Mais Oportunidades para Todos
Temos dado passos muito significativos na construção
de um concelho mais inclusivo e solidário, mais inovador e próspero e mais acolhedor e sustentável.
Temos desafios pela frente, sendo a demografia um
dos principais. Em articulação com muitas entidades e
os arcuenses estamos empenhados na fixação e atração
de pessoas e investimento, no apoio às famílias, na promoção da natalidade, no regresso da nossa diáspora,
na criação de emprego e em tornar o Concelho mais
atrativo para viver, trabalhar, investir e visitar.
Um concelho com melhor educação
A Câmara Municipal investiu nos últimos 5 anos mais
de 10 milhões de euros na área da educação. Triplicamos a ação social escolar, duplicamos as bolsas de estudo para o ensino superior e os transportes escolares
serão gratuitos para todos os alunos desde o pré-escolar
ao secundário. Estamos a implementar um programa de
promoção do sucesso escolar. Foi aberta uma sala de JI
no CE de Távora, criando melhores condições para os
pais que trabalham nos parques empresariais. Realizamos obras de manutenção de edifícios escolares, remodelamos os parques infantis de 4 jardins de infância e
requalificamos a EB 2,3/S, um investimento superior a
4,1 M€. Temos uma das melhores e mais modernas escolas secundárias do País.
Um concelho mais inclusivo
Reforçamos o apoio social aos mais desfavorecidos,
às crianças, às pessoas com deficiência, aos idosos e às
famílias.
Reforçamos os apoios para as obras nas casas de pessoas carenciadas. No último ano apoiamos 38 famílias,
no valor global de 320 mil euros.
Entregamos as primeiras casas do programa de arrendamento jovem, e já temos em concurso um outro projeto de reabilitação de um edifício devoluto.
Reduzimos o IRS e o IMI para as famílias, abrangendo
1115 agregados e não aumentamos as taxas municipais.
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Apoiamos a ampliação e melhoria das instalações e
viaturas de várias instituições sociais, como o CPS Grade,
CPS S. Jorge, CAO da Santa Casa. Estamos a elaborar
o Plano Municipal para a Igualdade com a Conselheira
Municipal.
Ao nível da Segurança temos intensificado e estreitado a nossa colaboração com a GNR.
Concluimos as obras no edifício do Tribunal, aproximando a Justiça dos cidadãos.
Apoiamos com 300 mil euros a 2ª fase da reabilitação do quartel dos Bombeiros Voluntários e apoiamos
a sua atividade corrente, a aquisição de equipamentos
e viaturas.
Um concelho mais sustentável e acolhedor
Com o Programa Repovoar pretendemos promover a
natalidade, apoiar as famílias e atrair as pessoas, nomeadamente os nossos conterrâneos. Aprovamos o regulamento que isenta de IMT na aquisição de casa por
jovens. Estamos a desenvolver outras iniciativas para
disponibilizar habitações ou terrenos a custos baixos
para facilitar e incentivar a fixação de jovens no concelho.
Na rede viária municipal estamos a melhorar pavimentos e a segurança rodoviária em muitas freguesias.
A Câmara reforçou a parceria com as freguesias através
da celebração de protocolos para a execução de diversas obras e iniciativas. Temos solicitado junto do Ministério das Infraestruturas e Habitação a requalificação
da EN101, a EN202 de Guilhadeses a Jolda S. Paio, da
EN304 para Soajo, bem como a ligação do IC28 à fronteira da Madalena/Ourense.
No abastecimento de água e saneamento, em 2 anos
foram realizados ou estão em curso investimentos no
valor de 8,5 milhões de euros. A Águas do Norte está a
executar 2,5 milhões de euros em obras.
Concluímos as obras de reabilitação na Rua e Largo
de S. Bento e várias ruas. A reabilitação urbana é uma
realidade e aproveita os incentivos municipais. Alargamos as ARUs, criando mais 5 em Soajo, Sistelo e Ermelo.
Vamos alargar a rede de fibra ótica, pretendendo
atingir cerca de 90% das habitações do concelho. E estamos a alargar a rede de wifi, rede de internet sem fios.
Um concelho com melhor emprego, mais inovador e próspero
Reforçamos os apoios à empregabilidade e intensificamos a relação com as empresas para agilizar a integração no mercado de emprego.
Com os parceiros ACIAB, Cooperativa Agrícola, Incubo, Ardal e Associação de Vinhos promovemos o investimento empresarial, o desenvolvimento rural, comércio,
artesanato e os produtos locais.
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A Câmara tem apoiado as empresas através de muitos
incentivos, benefícios e uma rede de parceiros.
Os resultados surgem, pois nos últimos 3 anos foram
investidos 47 milhões de euros na criação e expansão de
23 empresas e criados mais 550 postos de trabalho.
Estamos a desenvolver os programas de apoio à modernização do comércio e de micro e pequenas empresas que se instalem ou pretendam ampliar a sua atividade no concelho.
No desenvolvimento rural, temos apoiado projetos
ligados à agropecuária, à valorização da floresta e do
vinho, de referir o espaço destinado à promoção e comércio dos vinhos e produtos locais no Campo do Trasladário e articulamos ações com a Adega Cooperativa de
Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.
Um concelho com mais dinamismos associativos
Há uma crescente aposta na área Cultural. Temos uma
excelente agenda cultural, que traz imenso público e artistas ao concelho. Realizamos muitos eventos, como o
Sons do Vez ou a recriação do Recontro de Valdevez.
Tem havido uma crescente aposta na valorização do
património cultural com investimento realizado e a realizar de 6 milhões de euros, como o Centro do Barroco.
Estamos a concluir as obras da Oficina de Criatividade
Himalaia. Estamos a apoiar a Junta de Freguesia de Sistelo a recuperar a Casa/Castelo. Assinalámos vários momentos da história com instalações artísticas.
Valorizamos a área arqueológica do Mezio-Gião, com
a abertura do Centro Interpretativo na Porta do Mezio.
Temos promovido um programa de descentralização
cultural pelas freguesias com as juntas e as associações.
Temos melhorado as várias instalações desportivas do
Município e das associações, estando já em obras os dois
relvados sintéticos em Távora e em Aboim/Sabadim. Reforçamos a parceria e o apoio em mais de 800 mil euros
às associações em termos de atividade e da melhoria das
suas instalações, equipamentos e viaturas.
Um concelho mais atrativo para visitar
O número de dormidas subiu 15%. Para o crescimento
do turismo em Arcos de Valdevez têm contribuído as
muitas ações de promoção e divulgação das potencialidades turísticas do concelho, a agenda diversificada de
eventos culturais, desportivos, de lazer e gastronómicos
e um maior dinamismo na promoção do PNPG, dos passadiços e dos rios.
Abrimos o Museu da água ao Ar Livre na ecovia.Estamos a construir com a ARDAL o Parque Biológico no
Mezio, que terá um parque zoológico com animais autóctones. Estabelecemos uma parceria com 85 estabelecimento de turismo para promover e divulgar os produtos turísticos. Temos melhorado a rede de trilhos e
passadiços e vamos melhorar os miradouros.
Somos uma Terra de Sabores, com uma Rica Gastronomia e um bom vinho verde branco ou vinhão. Depois de
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Sistelo ser reconhecida como uma das 7 Maravilhas de
Portugal – Aldeias, os “Charutos dos Arcos” são uma das
7 Maravilhas Doces de Portugal. Temos excelente artesanato e um folclore com cor e vivacidade, com muitos
ranchos, rusgas e uma Roda do Vira no Campo do Trasladário, que atrai todos os domingos muitas pessoas.
Um concelho em rede
Toda esta dinâmica é fruto do trabalho, envolvimento
e entusiasmo de muitos, da Câmara Municipal e dos seus
colaboradores, das Juntas de Freguesia e da Assembleia
Municipal, das associações e instituições e das empresas,
e muito do envolvimento ativo da população residente
e dos emigrantes.
A Câmara Municipal tem intensificado o relacionamento com as comunidades arcuenses no estrangeiro,
pois esta proximidade é um elemento importante no reforço da nossa identidade, na promoção da nossa cultura e permite dar a conhecer as oportunidades do nosso
território, atraindo mais pessoas, visitantes e investidores para Arcos de Valdevez.
Governação com mais responsabilidade e proximidade
A Câmara Municipal, no final de 2018, apresentou a
maior execução do Orçamento dos últimos anos, mais
de 24,5 milhões de euros e apresentamos para 2020 o
maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez de 31 milhões de euros. Houve uma
redução da dívida global para valores abaixo dos 5 milhões de euros.
Na Câmara Municipal procuramos assegurar uma gestão criteriosa dos recursos, a qualificação dos serviços da
autarquia e a participação dos cidadãos e das instituições. Temos obtido esse reconhecimento, sendo o nosso
concelho referenciado pela qualidade da sua governação, pois estamos nos primeiros 25 municípios dos 308
de todo País.
Temos pugnado junto do Governo por uma descentralização com recursos humanos e financeiros adequados para uma melhoria efetiva do serviço público de
proximidade às populações.
Caras e Caros Arcuenses
Reafirmamos o nosso propósito de continuar a reforçar a proximidade e a contar com todos os arcuenses, os
residentes e os emigrantes, e todas as instituições numa
verdadeira parceria em prol do desenvolvimento sustentável de Arcos de Valdevez onde Portugal se Fez, Faz e
Fará!
Votos de Feliz Natal e Próspero Ano de 2020.
Um abraço Amigo,
João Manuel Esteves
Presidente da Câmara Municipal

O Dilema da Demografia
Arcos de Valdevez tem mudado e continuará a mudar,
isso é bom. Constatamos a mudança nas infraestruturas,
nos equipamentos, na animação turística e na dinamização de um conjunto de atividades que vão desde a cultura, ao turismo, ao desporto, à agricultura e comércio,
sem esquecer a área social. Toda essa atividade é benéfica, devendo ser continuada e devidamente enquadrada numa visão estratégica para o território tendente à
obtenção dos resultados que se desejam alcançar. A mudança para ser assumida exige a consensualização das intervenções, envolvimento dos protagonistas dos diversos
setores e a solidificação de consensos políticos. A visão
plural é mais enriquecedora, potenciando a assunção da
mudança como um objetivo coletivo com vista à obtenção de patamares de desenvolvimento e bem-estar para
toda a população. Numa sociedade em queda demográfica a identificação de políticas que coloquem as pessoas
em primeiro lugar é determinante para o nosso futuro
coletivo.
Perante os desafios do presente a questão demográfica sobressai ente as demais, prognosticando enormes
problemas e bloqueios futuros. Portugal entre 2011 e
2018 perdeu 2,52% da sua população que corresponde
a 265 781 pessoas. Somos o sétimo país que mais população perdeu entre os países da União Europeia segundo o Eurostat. O Alto Minho perdeu um pouco mais
do dobro, ou seja 5,40%, que corresponde a menos 13
195 pessoas. O distrito tem hoje pouco mais de 230.000
pessoas. Longe vão os tempos em que eramos 250.000
habitantes no Alto Minho. Melgaço tem uma perda populacional de 10,87%, seguindo-se Arcos de Valdevez
com 7.66%. Residem hoje no concelho 20 970 pessoas
segundo os dados do INE. Como podemos verificar o
país, a Região Norte, com uma quebra populacional de
3,11%, o distrito e todos os seus concelhos perdem população. A recessão demográfica é um problema há muito
constatado por várias instâncias do Estado, ao qual não
foi dada resposta ao contrário do verificado em muitos
outros países que possuem políticas efetivas de apoio à
natalidade e à imigração. Verifica-se mesmo que, apesar
das taxas de natalidade negativas, a população tem aumentado com políticas de acolhimento e integração de
imigrantes. A continuar esta perda demográfica Portugal
estará reduzido em 2080 a 7,5 milhões de pessoas. Este é

um problema grave com enormes consequências futuras
a vários níveis, nomeadamente na produção de riqueza,
sustentabilidade de políticas de coesão social e criação
de bem-estar.
Com diz o povo um mal nunca vem só, o índice de
envelhecimento da população tem vindo a aumentar,
sendo em 2011 no país de 127,6 por 1000 habitantes, aumentando este indicador em 2018 para 159,4. No Alto
Minho este índice era em 2011 de 173,4 por 1000 habitantes, elevando-se em 2018 de 220,3. Portugal tem
uma população envelhecida, sendo que este problema
se agrava nas regiões rurais e do interior. Em 2018 mais
de um milhão de Portugueses tinha mais de 75 anos, o
que nos mostra o grau de envelhecimento da população
o qual se constata com uma análise mais detalhada por
grupos etários.
Perante o exposto, e entre outros problemas, nomeadamente as alterações climáticas, a questão demográfica e do envelhecimento são prioritários, exigindo
adequação de políticas tendentes à sua resolução ou minimização. Sei que as soluções exigirão necessariamente
décadas, sendo necessário vários mandatos legislativos
ou autárquicos, mas torna-se imperioso começar já. As
políticas de apoio à natalidade, à educação, à habitação
assim como a implementação de políticas de âmbito social de apoio aos idosos que incluam a disponibilização
de equipamentos sociais adequados às necessidades,
tornam-se um imperativo cívico, mesmo ético.
Temos que nos focar no essencial, sem prejuízo de continuarmos a dar respostas a muitas outras questões que
são importantes, mas não nos devemos desviar do estruturante. Pugnar por maior proximidade da decisão junto
dos cidadãos, reivindicando a descentralização de meios,
visando servir as populações. Devem-se equacionar políticas que respondam igualmente aos problemas demográficos e do envelhecimento. É importante criar consensos sobre o rumo a seguir. Perante problemas desta
dimensão o envolvimento de todos os parceiros é útil e
aconselhável. Devemos exigir do Estado uma maior atenção para estas questões, sendo certo que a nível municipal teremos de caminhar no sentido de criarmos bases
de entendimento que nos aproximem na implementação
de intervenções visando dar resposta a estes problemas
que todos sentimos que são importantes e determinantes para o nosso futuro coletivo. Estou certo que a Assembleia Municipal é o espaço de debate democrático
adequado para que esta discussão se faça e a criação de
consensos se torne possível.
Privilegiar o debate, visando a criação de soluções, reforça a democracia e o pluralismo democrático sempre
com um sentido de serviço à comunidade e à sua população que nos elegeu. A nossa terra e os nossos concidadãos merecem todo o nosso empenhamento em prol de
um concelho cada vez mais desenvolvido e próspero.
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)
Presidente da Assembleia Municipal
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Primeiro-Ministro e o Ministro da
Educação inauguraram a EB2/3

de Arcos de Valdevez

Foi em grande festa que a EB 2,3/S foi
inaugurada pelo primeiro-Ministro, António Costa e pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão.
Foi com uma escola totalmente remodelada e com condições ótimas de aprendizagem que teve início o ano letivo dos alunos
da Escola Secundária de Arcos de Valdevez.
Esta obra era uma prioridade e resultou
do grande empenhamento da Autarquia
para que o projeto de requalificação fosse
uma realidade. Um objetivo que culmina, no

entender da autarquia, “em mais e
melhor educação para todos os arcuenses”.
A intervenção contou com um
apoio no valor de 2.747.943,75€,
de verbas advindas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
no âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020.
Este investimento superior a 4,1
M€ contou com uma comparticipação comunitário do Programa
Norte 2020, de 2,7 M€ e um investimento de 1,2 milhões da Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez.
Os trabalhos desenvolveram-se
ao nível das Oficinas, Bloco I e II, e
do Polivalente, tendo como principal foco a obtenção de um estabelecimento de ensino moderno,
com equipamentos e mobiliário
adequado, bem como apetrechado
de novas tecnologias. Este estabelecimento de ensino com mais de
30 anos está agora praticamente
todo requalificado, tendo sofrido
intervenções que o transformaram
numa escola virada para o futuro.

Município investiu
nos últimos 5 anos
mais de
10 milhões de
euros na Educação.
Atestando a importância do investimento na Educação, João Esteves, Presidente da Câmara Municipal, referiu que nos últimos 5
anos foram investidos pela autarquia mais de 10 milhões de euros
nesta área. Esta é das melhores escolas do País, atestou dizendo “a
Educação é um pilar fundamental
no progresso de um concelho”
O Primeiro-ministro, António
Costa enalteceu o investimento
realizado na EB 2,3/S de Arcos de
Valdevez afirmando que as excelentes condições da Escola estão à
vista de todos e que “investir na
educação é certamente o melhor
investimento que se pode fazer
para dar um futuro melhor às pessoas” (…) é investir numa cidadania qualificada”.

Investimento de 4,1 milhões de euros dotou escola de condições de excelência
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Dia maior do
Concelho voltou a ser

Arcos de Valdevez assinalou Centenário do Armistício da
Iª Grande Guerra

assinalado com distinção

“Este dia maior de todos os arcuenses”, começou
cedo com o Hastear das Bandeiras, com participação dos
Bombeiros Voluntários, Corpo Nacional de Escutas e Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, seguindo-se no auditório da Casa das Artes, a Sessão Solene de
Comemoração do Dia do Concelho com a intervenção dos
Presidentes da Assembleia, Francisco Araújo, e da Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves.
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal,
João Manuel Esteves, assinalou as várias iniciativas realizadas pela autarquia nos últimos tempos em áreas como
a Educação, a Ação Social, o Associativismo, a Economia
e o Turismo e a cooperação existente entre os vários parceiros.

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez levou a efeito um conjunto de
atividades para assinalar o centenário
do Armistício da I Guerra Mundial e relembrar, em particular, os arcuenses que
Da programação do Dia do concelho fez ainda parte
a apresentação do projeto José Rodrigues: Um Roteiro
de Arte Pública, na Avenida Recontro de Valdevez, junto
ao monumento evocativo; o Descerramento de placa de
Homenagem ao escritor Teixeira de Queiroz; integrado
no Programa do Centenário da morte do escritor (19192019), na Casa de Cortinhas.
No dia 10 foi feita também, a apresentação da publicação Casas Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez- Paço de Giela; Volume VII, no Paço de Giela.

participaram neste conflito.
Na primeira Guerra Mundial participaram cerca de 300 arcuenses, de quase todas as freguesias do concelho, dos
quais pereceram 50. Muitos estiveram
em França, mas muitos foram para África, nomeadamente para a Frente de
Moçambique.
No dia 11 de Novembro foi inaugurado o Memorial aos Soldados Arcuenses
tombados na 1ª Guerra Mundial, em
São Paio, a apresentação do livro “Os
Arcuenses na 1ª Grande Guerra”, da autoria dos arcuenses Jorge Pires e Manuel
Rodas.
O Memorial, da autoria do escultor
Bruno Marques, é, para o Presidente da
Câmara Municipal, João Esteves, “uma
homenagem a estes lutadores pela liberdade dos povos e através da qual se
assinala mais um momento de participação dos Nossos na História de Portugal e
na História Mundial”.
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Festas de Nª Sª da Lapa
animaram Arcos de Valdevez
Em Agosto decorreram as festas maiores
do concelho de Arcos
de Valdevez, as Festas
de Nossa Senhora da
Lapa.
A Vila veste-se a rigor para receber todos os arcuenses e os
turistas que, oriundos
de vários pontos do
País e do estrangeiro,
elegem por esta altura
o concelho para desfrutarem momentos
de diversão e em família.
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Recriação histórica
do Recontro de
Valdevez
O concelho regressou à idade media e recordou
um dos mais importantes notáveis acontecimentos
da História de Portugal.
Em 1141, os exércitos de Afonso Henriques, futuro primeiro rei de Portugal, e os de seu primo
Afonso VII de Leão e Castela encontram-se no Vale
do Rio Vez, protagonizando um dos momentos mais
importantes da fundação da nacionalidade, o Recontro de Valdevez.
Pelo quarto ano consecutivo o Município de Arcos de Valdevez recria o universo que rodeia o único
torneio registado da história medieval portuguesa.
Foi uma verdadeira viagem à Idade Média, com
dois dias cheios de dança, música, gastronomia e
muita História ao vivo, com ponto alto em ambos
os dias, na produção de grande escala que envolveu
quase duas centenas de figurantes e duas dezenas
de cavalos, e que recriou este importante momento
histórico da formação de Portugal.

10

11

“CHARUTOS DOS ARCOS”

7 Maravilhas Doces de Portugal
Charutos dos Arcos eleito
Os “CHARUTOS DOS ARCOS” foram eleitos uma das “7 Maravilhas
Doces de Portugal”. Para o Município de Arcos de Valdevez e para os
arcuenses é um orgulho ter o reconhecimento nacional dos Charutos
dos Arcos, um dos nossos doces tradicionais emblemáticos.
Depois da aldeia de Sistelo, foi a
vez de a doçaria estar em destaque
com a eleição dos deliciosos Charutos dos Arcos.
O Presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, agradece
a todos os arcuenses e entidades
parceiras pelo apoio e mobilização
em torno da eleição dos “CHARUTOS
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DOS ARCOS”, uma das 7 Maravilhas
Doces de Portugal.
João Manuel Esteves reforça que
“Esta iniciativa promove o nosso
património, reforça a identidade e
revitaliza a doçaria como “símbolo”
nacional, sendo um estimulo à inovação e valorização dos produtos
tradicionais e à dinamização económica e sociocultural dos territórios.
Os doces representam a história e a
tradição de cada território e são uma
mostra do bom que temos e do bem
que fazemos.”
A gala final realizou-se em Montemor-o-Velho com o apoio do Turismo
do Centro e do Turismo de Portugal,

O maior Orçamento Municipal

31 milhões de euros

para mais oportunidades
e qualidade de vida para todos

e terminou com a revelação oficial
dos 7 doces vencedores através de
votação popular e em direto num
programa transmitido pela RTP1 e
RTP Internacional.
De referir que uma das semi-finais
teve lugar em Arcos de Valdevez, a
qual contou com bastante envolvimento da população.

Para o ano económico de 2020, o Município apresenta um Orçamento de
30.984.600 euros.
Este é o maior orçamento do Município, sendo superior em 3 milhões de
euros relativamente ao ano transato e estando previstas obras e iniciativas por
todo o concelho.
O Executivo Municipal pretende com este Orçamento continuar a construir
um concelho mais inclusivo e social, mais inovador e próspero, mais próximo e
conectado, mais atrativo e sustentável.
Para a concretização deste Plano de Atividades, o Município conta com o
envolvimento ativo e participativo dos arcuenses, residentes e emigrantes, das
Juntas de Freguesia e de diversas instituições e associações arcuenses, regionais e nacionais.
Este será também um orçamento de oportunidades, visando responder às
necessidades do concelho e dos arcuenses, reforçando o apoio às famílias, às
pessoas mais desfavorecidas e ao emprego, promover a coesão territorial e a
economia e valorizar o património ambiental, histórico e cultural, apostando
na modernização, no empreendedorismo e no talento, no sentido de procurar
fixar e atrair pessoas e investimentos e melhores condições para viver, trabalhar, investir e visitar Arcos de Valdevez.
A Câmara Municipal pretende reforçar as políticas públicas, a qualidade do
serviço prestado e a confiança no poder local, através de um processo de gestão e tomada de decisões transparente, eficiente e próximo, que preconiza a
sustentabilidade económica e financeira do Município, através de uma gestão
criteriosa e eficiente dos recursos disponíveis e das potencialidades de financiamento dos vários programas comunitários, no âmbito do Portugal 2020.
Para o cumprimento dos objetivos propostos o Executivo Municipal, nas
Grandes Opções do Plano para 2020, prevê um investimento na ordem dos
20,2 milhões de euros. De referir, que 60% deste investimento será aplicado
nas funções sociais, seguindo-se as funções económicas com 28%, as transferências para as Juntas de Freguesias com 9% e as funções gerais com 4%.
A estratégia de desenvolvimento sustentável para Arcos de Valdevez está
enquadrada nos objetivos da Política de Coesão para a União Europeia e para
Portugal no pós-2020.
Com a execução deste Orçamento pretende-se atingir mais uma etapa na
construção de um concelho com maior qualidade de vida, atratividade e oportunidades para todos.

O ano 2020 ficará marcado
pela conclusão e lançamento de
projetos de investimentos de elevada relevância para o concelho.
De salientar a expansão das
redes de abastecimento de
água e saneamento e a melhoria da rede de estradas.
A aposta na requalificação e
revitalização de espaços públicos.
Os projetos de promoção da
ciência e cultura ocorrerão em
2020, tais como a Oficina de
Criatividade Himalaya, o início
da obra no Espaço da Memória Valdevez, o alargamento da
rede de equipamentos culturais e desportivos e a expansão
da rede de fibra ótica nas freguesias.
A modernização das escolas, a construção de mais apartamentos para arrendamento
jovem e a dinamização do programa Repovoar.
A ampliação dos parques empresariais, a dinamização do
Centro de Apoio Tecnológico
à Indústria em parceria com o
IPVC, a criação de espaços de
comercialização de produtos
locais e de divulgação das potencialidades do concelho, as esplanadas do Vez e o espaço de
promoção do Vinho Verde.
Será melhorada a rede de ecovias, passadiços e miradouros
e serão abertos o Parque Biológico na Porta do Mezio, o Posto de Turismo na Peneda e o
Centro de Biodiversidade de
Sistelo.
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no Top dos
Municípios do Alto Minho
com melhor Eficiência

Arcos de
Valdevez entre os

Arcos de Valdevez

25 Municípios com
melhor qualidade
de governação,

Financeira na Gestão
de Contas Públicas

das 308 Câmaras
Municipais do País

Arcos de Valdevez está na listagem dos 25 municípios com melhor
qualidade de governação a nível
nacional, apresentada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos,
no âmbito do estudo realizado sobre a “Qualidade da Governação
Local em Portugal.
Segundo a Fundação, este proje-

to procurou avaliar critérios como
a “Voz dos Cidadãos e Prestação
de Contas”; a Estabilidade Política;
Eficácia Governamental; o Acesso e
Regulação do Mercado, bem como
o Estado de Direito e Prevenção da
Corrupção.

De referir que segundo o estudo,
os municípios que apresentam valores mais elevados são também os
que têm maior eficácia na governação local e na qualidade dos serviços municipais.

Câmara Municipal mantém Certificação da Qualidade
Em junho decorreu a auditoria
realizada pela APCER (Associação
Portuguesa de Certificação) à Câmara Municipal. A equipa auditora verificou o funcionamento dos Serviços

Arcos de
Valdevez
afirma a sua
marca na
Região e no
País
14

Municipais de forma a avaliar a garantia do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares e a capacidade de o Município providenciar
serviços orientados para satisfazer as
necessidades dos Munícipes e partes
interessadas, tendo identificado várias oportunidades de melhoria.
No relatório elaborado foram
referidos pontos fortes do sistema
constatados no decurso da auditoria,
dos quais se destacam:
• O envolvimento e comprometimento evidenciado pelo Executivo e
Chefias;
• O empenho e competência téc-

O Município voltou a surpreender
pela positiva na avaliação do estudo

nica demonstrados pelos elementos
participantes na auditoria;
• A competência técnica da organização;
• A orientação para a satisfação do
cliente;
• A organização dos serviços Informáticos.
Assim, tendo sido evidenciado
um sistema de gestão da qualidade
estruturado de modo a assegurar
o cumprimento dos requisitos aplicáveis, de acordo com a norma de
referência NP EN ISO 9001:2015, a
manutenção da certificação foi recomendada.

dimensões Investimento (Negócios) e
Talento (Viver).

“Portugal City Branding Ranking©

É com grande satisfação que a Câma-

2019”, no alcance da 3ª posição no

ra Municipal vê reconhecido o trabalho

ranking distrital (10 Municípios) e da

levado a cabo pelo Município, por to-

80ª posição no ranking nacional (308

dos seus parceiros e pelos arcuenses na

Municípios), contribuindo para estes

promoção do concelho e das suas po-

resultados, uma evolução positiva nas

tencialidades.

O Município de Arcos de Valdevez
ocupa a 3ª posição no ranking ao nível da eficiência financeira dos municípios do distrito de Viana do Castelo, e a 63ª posição a nível nacional
dos municípios de média dimensão,
tendo subido cinco posições face ao
ano anterior, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, referente à prestação de
Contas de 2018, divulgado pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

Este posicionamento é fruto de
uma gestão responsável, criteriosa

e transparente, indispensável à sustentabilidade económica e financeira do Município para o reforço das
políticas públicas e da confiança na
governação local.
Dos varios indicadores analisados
são de referir, a diminuição do prazo médio de pagamentos, que passou de 30 para 20 dias e a constante
diminuição da dívida, que atingiu o
valor mais baixo dos últimos anos.

Arcos de Valdevez no Top dos Municípios do Alto Minho com
melhor desempenho na execução de Projetos Financiados
por Fundos Europeus
Arcos de Valdevez mantém-se no
Top dos Municípios do Alto Minho,
com mais projetos de investimento
aprovados e executados, no âmbito
do Programa Operacional Regional
do Norte 2020, no final do primeiro
semestre de 2019, segundo informação da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N).
Com uma dotação total superior
a 8,7 milhões de euros, o Município tem uma taxa de compromisso
de 87% e uma taxa de execução de
80%.

Foram aprovados projetos no âmbito das várias tipologias previstas
no Portugal 2020, nomeadamente,
ensino, inclusão social e emprego,
competitividade, internacionalização e sustentabilidade, reabilitação
urbana e eficiência no uso dos recursos.
Todos estes investimentos são importantes para a promoção da educação, criação de emprego, desenvolvimento cultural e económico e
para melhoria da qualidade de vida
em Arcos de Valdevez.
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Centro
Interpretativo do
Barroco em

Arcos de Valdevez com

Inaugurado o

Museu da Água
ao Ar Livre

Arcos de Valdevez

único no País

Símbolo do Museu é o melro
d’água, um bioindicador da
qualidade do ecossistema do
rio Vez.
Em junho foi realizada a abertura
oficial do Museu da Água ao Ar livre
do Rio Vez, o qual tem no edifício
Fluvivez o seu ponto de Informação
e acolhimento ao visitante.
Para o Presidente da Câmara Municipal “Este Museu é único no país
e reforça, renova e amplia o papel
de Arcos de Valdevez como porta da
mais importante Reserva da Biosfera,
declarada pela Unesco, existente no
noroeste peninsular – o Parque Nacional Peneda-Gerês /Parque Trans-

fronteiriço Gerês/Xurés”.
Com a sua criação “pretendeu-se
preservar os ecossistemas que lhe estão associados, transformando este
vasto património em pilar do desenvolvimento socioeconómico do concelho”.
“A Autarquia está a valorizar e enfatizar o patrimonio natural e Cultural ribeirinho através da recuperação
dos açudes, levadas e moinhos, bem
como a colocar sinalética e informação sobre os ecossistemas”, atestou.
A primeira fase do Museu da Água
ao ar livre centra-se no troço do rio
Vez, situado entre a foz do rio Vez,
na freguesia de Souto, e a freguesia
de Vilela, e pretende promover o património ambiental (flora e fauna),
arquitetónico e etnográfico associado ao Rio Vez e seus afluentes.
Além da sinalização do património
construído nas margens, o museu
inclui, ao longo do trajeto, painéis
informativos sobre a fauna, flora e
ecologia do ecossistema ribeirinho,
bem como do seu património construído e da sua história.

Foram intervencionados açudes ao
abrigo do projeto museológico, recuperando uma das suas funcionalidades, ou seja, diminuir a energia da
corrente do rio, minimizando deste
modo o poder erosivo sobre as suas
margens.
Disponibiliza observatórios para
conhecer ‘in loco’ a fauna que habita
neste ecossistema ribeirinho.
Dotado de um equipamento multimédia, o Fluvivez – Centro de Informação e acolhimento tem como missão dar a conhecer aos visitantes a
história do rio e desafiá-los a conhecer, no terreno, o seu património. O
museu completa-se com dois postos,
em Sabadim e Santar, para apoiar
atividades de educação ambiental.
A Operação “NORTE-04-2114-FEDER-000382 - Museu da Água ao Ar
Livre do Rio Vez”, é cofinanciada
pelo FEDER, Programa Operacional
NORTE2020, Portugal2020, Eixo Prioritário 4 - Qualidade Ambiental e
conta com um Investimento Elegível
de 345.071,33€ e Comparticipação
Comunitária de 293.310,63€.

Foi inaugurado o Centro Interpretativo do Barroco,
numa cerimónia que contou com a presença do Sr. Bispo
de Viana, D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira e
do Sr. Diretor Regional da cultura do Norte,
Dr. António Ponte.
A Igreja do Espírito Santo, imóvel de interesse público
do século XVII e um dos mais importantes exemplares do
Barroco no Alto Minho (dos mais significativos do país)
alberga agora o Centro Interpretativo do Barroco, o qual
incorpora novas tecnologias de realidade aumentada e
virtual para interpretar os monumentos da região, o período do Barroco e o próprio monumento;
“Criamos um novo paradigma na fruição de património e cultura, através do recurso a novas tecnologias”,
adiantou o presidente da Câmara Municipal, João Esteves, frisando que “Esta é mais uma aposta da Câmara
Municipal na recuperação de património de grande valor
cultural e arquitetónico, devolvendo-o renovado, valorizado, com inovação e modernidade para nosso usufruto
e das gerações futuras. É uma experiencia completamente nova em Portugal”.
Recorrendo a novas tecnologias, como a realidade aumentada, o visitante, através de óculos “de última geração”, será guiado pelo Asinhas, o “anjinho barroco”

numa viagem inovadora por esta Igreja do Espírito Santo
e pelo fascinante período histórico, o Barroco.”
A Câmara Municipal procedeu à recuperação do edifício e do seu valioso espólio artístico, tendo sido investido
mais de 1 milhão de euros, com apoio de fundos europeus.

Rota do Barroco parte de Arcos de Valdevez
para o Alto Minho
O concelho de Arcos de Valdevez foi escolhido para porta de entrada do roteiro do
barroco no Alto Minho, dada a presença de elementos notáveis do barroco e do rococó
na vila, nomeadamente nos edifícios de caráter religioso, que ainda hoje marcam a
paisagem desta localidade: a Igreja do Espírito Santo, a Igreja Matriz, a Igreja da Lapa
e a Igreja da Misericórdia. A partir desta Porta, o turista e visitante do Alto Minho pode
partir à descoberta da cultura barroca, que marca os séculos VXI e XVIII em Portugal,
com a chegada dos jesuítas ao nosso país.
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Centro Megalítico

Vozes das Pedras - Promoção de valorização da Área Megalítica do Mezio/Gião

Oficinas
de Criatividade
Himalaya decorrem
Obras das

a bom ritmo

• “Uma Escrita antes da
escrita”, apresentado
livro sobre a arte
rupestre do Gião
• Gião é um dos mais
notáveis santuários
de arte rupestre do
noroeste peninsular
O Projeto Vozes das Pedras- promoção e valorização da Área Megalítica do
Mezio/Gião foi apresentado pela ARDAL e aprovado pelo Programa Operacional da Região Norte
2020 – Património Cultural,
financiado pelo FEDER e
apoiado pelo Município de
Arcos de Valdevez.
Foi aberto um Centro
megalitico dentro da Porta
do Mezio que nos informa
sobre a ares arqueologica
do Mezio/Gião, apresentado um livro do arqueologo Antonio Baptista e um
CD de música ambiental,
da autoria da Folk & Wild;
foi tambem apresentado
o livro juvenil “Vozes das
Pedras - A vida no Neolítico”, bem como o jogo de
mesa “Vozes das Pedras –
Área Arqueológica Mezio-Gião”.
O projeto Vozes das Pedras contribui para a preservação e valorização desta área arqueológica, de
relevância para a região.
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As obras de intervenção na antiga
Escola do 1º Ciclo, onde estão a nascer as “Oficinas de Criatividade Himalaya”, já se encontram na fase de
acabamentos e arranjos exteriores.
Esta será uma plataforma de promoção da ciência, que tem como
personagem inspiradora um dos
maiores cientistas e visionários portugueses da viragem do século XIX,
o Padre Manuel Himalaya, nascido
em Arcos de Valdevez. Para além
disso, será um espaço dedicado à
ciência educativa, com várias áreas
de exposição e de experimentação,
baseados na vida, na filosofia e no
pensamento de Manuel Himalaya,
em áreas tão diversas como Ciência,
a Educação, a Ecologia e a Filosofia,
operando como um equipamento
de descoberta e fruição, tendo nas
crianças, jovens e famílias o seu principal público-alvo.
O espaço das “Oficinas de Criatividade Himalaya” integra uma cúpula de projeção de alta definição em
360º (Fulldome), funcionando como
um planetário.
As Oficinas integram uma sala dedicada à Vida e Obra do cientista e
aos seus contributos para a atualidade, denominada “Núcleo Interpretativo Himalaya”, e outra ligada à
ciência e à pedagogia, o “Centro da

Eco cidadania”, bem como um original labirinto dedicado igualmente à
figura universal de Himalaya.
O espaço exterior incorporará alguns equipamentos ligados com a
ciência, bem como uma réplica do Pirelióforo apresentado por Himalaya
na Exposição Universal de St. Louis
(EUA).

Infanto-juvenil, pelo preço global de
131.000,00 euros.
A Câmara Municipal adjudicou a
obra das Oficinas de Criatividade Himalaya à empresa Baltor – Engenharia e Construção, Ldª, pelo preço de
1.000.608,65€, a que acresce o IVA.

Recentemente a Câmara Municipal aprovou a abertura de procedimentos concursais para a aquisição
de mobiliário e fornecimento de
módulos exteriores para o público

Estes projetos inserem-se na
Operação “Oficinas de Criatividade Himalaya / Arcos de Valdevez”
a qual é cofinanciada pelo FEDER,
Programa Operacional NORTE2020,
Portugal2020, Eixo Prioritário 4
– Qualidade Ambiental e conta
com um Investimento Elegível de
1.398.357,53€ e Comparticipação Comunitária de 1.118.603,90€.
Para a Câmara Municipal este é
mais um investimento no concelho e
na criação de um espaço de oportunidades, de conhecimento e aprendizagens, que irá contribuir para o desenvolvimento sustentável de Arcos
de Valdevez.
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Mais Investimento e mais Emprego
Mais

550 postos

Arcos de Valdevez é um dos espaços
mais atrativos para investir no Alto
Minho.
No concelho existem espaços industriais com localização privilegiada,
dotados de excelentes infraestruturas, tais como a rede de fibra ótica de
última geração. Estes espaços albergam empresas de alta tecnologia e
setores de ponta, nomeadamente no
setor da aeronáutica, que trabalham

de trabalho

no desenvolvimento de aviões como o
Falcon 5X ou o AIRBUS, no setor das
componentes automóveis, com marcas como a Peugeot, Citroen, Audi,
Volvo ou Porshe, e ainda empresas
ligadas ao setor da mecânica e da metalomecânica e na produção de artigos para marcas de luxo.
O Municipio tem trabalhado na expansão destes mesmos Parques, a qual
se reflete num investimento 1,2 M€.
Nos últimos 3 anos foram realizados,
e estão ainda em curso por 23 empresas, investimentos de 47 milhões de
euros, que geraram mais 550 postos
de trabalho, sendo exemplo disso a
Coindu Couture, ou a Eurocast Portugal, Fábrica instalada Top de Inovação
Produtiva no Alto Minho instalada no
Parque Empresarial das Mogueiras, a
qual lidera o top de inovação produtiva no Alto Minho, de acordo com o
jornal “Expresso” e o Programa Compete, integrando os 20 maiores projetos a nível nacional.

INCENTIVOS
• Isenção de derrama ao im-

Arcos de Valdevez no TOP do Investimento Empresarial
nos Concelhos de baixa densidade da Região Norte

posto municipal sobre os lucros das empresas;
• Redução de 50% das taxas
municipais relativas a licenciamentos de projetos agrícolas,

florestais

pecuários

comerciais, industriais turísticos e de serviços;
• Via verde para o empreendedor, acompanhamento e
redução em 50% dos prazos
para licenciamento;
• Incentivos à Reabilitação
Urbana (ARU): a redução
do IVA de 23% para 6% nas
empreitadas; Isenção de IMT
e IMI; Dedução à coleta de
30%; Redução para 50% das
taxas de licenciamento municipal;
• Redução de IMI e IMT na
reabilitação de edifícios e
turismo;

Arcos de Valdevez está no Top do volume de
investimento apoiado em concelhos de baixa
densidade na região Norte, no âmbito dos
incentivos concedidos ao setor empresarial, no
período de 2007 a 2017.
De acordo com uma publicação da CCDR-N “Dinâmicas
dos Fundos Europeus na Região Norte”, Arcos de Valdevez surge como o concelho do Alto-Minho com mais projetos e volume de investimento apoiado, foram mais de
67 milhões de euros.
Aos projetos apoiados na região Norte, corresponde
um volume de investimento de quase 700 milhões de euros, concentrando-se mais de 1/3 deste valor nos concelhos de Arcos de Valdevez, Bragança e Mesão Frio.
Em Arcos de Valdevez a categoria setorial dominante é
a indústria Metálica, que representa um dos setores mais
dinâmicos e exportadores do concelho e da região do
Alto-Minho.
Os Sistema de Incentivos com maior número de projetos apoiados foram a Qualificação e Internacionalização
de PME e Inovação Empresarial.

Para esta dinâmica tem contribuído uma vigorosa
política municipal de estímulo ao investimento, que vai
desde a disponibilização de espaços industriais a custos
competitivos ao lançamento de um conjunto de incentivos económicos e fiscais, que permitiram que empresas
tecnologicamente avançadas e exportadoras se instalassem no concelho, nomeadamente nos setores automóvel,
aeronáutica, mecânica, metalomecânica e plásticos.

• Redução das taxas de ocupação do terrado na feira
quinzenal e no mercado municipal;
• Apoio a empreendedores
através do fundo municipal
– ARCOSFINICIA;
• Intensificação das relações
com as empresas, procurando agilizar a integração no
emprego de jovens e desempregados;
• Apoio à realização de estágios para jovens.
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Ministro-Adjunto e da Economia Pedro Siza Vieira em

Arcos de Valdevez
O Ministro-adjunto
e da Economia, Dr. Pedro Siza esteve na Incubo, onde o Presidente
da Câmara Municipal,
João Esteves, deu a
conhecer o trabalho
realizado ao nível do
desenvolvimento económico e atração de
investimento para o
concelho, elencando
as várias vantagens de
se investir neste território.
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Expovez’19
Feira do Alto Minho
EXPOVEZ 2019 – Feira do Alto
Minho voltou a captar as atenções
de milhares de visitantes
A EXPOVEZ 2019 – Feira do Alto Minho,
que já vai na sua 20ª edição, é organizada
numa parceria entre a Câmara Municipal
de Arcos de Valdevez, a ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de
Valdevez e Ponte da Barca, a Cooperativa
Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca, a Incubo e a ARDAL – Associação
Regional de Desenvolvimento do Alto
Lima.
O evento voltou a ter como objetivo promover a região, mostrando a dinâmica que
o tecido empresarial possui, assim como a
sua importância no contexto económico e
sociocultural, reunindo no mesmo espaço cerca de 150 expositores, dedicados à
promoção e valorização do comércio e serviços, da indústria, com maior ênfase nos
três Parques Empresariais do Município,
da agricultura, do artesanato, da gastronomia e dos produtos locais.
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8,5 milhões de euros para reforçar
abastecimento de água e saneamento

Cerca de

Câmara arcuense aumenta rede de fibra de
ótica pelo Concelho

A ampliação do sistema de saneamento básico e da rede de abastecimento de
água, são das áreas onde o Município tem investido fortemente, pretendendo
dotar as populações de infraestruturas que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida da população arcuense.
A Câmara Municipal consignou recentemente um conjunto de empreitadas de ampliação da rede de abastecimento de água
a nascente do Concelho, nomeadamente:
Rede de distribuição de água a Ermelo, no
lugar de Igreja, pelo valor de 188.271,74€,
mais Iva, prevendo-se a instalação de condutas de distribuição numa extensão de cerca
de 2.82 km, a partir da rede em Alta que se
encontra em fase de execução pelas Águas do
Norte. A intervenção prevê ainda a instalação
de 86 ramais domiciliários, redutoras de pressão e hidrantes e conta com um prazo de execução 300 dias.
Rede de distribuição de água a Vilarinho
do Souto, pelo valor de 218.970,05€, mais
Iva, prevendo-se a instalação de condutas de
distribuição numa extensão de cerca de 4.10
km e 79 ramais domiciliários, a partir do Reservatório a construir pelas Águas do Norte. A
intervenção prevê ainda a instalação de redutoras de pressão e hidrantes e conta com um
prazo de 365 dias.
Rede de Distribuição a Gração, pelo valor de
290.078,31€, mais Iva, prevendo-se a instalação de condutas de distribuição numa extensão de cerca de 4.90 km e 107 ramais domiciliários, a partir de uma picagem na adução a
instalar pelas Águas do Norte. A intervenção
prevê ainda a instalação de redutoras de pressão e hidrantes.
Reforço do Abastecimento de água ao Sistema do Mezio a partir de Ermelo, pelo valor
de 961.299,29€, mais Iva, com a finalidade
reforçar o abastecimento do reservatório de
Mezio bem como da rede de distribuição de
Soajo, através da construção de uma conduta
adutora numa extensão de cerca de 5 km, 2
estações elevatórias, um reservatório com capacidade para 100m3, em Vilarinho das Quartas, elevando a água desde Ermelo, vencendo
cerca de 560m de desnível.
Estas obras juntam-se a um conjunto de outras que estão em fase de concurso no valor de
1.486,777€, nomeadamente a Ampliação da
rede de abastecimento de água a Paredes do
Vale a partir do sistema Mezio e a Ampliação
da rede de Abastecimento de Água a Carralcova e Vilela de Grade.

24

Ao nível da Ampliação da rede de saneamento básico foi também consignada
recentemente a ampliação da rede em Arcos
de Valdevez (S. Paio) - Tramo 2 e 3, pelo valor
de 118.812,00€, mais Iva, que contempla a ampliação de dois troços de saneamento através
de elevação.
Em fase de concurso, encontram-se ainda
as empreitadas de a Ampliação da rede de Saneamento a Tabaçô (Outeiro do Fojo/Cova do
Vale), Guilhadeses (Cadorcas) e Prozelo (Gontilhe) e a Ampliação da rede de Saneamento
a Couto e Ázere (1ª fase), no valor de 1.284
658€.
Em fase de candidatura, ainda a Drenagem
e Tratamento das águas residuais do Parque
Empresarial Norte do Concelho com ETAR, no
valor de 210.000€.
A empresa Águas do Norte executou e encontra-se a executar obras no valor de 3.7M€
como a ligação de S. Jorge a Vilar de Lobos,
Vilarinho do Souto e Ermelo e ligação de Morilhões ao Vale, no valor de 2.477.280,86€.
Esta obra irá permitir o abastecimento aos
habitantes residentes nos lugares de Vilar de
Lobos, Gração, Vilarinho do Souto e Igreja, da
União de Freguesias de São Jorge e Ermelo, e
freguesia do Vale, permitindo a futura adução
à freguesia de Soajo.
A obra contempla cerca de 15,6 km de condutas, 4 reservatórios e 2 estações elevatórias
de água.
Também concluiu a Ligação do Subsistema
de Abastecimento de Água de S. Jorge ao Sistema Sudoeste do concelho, o que permitiu
reforçar e assegurar o fornecimento de água
a todo o subsistema entre Tabaçô e Jolda Madalena, situando-se o valor da obra na ordem
dos 1.260.000,00€.
Estes investimentos são realizados para
alargar a rede de abastecimento de água e saneamento, contribuindo para o bem-estar da
população arcuense.

A Câmara Municipal está a expandir a rede de fibra ótica no concelho.

área de cobertura de fibra ótica neste território.

De forma complementar, a Câmara aprovou recentemente a abertura

Para o Município de Arcos de Val-

“A fibra liga-nos ao mundo! (…)

de procedimento, pelo valor base de

devez o investimento em redes de

Estamos empenhados em alargar a

73.500,00€, para levar fibra a Soajo e

comunicação de nova geração e a

rede de fibra ótica e de telecomuni-

permitir expandir também pelas fre-

oferta de serviços baseados em re-

cações para que seja possível levar as

guesias no trajeto.

des de banda larga são cruciais para

novas tecnologias a mais pessoas, e,

o desenvolvimento da economia lo-

consequentemente conseguir mais

cal e para o aumento da competiti-

desenvolvimento no concelho bem

vidade do território. Neste sentido,

como criar igualdade de oportuni-

foi a pensar nas boas condições de

dades para quem cá vive. As tecnolo-

vida das populações, na criação de

gias de informação aproximam-nos e

emprego e fixação de pessoas que

ajudam-nos a fixar e a atrair pessoas,

a autarquia celebrou um protocolo

a fixar e atrair investimento”, referiu

de colaboração com a Altice Portu-

o Presidente da Câmara Municipal.

gal que irá possibilitar o aumento da

Arcos de Valdevez avança na mobilidade
A autarquia arcuense está a apostar na expansão da rede de Internet
sem fios (Wi-fi) e faz parte neste
momento da lista dos 47 municípios
portugueses que vão receber vales
de 15 mil euros, atribuídos pela Comissão Europeia, para a instalação
de redes de internet sem fios (wi-fi)
em locais e edifícios públicos.
Houve mais de 11 mil municípios a
manifestar o interesse no programa
chamado WIFI4EU, mas no final a lis-

digital

ta ficou reduzida a 1780 localidades
de diversos países europeus.
Em Portugal, além da Autarquia
arcuense foram contemplados mais
4 municípios da região norte, sendo
que a nível nacional, desde o início
do programa, contabilizam-se 207
municípios.
A seleção foi feita pela Agência
Executiva de Inovação e Redes – um
organismo da Comissão Europeia.
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Arrendamento Jovem

Cerca de

atribui casas a jovens e aprova
reconstrução de edifício para habitação familiar
Câmara Municipal

Foram entregues 4 apartamentos,
situados na Rua Espírito Santo/ Rua
Carlos Cunha (Valeta), no âmbito da
medida de Apoio ao Arrendamento
Jovem.
No âmbito desta medida, o município deu oportunidade aos jovens
de arrendarem um conjunto de habitações, propriedade do Município,

a custos cerca 50% inferiores aos
praticados no mercado de arrendamento.
A Câmara Municipal também
aprovou o projeto de arquitetura
para reconstrução e ampliação de
um edifício para habitação multifamiliar, no centro histórico da Vila,
mais precisamente na Rua do Lira.

Repovoar Valdevez
A Câmara Municipal lançou o projeto “Repovoar Valdevez”, o qual
assenta numa estratégia integrada
para dinamizar o território, criar emprego, gerar rendimento, estimular
o investimento e promover a fixação,
atração e o regresso de pessoas.
Este projeto surge da atenção que

320 mil euros para apoiar a recuperação de casas

de famílias carenciadas

Será reabilitado para a função habitacional com a construção de cinco
fogos.
Estas medidas, visam por um lado,
contribuir para a fixação, atração e
autonomização dos jovens e, por outro lado, promover a reabilitação e
dinamização dos centros urbanos de
Arcos de Valdevez.

Antes

O Município continua a investir na melhoria das condições de vida das
famílias mais vulneráveis do concelho através do apoio na realização de
obras de beneficiação das suas habitações.
Desde dezembro de 2018 até ao presente foram apoiadas 38 famílias,
as quais englobam 73 pessoas.
Estes apoios foram canalizados para a recuperação de telhados, pintura, resolução de problemas de infiltrações de água, recuperação de
soalhos, construção de casas de banho, e, entre outros, o melhoramento
de infraestruturas elétricas.

Antes

- Habitação

o Município arcuense tem vindo a
dar à questão demográfica, estando
a implementar medidas de apoio social e de criação de emprego, de desagravamento fiscal, de dinamização
económica e de apoio à fixação de
pessoas nomeadamente através da
habitação.

Depois

Antes

Depois

Depois

Assim, a Câmara Municipal pretende alinear edifícios devolutos para
serem reabilitados para fins habitacionais ou para desenvolver atividades económicas.

Antes

Depois
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Apoio de 295
mil euros para a
2ª fase do Quartel

segunda Sala de Audiências no Palácio da
Justiça de Arcos de Valdevez
Concluída a obra da

dos Bombeiros
Voluntários

A Câmara Municipal e os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez
celebraram os 130 anos de existência
da Associação com a assinatura de
um protocolo de colaboração no valor de 295 mil euros, visando apoiar a
segunda fase das obras de recuperação do seu Quartel, cujo orçamento
ascende a 459.88,31€.
A requalificação do Quartel é resultado de uma parceria entre a
Câmara Municipal e a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, realizada a pensar na melhoria e reforço
dos equipamentos e condições de
proteção dos arcuenses e daqueles
que visitam o concelho. Através dela
também será possível requalificar a
envolvente do mesmo.

A Câmara Municipal tem estado
sempre próxima desta Associação
desde o início do processo. Na primeira fase da obra, apoiou na elaboração da candidatura e na fiscalização da obra, bem como através da
atribuição de um apoio financeiro de
105 mil euros.

85 mil euros em apoios aos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez
Todos os anos é celebrado um protocolo de apoio à atividade no valor de 60 mil euros, e um outro no valor de 25
mil euros para apoiar a EIP – Equipa de Intervenção Permanente, implementada e a funcionar através da congregação
de esforços entre entidades.

150 mil euros de apoio aos
Sapadores Florestais
Prevenção de incêndios florestais

Foram celebrados protocolos com
as equipas de Sapadores Florestais,
nomeadamente com a Associação
Florestal Atlântica, a Associação Florestal do Lima e as Assembleias de
Compartes dos Baldios das Freguesias de Cabreiro, Gavieira e Soajo, no
valor de 30.000,00€ para cada uma
das entidades.
Os referidos Protocolos tem como
principal objetivo a prevenção de
incêndios florestais, através da realização de ações de silvicultura preventiva, nomeadamente a criação
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de faixas de gestão de combustíveis,
ações de fogo controlado, vigilância
das áreas rurais, assim como ações de
primeira intervenção, apoio ao combate e às subsequentes operações de
rescaldo e vigilância pós-incêndio.
Neste sentido, as equipas de Sapadores Florestais estão integradas
no dispositivo operacional municipal, conforme o definido no Plano
Operacional Municipal (POM), parte
integrante do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI).

Para além das atividades referidas,
o Protocolo estabelece a limpeza
de estradas e caminhos municipais
numa extensão de aproximadamente 40 km.

Estão concluídas as obras da segunda
Sala de Audiências do Palácio da Justiça de Arcos de Valdevez, levadas a cabo
pela Câmara Municipal em articulação
com o Tribunal Judicial da Comarca de
Viana do Castelo.
Com esta obra, com um valor de
50.000 euros, foram criados gabinetes
de serviço de apoio e sala de espera e
a segunda sala de audiências foi dotada
de todas as infraestruturas ao seu correto funcionamento.
Com esta intervenção o Município
pretendeu contribuir para a melhoria
da qualidade das instalações e, consequentemente, das condições de funcionamento dos serviços.

Comando Territorial da GNR do Distrito de Viana do Castelo

assinalou aniversário em Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez foi palco das celebrações do 10º Aniversário do Comando Territorial da GNR do Distrito
de Viana do Castelo.
Para a autarquia a escolha do concelho para o festejo desta data é de
realçar e motivo de orgulho. O autarca João Esteves felicitou o Comando Territorial por estes 10 anos em
prol da região, desejando “muitos
mais anos com êxitos para a vossa
ação, que se manifestará em proteção e salvaguarda de pessoas e bens,
de segurança e tranquilidade tão
importante para os alto-minhotos e
para quem nos visita, investe ou vem

morar”.
O reforço da parceria e o estreitar
de laços entre a GNR e os Município,
também foi referido, adiantando
que o mesmo se encontra bem patente nas muitas ações desenvolvidas
em conjunto em prol dos territórios

e das populações, “quer seja na segurança, na educação, ação social,
proteção civil, ambiente, saúde ou
desenvolvimento local”, bem como
quando foi estabelecido um protocolo para a requalificação do Quartel
do Posto Territorial e Destacamento.

Dia da Proteção Civil “Todos Somos Proteção Civil”
O Dia da Proteção Civil assinala-se
no dia 1 de Março, efeméride instituída a nível mundial pela Organização Internacional de Proteção Civil
(OIPC) e a nível nacional por despacho do Ministro da Administração
Interna.
Esta data assinalou-se em Arcos de
Valdevez, com a exposição dos diversos agentes de Proteção Civil.
No dia do evento estiveram pre-

sentes o SEF, PSP, Polícia Marítima,
Bombeiros Voluntários, GNR (GIPS,
SEPNA, equipa Cinotécnica), Cruz

Vermelha, Forças Armadas, ICNF (Sapadores Florestais), ANPC/ CDOS Viana do Castelo.
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Câmara Municipal reforça o apoio às Famílias e Jovens
A Câmara Municipal continua a dar atenção às dificuldades das famílias arcuenses. A isenção ou redução de
Taxas Municipais continuam a ser uma realidade, contribuindo para que os arcuenses usufruam de uma maior
disponibilidade no orçamento familiar.
Estas medidas tanto abrangem as famílias e jovens
como as empresas do Concelho.
• Promoção da inclusão social de pessoas em situação de
maior vulnerabilidade;
• Não aumento das Taxas Municipais;
• Não aumento do IMI;
• Redução do IRS;
• Redução do IMI Familiar;
• Apoio económico a indivíduos e famílias em situação
de risco de subsistência;
• Apoio na realização de obras de melhoria nas casas de
pessoas desfavorecidas;
• Realojamento em habitações sociais;
• Parceria com as instituições de solidariedade do
concelho;

• Implementação do Plano Municipal do Idoso;
• Criação da Comissão de Apoio à População Idosa
(CAPI);
• Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
• Desenvolvimento de projetos promotores da igualdade
de género;
• Pugnar pela melhoria do acesso aos cuidados de saúde;
• Apoio ao transporte de pessoas com deficiência as
respostas sociais.
• Isenção de IMT na aquisição de habitação para jovens
até aos 35 anos de idade;
• Requalificação de edifícios para arrendamento jovem
apoiado;
• Reforço da parceria com as associações recreativas,
culturais e desportivas no desenvolvimento da sua
atividade;
• Promoção de atividades culturais na Casa das Artes
(cinema, música, animação infantil) com descontos;
• Descontos nas instalações desportivas municipais;
• Adesão ao Cartão Jovem Municipal.

Protocolo para Promoção
do Voluntariado envolve
rede de 8 parceiros URBACT III
Foi celebrado um protocolo entre os parceiros que compõem a Rede Europeia URBACT - “Volunteering City”, nomeadamente o Chipre, a Polónia, a Irlanda, a Espanha, a
Alemanha, a Croácia, a Itália e Portugal.
Esta rede tem como objetivo fortalecer o sentimento identitário e as preocupações com as questões sociais entre os
Municípios participantes, intensificando as relações, em torno das práticas, conhecimentos e experiências de cada Município, a fim de os compartilhar, transmitir e capitalizar com a
realização de ações e projetos conjuntos.
O empreendedorismo e o papel do voluntariado nas empresas é um dos contributos de Arcos de Valdevez na partilha
de boas práticas.
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Município arcuense implementa

Contrato de
Desenvolvimento Local
- CLDS4G

programa de

A Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez irão desenvolver um
projeto do programa CLDS4G no concelho de Arcos de Valdevez, o qual irá contar com um apoio
no montante de 446.400,00 euros.
Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social
(CLDS) têm por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos, através de ações a executar em
parceria, para combater a pobreza e a exclusão
social.
O programa CLDS4G irá incidir em Situações
Críticas de Pobreza, particularmente Infantil e na
temática dos Territórios envelhecidos.
Ao nível das Situações Críticas de Pobreza, particularmente Infantil, tentará fazer a qualificação
e Capacitação das Famílias naquilo que é a gestão
doméstica; a formação parental; a gestão de conflitos; e a gestão financeira.
De igual modo incidirá na promoção do sucesso educativo; no Envelhecimento Ativo e também
será trabalhado o Voluntariado.

Apoio à Santa Casa da Misericórdia
A Câmara apoiou a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de
Valdevez, no montante de 50.000,00 mediante a celebração de
protocolo de colaboração, para ajudar a fazer face ao custos com
a execução das obras de ampliação do ERPI (Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas) no Complexo Vilagerações, passando de 30
para 39 lugares.

Apoio ao Centro Paroquial

e Social de S. Jorge

A Câmara Municipal apoiou o Centro Paroquial e Social de S. Jorge, em 90 mil euros, para
ajudar a fazer face aos custos com as obras de
ampliação das instalações do Centro Paroquial
que duplicou a sua capacidade para 35 lugares.

Município e Diáspora apoiam o equipamento para Lares de

Idosos do Concelho

O Município, em parceria com uma
entidade alemã, procedeu à entrega
de 40 camas articuladas, a distribuir
por seis Instituições Particulares de
Solidariedade Social no concelho,
visando a melhoria das condições de
conforto e a modernização das estruturas residenciais para idosos.
Esta parceria resultou do intensificar das relações com a Diáspora,
nomeadamente a da Alemanha, que
estabeleceu o contacto, que resultou
na entrega deste equipamento para
os lares de idosos ao Município.
A Academia do Bacalhau de Bor-

déus colaborou com o Município de
Arcos de Valdevez no apoio de 2500
euros a quatro famílias arcuenses carenciadas que necessitavam de equipamento básico essencial, conforme
identificado pelo serviço de ação social do Município.
O Município, juntamente com todos os parceiros, procura desenvolver uma política social que responda
às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade económica, procurando criar condições para
que estas tenham melhores condições de vida.

Abril - Mês da Prevenção de
Maus Tratos na Infância
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) de Arcos de Valdevez promoveu, com o apoio da Câmara Municipal,
durante o mês de abril de 2019, ações de sensibilização, com
vista a assinalar as comemorações do “Mês da Prevenção dos
Maus-Tratos na Infância”.
De forma a chamar à atenção da comunidade foram colocadas mensagens em 4 locais da zona urbana, nomeadamente na
entrada principal da Câmara Municipal, no Mercado Municipal,
na Escola Básica e Secundária e no Campo de Jogos junto skate
Park, alusivas à campanha.
Decorreu também a operação Azul, uma operação stop realizada com a colaboração da GNR de Arcos de Valdevez e protagonizada por crianças. Nesta operação foram entregues fitas
para colocar nas antenas dos carros, bem como distribuídos panfletos informativos.

31

Apoios à População Sénior - IV edição das Olimpíadas Séniores Distritais
Arcos de Valdevez acolheu a 4ª
edição das Olimpíadas Séniores
distritais, as quais contaram com a
participação de cerca de 200 séniores, em representação de todos os
concelhos do distrito.
Integradas no projeto Olympics
4 All, estas Olimpíadas têm como
objetivo estimular a mobilidade,
o exercício físico e as capacidades
cognitivas que, aliadas ao convívio
e ao lazer, tornam a competição o
aspeto menos importante desta iniciativa.
As equipas praticaram várias modalidades, desde jogos tradicionais
a basquetebol, voleibol, natação e
atletismo.

Reconhecendo a importância da
promoção da Igualdade de Género
como fator fundamental para o desenvolvimento local, foi nomeada
como Conselheira Municipal para a
Igualdade, a Dra. Manuela de Melo,
a qual exerceu atividade como jornalista, atriz e vereadora da Câmara
Municipal do Porto.
Manuela Melo possui uma segunda habitação em Arcos de Valdevez e
tem-se destacado localmente devido
ao seu grande envolvimento em prol

Dia Internacional do Idoso

No âmbito do programa Séniores mais Ativos,
e de forma a assinalar
o Dia Internacional do
Idoso, a Câmara Municipal levou até ao Centro
de Exposições cerca de
250 séniores que assistiram a momentos de
entretenimento, realizaram jogos, entre os
quais dominó, cartas,
petanca, basquetebol,
estafetas, tiro ao alvo,
realizaram pintura de
telas, entre outras.

Implementado o programa
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Conselheira
Municipal para a Igualdade
Câmara Municipal nomeia

Arcos de Valdevez assinala

Arrancou no passado dia 2 de outubro o Diabetes em Movimento®
Arcos de Valdevez.
Este programa comunitário de
exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2 é implementado em Arcos de Valdevez numa parceria entre

Mais Inclusivo e Solidário

Diabetes em Movimento®

o Município de Arcos de Valdevez, a
ULSAM – Unidade Local de Saúde do
Alto Minho e o Centro de Saúde de
Arcos de Valdevez. A coordenação
é realizada pelo Programa Nacional
para a Promoção da Atividade Física e pelo Programa Nacional para a

Diabetes da Direção-Geral da Saúde.
As sessões de exercício decorrem
às 2ªs, 4ªs e 6ªs no Pavilhão Municipal
de Arcos de Valdevez e são monitorizadas por profissionais do exercício
físico e por enfermeiros.

desta causa.
A Conselheira para a Igualdade,
cujo estatuto se encontra definido
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de Maio, atribui a esta figura um papel central
na eliminação dos estereótipos de
género e na promoção da cidadania
através da elaboração e desenvolvimento de planos municipais para a
igualdade.
Manuela de Melo ficou agora incumbida de acompanhar e dinami-

zar a implementação das políticas locais, para a cidadania e a igualdade
de género, de prevenção da violência doméstica e outras formas de discriminação, inscritas no Plano Municipal para a Igualdade, entre outras.

“Vez de Igualdade” - 1ª Semana da Igualdade de Arcos de Valdevez

A 1ª Semana da Igualdade de Arcos de Valdevez, entre os dias 18 e
2 de Novembro, que contou com um
vasto programa (palestras, música,
teatro, etc), a qual pretendeu chamar a atenção de pessoa de diferentes idades e interesses para os riscos
da exclusão baseada na diferença.
A primeira atividade desta semana
foi a conferência/debate: “De que
falamos quando falamos de Igualdade”, com a presença de Álvaro
Laborinho Lúcio, seguindo-se outras atividades culturais, a Ação de
Sensibilização sobre Igualdade de
Género e Não Discriminação, dirigi-

da a Autarcas, Dirigentes e responsáveis do Município, a celebração de
um protocolo de cooperação com a
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, encerrando com a
palestra do orador Augusto Santos
Silva sobre “Migrações: Inevitáveis e
positivas”.
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Arcos Convers@: (des)igualdades em foco

Foram promovidos encontros de
discussão comunitária, com a participação de pessoas da sociedade civil
e do movimento associativo, realizados no âmbito das atividades de
recolha de dados para o diagnóstico

municipal para a igualdade e não
discriminação, Arcos Convers@: (des)
igualdades em foco.
Estas reuniões tiveram como objetivo chamar a população a debater
temáticas como a educação, a cultu-

ra, a juventude, o desporto, o ensino, a formação, a saúde, a segurança
a economia e o trabalho, tendo sempre em conta a igualdade e a não
discriminação nestas áreas.

Município assinalou o Dia da Mulher

No dia 8 de março, no âmbito do Projeto municipal
“Facilita-Fábrica de Conhecimento e Informação para Lei-

tores Ativos”, desenvolvido em unidades fabris do concelho, foram realizadas sessões musicais e de poesia nas
unidades Sarreliber, Afonso Vestuário, Coindu, e Coindu
Couture. Durante o dia, o Paço de Giela e o Centro Interpretativo do Barroco reservaram surpresas para elas e à
noite, pelas 23h00, decorreu na Casa das Artes o concerto
da Aurea, inserido no Festival de Música Moderna, Sons
de Vez.
No sábado, dia 9 de março, para além das atividades
no Paço de Giela e no Centro Interpretativo do Barroco,
decorreu no Campo do Trasladário, a atuação Musical de
Delfim Júnior & Ympério Show.

Arcos de Valdevez voltou a promover Caminhada pela Igualdade

de Género

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e a Delegação de Arcos de Valdevez da Cruz Vermelha Portuguesa,
através do projeto "Dar Voz à Igualdade", voltaram a
assinalar o Dia Municipal para a Igualdade convidando
todas as pessoas a participar numa caminhada pela Igual-
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dade, no dia 28 de Outubro.
Esta iniciativa reuniu mais de 100 participantes que,
com espírito alegre e grande animação, chamaram à
atenção para a igualdade entre todos.

Este ano foram entregues o

bolsas de estudo

dobro das

42 alunos do ensino superior beneficiaram deste apoio,
no valor global de 24.800,00€.

apoia
funcionamento de ATL nas
Câmara Municipal

zonas norte e sudoeste do Concelho

De forma a fomentar o dinamismo associativo, ajudar a criar
e manter valências de apoio à família em locais mais afastados do
centro urbano, a Câmara Municipal aprovou, apoiar mensalmente a ADECAS, Associação Desportiva e Cultural de Aboim/Sabadim
e o Centro Recreativo e Cultural
de Távora Santa Maria no funcio-

namento dos seus ATL, consoante
o número de alunos inscritos.
Estas são formas de manter as
associações mais dinâmicas e de
fornecer às crianças e respetivos
pais um serviço de proximidade e
qualidade, resultando ao mesmo
tempo como medidas de apoio à
fixação das pessoas nos seus locais de residência.

Câmara Municipal

duplica apoios
aos alunos
A Câmara aprovou a proposta para
atribuição de auxílios económicos (fichas
de estudo), aos alunos do 1º e 2º ciclo,
para o ano letivo de 2018-2019, no valor
de 28.212,73€, tendo aumentado para o
dobro o valor atribuído pelo Município
Este ano, pela primeira vez, todos os
alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade
com escalão A e B puderam ter as fichas
de trabalho gratuitamente, sendo que os
restantes usufruiram de uma comparticipação de 50% do valor total das referidas fichas.
Os auxílios económicos atribuídos pela
Câmara Municipal alargaram-se pela primeira ao 2º ciclo.
É a pensar no futuro dos alunos e nas
famílias que a Câmara Municipal toma
estas medidas, as quais são essenciais
para a promoção do sucesso escolar e a
integração dos jovens na sociedade.

Transportes
escolares
gratuitos do

pré-escolar ao
12º ano
Tendo em consideração que o ensino
secundário está atualmente inserido na
escolaridade obrigatória e que, nesse
sentido, os alunos deverão ter garantidas de forma igualitária todas as condições de acesso à educação foi aprovado
autorizar a comparticipação dos passes
escolares de todos os alunos até ao ensino secundário.
O custo previsto com a aplicação
desta medida estimou-se em cerca de
30.000,00€.
Estes apoios são articulados com o
Agrupamento de Escolas, pretendendo-se promover o sucesso escolar e a integração dos jovens na sociedade.
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Iº

Alto Minho Digital Minds

Várias dezenas de oradores,
influenciadores digitais e
jogadores profissionais juntos
pela primeira vez no Alto Minho
O 1º Fórum Alto Minho Digital
Minds, decorreu a 29, 30 e 31 de
março. Foram dias repletos de debates, com cerca de duas dezenas
de oradores das mais variadas áreas,
como, educação, ciência, tecnologia,
entre tantas outras, num evento que
contou com a participação de cerca
de cinco mil participantes.
Este fórum não se limitou a dirigir-se apenas ao contexto escolar, mas
sim ao público em geral. Durante os

três dias de evento estiveram presentes em Arcos de Valdevez, vários
“instagrammers” e “youtubers” nacionais que reúnem milhares de seguidores, e ainda os jogadores profissionais que mais dão que falar no
“gamming” e que participaram nas
duas finais nacionais que decorreram
durante o evento.
Tratou-se de um grande fórum
em que foram convidados oradores
impactantes e inspiradores de diferentes áreas que vão da educação e
ciência até ao marketing digital, às
artes mas também à música, moda,
viagens, desporto e aventura, “entertainment”, videojogos, fotografia, jornalismo… para ajudarem a

Agrupamento de Escolas de Valdevez sobe no

ranking nacional das escolas

compreender os contornos da crescente importância do “gamming”,
dos “influencers” e das redes sociais
mas também de uma escola que se
pretende transformadora, inclusiva e
desafiadora de talentos.
O evento foi organizado pelo CENFIPE (Centro de Formação e Inovação
dos Profissionais de Educação/Escolas
do Alto Lima e Paredes de Coura), em
parceria com a Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez e a Red Monitor.
Foi ainda gravado um programa
do “Governo Sombra”, com Ricardo
Araújo Pereira, Pedro Mexia, João
Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques.

Epralima no
Campeonato do
Mundo de Robótica
“RoboCup 2019 Sydney,
Austrália
A equipa “Epra Soul” inscrita na
competição “On Stage” liga júnior
conquistou o segundo lugar desta
modalidade, alcançando apuramento para o campeonato do mundo
realizado em Sidney, Austrália, em
julho. Arrecadaram, também o galhardete de melhor arquitetura dos
robôs, “Chuck”, “Jack” e “Moustache” que fizeram as suas habilidades
com uma ótima performance.
A equipa “Epra Tek” inscrita na
competição First Challenger liga júnior terceiro escalão conquistou o
segundo lugar na modalidade seguimento e linha e terceiro lugar no
seguimento de linha com deteção
de cor. Os robôs “botn roll one A”
foram dos mais rápidos a executar
estas tarefas alcançando por duas vezes o pódio.

O Agrupamento de Escolas e a comunidade educativa estão de parabéns pela subida no ranking nacional
das escolas, estando agora a escola Básica e Secundária de Arcos de Valdevez
na 99ª posição a nível nacional e em
segundo lugar a nível distrital.

Epralima Ana Leonor Castro conquista primeiro
lugar em prova de empratamento
Ana Leonor Castro conquistou o primeiro lugar na
prova de empratamento e o segundo lugar na competição geral do Minho Young Chef Awards 2019, com o
prato “Arcos da Tradição à Inovação”.
A EPRALIMA participou neste concurso de gastronomia com as alunas, do curso de Técnico de Cozinha/
Pastelaria.

Município nas Comemorações do Dia da Europa
O Município convidou alunos
das escolas para participar no momento de hastear da Bandeira da
União Europeia, nos Paços do Município, assinalando o Dia da Europa, dia 9 de Maio.
Neste momento, os mais jovens
ouviram o Presidente da Câmara
Municipal abordar temas sobre a
formação da União Europeia, bem
como sobre a proximidade entre

os países que daí adveio, a qual
gerou diminuição de distâncias e
aumento das ligações e transações
económicas entre si.

Rede de Bibliotecas de Arcos de Valdevez

Plataforma online disponibiliza mais de 55 mil títulos
Foi celebrado um protocolo de colaboração entre Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, o Agrupamento
de Escolas de Arcos de Valdevez e a Escola Profissional do
Alto Lima – Epralima para formalização da constituição
da Rede de Bibliotecas de Arcos de Valdevez.
A RBAV (Rede de Biblioteca de Arcos de Valdevez)
define-se como uma estrutura de cooperação aberta à
livre participação das Bibliotecas, visando o fomento de
uma política coordenada de aquisições, a observância
de princípios técnicos biblioteconómicos e informáticos
uniformizados, a compatibilização e a troca de informação bibliográfica, a dinamização do empréstimo inter-bibliotecas, a organização de atividades de promoção
e animação da leitura, a promoção das multiliteracias e
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a construção e gestão de um Portal acessível através do
respetivo endereço eletrónico.
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Feira Franca “Cores e Sabores de Outono”

“Feira Mostra
- Ofertas Educativas - Feiras das Profissões” realizada pelo
segundo ano consecutivo

Alunos tiveram contacto com
várias profissões de forma a
escolherem o melhor caminho
profissional a seguir

A realização da Feira Franca “Cores e
Sabores de Outono”
é já uma tradição no
Agrupamento de Escolas de Valdevez,
tendo no ano letivo
de 2017/2018 saído do
recinto escolar para o
Mercado Municipal.
Neste ano letivo de
2019/2020 regressou
ao espaço escolar.

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de
Escolas de Valdevez organizou,
pelo segundo ano consecutivo, a

“Feira Mostra – Ofertas Educativas - Feira das Profissões” no âmbito da Orientação para a Carreira,
realizada para os alunos do Agrupamento de Escolas de Valdevez
(AEV). Esta atividade decorreu em
dois momentos e foi direcionada
para os alunos finalistas de 9º e de
12º ano de escolaridade.

“O melhor do Mundo são as Crianças”

Dia da Criança assinalado nas Escolas e no Mercado Municipal
De forma a assinalar o Dia da
Criança, a Câmara Municipal, em articulação com o Agrupamento de Escolas e a Delegação da Cruz Vermelha de Arcos de Valdevez, levou até
às Escolas e ao Mercado Municipal
um espetáculo musical, do músico
Luís Portugal, baseado no livro / CD
"Cantigas na minha escola". Através
desta obra o músico proporcionou
aos alunos do 1°ciclo uma forma
atrativa e divertida de aprender língua portuguesa, matemática e estudo do meio.
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No âmbito desta iniciativa foi também distribuído pelas crianças o livro
infantil "Aventuras do Cruzinhas na
Escola Nova“, da Cruz Vermelha de

Arcos de Valdevez, ilustrado com
desenhos das crianças da Creche e
Jardim-de-infância do Centro Social
e Paroquial de Arcos de Valdevez.
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Alunos arcuenses

na rua pelo

combate às
alterações
climáticas

O movimento dos jovens tem
origem numa estudante sueca,
Greta Thunberg, que no verão
passado começou sozinha uma
greve às aulas, manifestando-se
em frente ao parlamento sueco
de onde esperava ver tomadas
medidas no sentido de revolver
a crise climática.
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Centenas de alunos arcuenses
associaram-se ao segundo protesto
em prol do Planeta, que levou às
ruas milhares de jovens de uma centena de países. Com esta greve estudantil pretendiam chamar à atenção
do governo para a crise climática e
exigir que a sua resolução seja feita
prioridade.
A Câmara Municipal apelou aos
jovens que olhem para o seu concelho, “rico em património ambiental,
com valores naturais únicos”, e ajudem a preservá-lo e valorizá-lo.

“Temos que continuar a trilhar
este caminho de promoção do equilíbrio entre o Homem e a Natureza,
pois há milénios que esta interação existe, e o que fizermos hoje é
determinante para o que teremos
amanhã.
Assim contamos com todos para
promover o desenvolvimento sustentável da nossa Terra. “, afirmou
João Esteves.

Mais de 1700 crianças “Abraçaram a Floresta”
No dia 20 de Março a
Câmara Municipal, em
parceria com as Escolas do concelho, levou a
cabo a iniciativa “Abraço
à Floresta”.
A iniciativa realizou-se na Porta do Mezio e
contou com a participação de todos os alunos
desde o pré-escolar até
ao 3ºciclo, ultrapassando
os 1700.
Durante o evento, os
alunos desenvolveram diversas atividades na Porta
do Mezio.
O objetivo desta ação
foi sensibilizar as crianças
e jovens para a preservação do meio ambiente,
tornando-os participantes mais ativos na proteção dos valores naturais,
nomeadamente, os valores naturais do Parque
Nacional Peneda Gerês,
bem como, para a reflexão em torno de um modelo de sociedade mais
sustentável, indispensável para se exercer uma
cidadania plena.
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Eco Valdevez
Centenas de
voluntários
limparam vários
espaços do
Concelho

Gala Guarda-Rios

Comunidade
Sistelense
recebe menção
honrosa do
Geota
Em defesa das Serras da Peneda e Soajo
Municípios de Arcos de
Valdevez, Melgaço e Monção
uniram-se em caminhada
contra a prospeção e
exploração de minério da
serra da Peneda e do Soajo.

Centenas de voluntários juntaram-se
à ação de sensibilização Eco Valdevez
levada a cabo pela Câmara Municipal,
em parceria com 21 Juntas de Freguesia
do Concelho.
Pretendeu-se com esta ação sensibilizar a população para as questões ambientais, nomeadamente a manutenção
e preservação dos espaços públicos e património natural, promovendo comportamentos ambientalmente sustentáveis.
Mais de 500 pessoas limparam áreas
sinalizadas em diversas freguesias,
como trilhos, caminhos, ou largos para
chamar à atenção da população para
as questões ambientais e a proteção do
ambiente.

Mãos à obra - Arcos de Valdevez ajuda a limpar Portugal
Arcos de Valdevez juntou-se ao projeto
“Mãos à Obra”, um projeto solidário que partiu da ideia de uma jovem, Inês Durão, e que
consistia na limpeza geral de Portugal (inteiro)
ao mesmo tempo.
As ações de limpeza desta primeira iniciativa
decorreram de manhã em todo o País.
A limpeza em Arcos de Valdevez foi realizada por um grupo de jovens do concelho com a
colaboração da Câmara Municipal, tendo sido
a área escolhida para o efeito um troço compreendido entre a Ponte Nova e a Praia Fluvial
da Valeta.
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Esta iniciativa juntou-se às deliberações de rejeição levadas a cabo pelas Câmaras Municipais e Assembleias
Municipais dos concelhos de Arcos
de Valdevez, Melgaço, Monção, assim como às reclamações conjuntas e
individuais dirigidas à Direção -Geral
de Energia e Geologia, a que se juntaram cerca de 10 000 assinaturas na
petição na Internet.
Foi uma caminhada que uniu cen-

A comunidade Sistelense está
novamente de parabéns, ao
somar mais um galardão, com
a atribuição de mais um prémio, desta vez, entregue pelo
tenas de pessoas em prol da defesa
da Natureza e de um território que
é de todos, onde se pôde conviver e
apreciar as paisagens envolventes,
atestando mais uma vez a beleza e
riqueza natural das mesmas.

GEOTA (Grupo de Estudos e
Ordenamento do Território e
Ambiente). Uma menção honrosa, atribuída na primeira gala
Guarda-Rios, que decorreu em
Lisboa na Fábrica Braço de Pra-

Dia de Ação comum pela Natureza

ta.

Em Outubro teve lugar uma caminhada/limpeza de lixo doméstico nas
margens do rio Peneda, situado na
freguesia da Gavieira, concelho de
Arcos de Valdevez, tendo sido retirados das margens do seu leito muitos
resíduos.
Esta ação, promovida pela H2Ave Associação Movimento Cívico para a

jetivo premiar boas práticas, en-

Dinamização e Valorização do Vale
do Ave, com o apoio da Câmara Municipal, integrou-se no Dia de Ação
Comum pela Natureza e destinou-se a todos os que quiseram ajudar a
preservar o Parque Nacional Peneda-Gerês, diminuindo o lixo que polui os
seus preciosos ecossistemas.

Este galardão tem como obquanto que a distinção Guarda-Rios de Luto visa alertar para
práticas opostas e em que urge
atuação. Além dos nomeados e
votados pelo público, o GEOTA
atribuiu igualmente prémios e
menções honrosas.
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Parque
Urbano com
Resiliência às
Cheias no
Rio Vez

Investidos mais de 100 mil euros na
Reabilitação e Requalificação dos
Ecossistemas Ribeirinhos
Na sequência dos incêndios ocorridos
em 2017 e 2018, o Município de Arcos
de Valdevez, em articulação com a APA
– Agência Portuguesa do Ambiente, executou a empreitada de “Reabilitação e
Requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos”, a qual pretendeu promover a
proteção dos recursos hídricos das aéreas

afetadas.
Foram investidos mais de 100 mil euros em intervenções de bioengenharia ao
longo deste troço do rio Vez e de pequenas linhas de água que nele desaguam,
bem como realizadas operações de manutenção e reforço da galeria ripícola.

Município arcuense promove património

frutícola

Foram plantadas 44 macieiras nos terrenos ajardinados junto ao Parque
Infantil de Casares e ao edifício Fluvivez.
Uma vez que as plantas não se propagam sozinhas, esta é mais uma
forma do Município proteger e valorizar o seu património frutícola, e um
esforço para o conseguir manter vivo para as gerações vindouras.
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Aproveitando a abertura oficial do Museu da
Água ao Ar Livre, a APA
– Agência Portuguesa do
Ambiente veio a Arcos de
Valdevez consignar obra
“Parque Urbano com Resiliência às Cheias”.
Neste ato, o Vice-Presidente, Engº Pimenta
Machado revelou que os
trabalhos contam com
a duração de três meses
e um custo de cerca de
200 mil euros. Englobam
a execução de gabiões
vivos e limpeza das margens, com o objetivo de
melhorar o escoamento
dos caudais afluentes e
o controlo da erosão das
margens.
Com esta intervenção
pretende-se
minimizar
os riscos de cheia nesta
linha de água.

Eficiência energética
Aprovados projetos no
valor de mais de

900 mil euros

A utilização racional da energia é um assunto
que está cada vez mais em agenda, um pouco por
todas as localidades, estando o Município desde
há algum tempo a substituir tecnologia de iluminação pública e de exterior para LED
Aprovou o projeto de substituição de tecnologia de iluminação pública e de exterior para LED,
uma Candidatura ao aviso nº Norte-03-2017-42 do
Programa Operacional Regional do Norte, que irá
promover a substituição de tecnologia de iluminação pública e de exterior para LED em zonas de
significativa concentração de consumos de energia elétrica e cujo investimento é de 603.162,07
euros, com iva incluído; e o projeto de execução
das medidas de eficiência energética para o edifício dos Paços do Concelho - Candidatura ao aviso
nº Norte-03-2017-42 do Programa Operacional
Regional do Norte, cujo investimento será de
299.947,44 euros, com iva incluído.

Investidos mais de

Mais de

350 mil euros para

limpeza nas Freguesias
Este ano, o Município arcuense, em articulação com
as Juntas de Freguesia, irá
investir mais de 350 mil euros na limpeza da rede viária
municipal e vicinal de todo o
concelho.
Este montante é o dobro
do ano de 2018. A novidade
vai para o apoio de mais 176
mil euros, efetivado mediante protocolo, no sentido das
Juntas de Freguesia intensificarem as limpezas da rede
viária vicinal.
Através desta delegação de
competências e protocolo de
apoio, as Juntas de Freguesia

colaboram na realização da
limpeza de vias municipais
e vicinais, consubstanciada
através de duas limpezas
anuais de bermas e valetas
das vias, incluindo ceifa e limpeza dos respetivos aquedutos e sarjetas.

Município arcuense adquire
varredora para limpeza urbana
De forma a melhorar o
serviço de higiene urbana e
aumentar a área intervencionada, foi feito um grande investimento para adquirir uma
varredora urbana. Através
deste equipamento é agora
possível realizar mais eficazmente a limpeza dos arruamentos urbanos.

40 mil euros na rede de recolha de

resíduos sólidos urbanos

A Câmara Municipal tem investido
na rede de recolha de resíduos para
que esta esteja acessível a toda a população do concelho e tem vindo a
melhorar as suas infraestruturas e
equipamentos.
A rede de recolha indiferenciada
de resíduos tem vindo a ser renovada e acrescentados novos pontos de
recolha. Foram investidos mais 40 mil

euros na colocação de mais 44 novos
contentores, em 2018, nas freguesias, perfazendo, a nível global, um
total de 820.
Estas melhorias nos equipamentos
de recolha de resíduos inserem-se
num plano de investimentos faseado
que totaliza já mais de 110 mil euros.
Arcos de Valdevez é um dos melhores exemplos do distrito ao nível

da separação do lixo, resultado da
crescente consciência ambiental da
sua população, das ações de sensibilização e do reforço do número de
ecopontos no concelho. A este nível,
todas as freguesias estão atualmente
servidas de ecopontos, 168 no total,
após a colocação de mais 20 ecopontos em 2018.
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Reabilitação urbana em S. Bento

Inaugurada a
requalificação da entrada
da sede do Concelho em

Guilhadeses

Em agosto do ano transato, decorreu a inauguração da obra de Requalificação da entrada
da sede do Concelho em Guilhadeses.
Esta estrada é um dos principais eixos de
acesso da Sede do Concelho, que promove o
acesso às zonas habitacionais, empresariais,
estabelecimentos de ensino e equipamentos sociais, localizados a sudoeste assim como a ligação a outros eixos
viários de grande importância (IC28, EN101 e EN202).
No valor de cerca de 800 mil euros, tratou-se de uma
intervenção necessária para melhorar a mobilidade urbana na entrada Sudoeste da sede do Concelho, em Guilhadeses.
A obra visou melhorar as condições de segurança rodoviárias e a melhoria do conforto na circulação pedonal,
do troço de estrada EN 202 entre a rotunda da Amália,
em Guilhadeses, e a entrada para Cadorcas.
Para além de contemplar passeios e passadeiras, previu
ainda um corredor de circulação de velocípedes, a conectar a zona do Centro Cívico de Guilhadeses até ao Campo
da Feira.
A Operação "NORTE-03-1406-FEDER-000087 - Mobilidade Urbana Sustentável - Rede Pedonal e Ciclável de

Arcos de Valdevez”, teve um custo total de 757.200,06€;
foi cofinanciada pelo FEDER, Programa Operacional
NORTE2020, Portugal2020, Eixo Prioritário 3 - Economia
de Baixo Teor de Carbono e contou com um Investimento Elegível de 432.409,60€, Comparticipação Comunitária
de 367.548,16€ e uma comparticipação da Câmara Municipal de 389.651,90€.

A Câmara levou a cabo a obra de
“Reabilitação de espaço público do
centro histórico - 2.ª fase - Rua de
São Bento e espaços envolventes”, a
qual foi adjudicada à empresa Inovlima, pelo valor de 501.102,34€.
A primeira fase da reabilitação da
Rua de São Bento já está concluída e
transitável, estando a decorrer a reabilitação da restante rua e do Largo
de São Bento e do Largo de Santa
Rita.

Esta intervenção englobou a remodelação das redes de infraestruturas, iluminação pública, remodelação de passeios e ruas, aumento
de lugares de estacionamento e da
colocação de mobiliário urbano.
A obra faz parte do PARU – Plano
de Ação para a Reabilitação Urbana,
o qual visa promover a revitalização
e atratividade económica; fomentar
o turismo, a cultura e o lazer; qualificar o espaço público e reforçar a

unidade, a identidade e a imagem
urbana; e aumentar a sua atratividade Regional.
A reabilitação do Espaço do Centro Histórico - 2ª FASE (Rua de S. Bento e Espaços Envolventes) foi aprovada pelo Programa NORTE2020,
PORTUGAL2020 e cofinanciado pelo
FEDER, Eixo 4 - Qualidade ambiental, com um investimento elegível de
421.299,53€ e uma Comparticipação
Comunitária de 358.104,60€.

Requalificação da Rotunda da Solidariedade à
Rotunda da Variante em Prozelo

Requalificação da

Rua Félix Alves Pereira

A Câmara Municipal encontra-se
a fazer a Requalificação da Rua Félix
Alves Pereira, uma empreitada adjudicada pelo valor de 156.065,20 euO presente projeto visa a beneficiação das condições
de circulação para peões, ciclistas e automóveis, no arruamento entre a rotunda da Solidariedade e a rotunda
da variante em Proselo, numa extensão total de cerca de
1260 metros. Trata-se da EN101 que promove a ligação
entre eixos viários de grande importância (IC28, EN101 e
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ros, sem IVA, que engloba melhorias
ao nível da remodelação das redes
de infraestruturas, iluminação pública, remodelação de passeios e ruas,

1º fase concluída

redefinição de lugares de estacionamento e manutenção do trânsito nos
dois sentidos.

EN202), assim como um dos principais eixos de acesso à
sede do Concelho.
Pretende-se com esta intervenção obter características
aproximadas a um traçado mais urbano e com isso assegurar maior conforto e segurança aos utilizadores.
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Mais de

2,5 milhões euros em obras de construção,

reabilitação e beneficiação de rede viária nas freguesias

O investimento da Câmara Municipal de Arcos de
Valdevez na sua rede viária tem sido, ao longo dos anos,
uma aposta grande, e, a sua ampliação, hoje em dia, uma
realidade.
No último ano foram investidos mais de 2,5 milhões

Monte Redondo - EM 523

Paçô - CM 1308-3

Soajo
Soajo -- EM
EM 530-5
530-5
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euros em obras de construção, reabilitação e beneficiação
de rede viária em várias freguesias.
Com estas obras pretende-se melhorar a segurança rodoviária e a mobilidade, contribuindo assim para o incremento do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas.
Sistelo - CM 1289

Cabreiro - CM 1288

Álvora - CM 1254

Loureda - CM 1254

Vilela/S. Cosme e S. Damião - EM 202-2

Giela - EM 202

Portela - EM 505

Gavieira (Rouças) - EN 530

Oliveira - CM 1318-3

Vila Fonche - EM 523

Prozelo - CM 1304-3
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Protocolos com as

Juntas de
Freguesia

Realizadas parcerias com as
Juntas de freguesia através da
celebração de protocolos de

1,2 milhões€

Estes apoios servem para
que cada órgão executivo
realize intervenções ao nível
da educação, ação social,
melhorias de acessibilidades,
arranjos urbanísticos, entre outras.

Vilela - Acesso ao Cemitério

Sabadim - Caminho de Salgueiros
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Miranda - Caminho da Raposeira

Jolda S. Paio - Caminho da Rua da
Portela

Jolda Madalena - Caminho de
Novais

Proselo - Arranjo urbanístico junto à
Igreja Paroquial

Rio Frio - Caminho do Sabugueiro

Padreiro Santa Cristina

Rio de Moinhos - Lugar de Reboreda

Senharei - Caminho do Brunhedo

Rio de Moinhos - Caminho nas
Nogueiras
Padroso - Caminho em Quintães

Cabana Maior - Covelinho - Portela

Sistelo - Caminho do Cabo

Rio Frio - Caminho nas Aveleiras

Monte Redondo - Caminho de
Castro - Deveza

Aguiã

Soajo

Jolda Madalena - Caminho do
Penedo

Guilhadeses - Pavimentação do
acesso às habitações sociais

Ázere - Caminho de Burguer

Senharei - Caminho em S. Mamede

Aboim das Choças - Recuperação da
Fonte da Morada

Cabreiro - Caminho do Teso a
Barreirrô

Grade - Caminho Vale da Costa

Paçô - Casa Mortuária

Gavieira - Caminho da Barrosa em
Tibo

Arcos Salvador - Rampa de acesso à
Praia Fluvial da Valeta

Tabaçô - Caminho da Cova do Vale

Álvora - Caminho da Costa em
Loureda

Mei - Caminho da Dianteira
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Mercado Circular em Arcos de Valdevez

Câmara Municipal ofereceu
aos clientes do Mercado
Municipal sacos de compras
reutilizáveis e sorteia
carrinhos de compras
térmicos pelos clientes que
façam compras no espaço
A Câmara Municipal encontra-se a
levar a efeito a candidatura Mercado
Circular, a qual constitui uma nova e
inovadora solução que irá valorizar o
Mercado Municipal, transformando-o num agente dinamizador de práticas ambientais e sociais sustentáveis
e promotor da circularidade da economia.
Os principais objetivos deste projeto são reduzir os impactes ambientais
gerados, particularmente associados
aos resíduos; reduzir o uso de embalagens de plástico na exposição e na
comercialização de produtos; gerir
bens alimentares excedentes ou em
fim de prazo de validade, bem como
adotar princípios de sustentabilida-
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de, economia circular, economia de
partilha e economia social.
No âmbito desta candidatura foram distribuídos pelos clientes do
Mercado Municipal os primeiros sacos de compras reutilizáveis e realizada uma ação de sensibilização.
Em substituição dos sacos de plástico a Câmara Municipal também distribuiu sacos de papel pelos comerciantes de frutas, legumes e peixe.
No Natal serão sorteados carrinhos
de compras térmicos pelos clientes
que façam compras no Mercado.
De igual modo serão distribuídos
pelos clientes recipientes para recolha de óleo alimentar usado que
poderá depois ser entregue no Mercado Municipal, onde estarão disponíveis 4 unidades de oleões.
O Mercado Municipal ficará munido de ecopontos e compostores na
zona exterior, bem como de quatro
estações de ecopontos interiores.
No âmbito desta candidatura os
baldes de plástico de exposição de

flores serão substituídos por baldes
de metal e as caixas expositoras de
frutas e legumes por caixas de vime.
O Mercado Municipal ficará servido
de um triciclo elétrico que fará o
transporte de mercadorias dos comerciantes para os locais necessários.
De referir que este projeto irá fomentar o envolvimento e participação de comerciantes, clientes e forças
da comunidade local, num contexto
de promoção e incentivo à circularidade de materiais, à redução do uso
indiscriminado de “soluções plastificadas”, à utilização partilhada de
bens e à diminuição do desperdício
alimentar e material.

Parque
Biológico
do Mezio

2ª fase - Consignada a
empreitada da construção
de habitats

O projeto “Mercado Circular” promove:
· Qualidade em Arcos de Valdevez;
· Economia Circular;
· Responsabilidade Social;
· Combate ao desperdício alimentar;
· Desplastificação da economia.
A operação Mercado Circular, financiada pelo Fundo Ambiental, tem
como objetivo principal valorizar e
promover os Mercados Municipais
de Frescos dos centros urbanos como
equipamentos emblemáticos, polos
estruturantes e indutores de boas
práticas ambientais e socialmente
sustentáveis e conta com um custo
total elegível de 50.011,80 euros.

A Câmara Municipal e a ARDAL
consignaram a 2ª fase da obra do
Parque Biológico do Mezio.
A empreitada, no valor de
325.672,71€ (s/IVA) e prazo de 180
dias, tem como objetivo principal a
construção de habitats no parque
biológico do Mezio.
A criação de um parque biológico para a Porta do Mezio pretende
promover, integrado na fase II, a
educação ambiental e o direto contacto com a natureza, explorando
e desenvolvendo mecanismos de
aproveitamento da fauna e da flora
local, retratando os seus vários aspetos. Inclusivamente, o projeto po-

derá contribuir, não só para a preservação e valorização da natureza
e da biodiversidade, como também
para estabelecer medidas que assegurem uma gestão ativa e adequada da área objeto de análise.
O parque expõe, numa área
afetada com cerca de 15ha, uma
seleção de 12 espécies animais autóctones, divididos em animais
selvagens, como o caso do javali,
da cabra bravia e do veado, e em
animais domésticos ou de quinta,
como a galinha, a ovelha e a vaca,
inseridos num espaço destinado a
funcionar como quinta pedagógica,
de acordo e em cumprimento com

as regras de bem-estar animal.
O projeto consiste exclusivamente, através da exposição de animais,
evidenciar a componente faunística
da sua paisagem, bem como a recriação do habitat natural das espécies.
A empreitada é financiada pelo
POSEUR-15-2017-02,
Programa
Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos, Eixo
prioritário 3 Proteger o ambiente e
promover a eficiência dos recursos,
e conta com um valor elegível de
389 680,35€ e uma comparticipação
em 85% no valor de 331 228,30€.
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Conselho Municipal
de Turismo debateu

Arcos de Valdevez em 1º lugar dos destinos

mais procurados do Minho no Trivago

promoção do
Concelho

- Apresentado micro
site do Turismo
Município de Arcos de Valdevez

fomenta cooperação com
85 empresas da área do turismo

O Conselho Municipal de Turismo,
composto pelo Município e representantes da restauração, das unidades
de alojamento e das empresas de animação turística do concelho, reuniu
para debater o plano de Atividades
do Município, apresentar e debater
os projetos que se encontram em curso ao nível da promoção turística do
concelho, aqueles que se tornarão novas atrações, bem como para apresentar aos parceiros o novo micro site do
Turismo, o qual ainda se encontra em
formatação.
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O Município de Arcos de Valdevez procedeu à entrega de um Kit expositor de
informação turística, através do qual se
disponibilizará todo o tipo de informação à oferta turística existente no concelho, com 85 empresários do setor do
turismo, com grande enfoque nas empresas de animação turística e Alojamento, um Acordo de Cooperação que tem
por objetivo fortalecer e promover o
desenvolvimento do setor do turismo do
concelho, nomeadamente a promoção
dos produtos turísticos âncora de atração turística em cooperação com todos
os agentes locais do setor do turismo.

Porto e Norte de Portugal
O Presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, eleito para a Presidência da Mesa
da Assembleia Geral da Entidade
Turismo do Porto e Norte de Portugal, liderada pelo recém-eleito
Luis Pedro Martins, tomou posse
numa cerimónia decorrida no Castelo de Santiago da Barra.
É com satisfação que a Câmara Municipal integra a equipa
da TPNP, deixando certo que colaborará afincadamente para o
desenvolvimento económico da
região e para a promoção turísti-

vez posicionado em 4º lugar, dentre os 10
destinos em Portugal que mais subiram nas
pesquisas.
Este resultado dá ânimo e contribui para
que o Município e os agentes do turismo da
terra continuem, afincadamente, o trabalho de promoção e divulgação dos recursos
turísticos do concelho, nomeadamente do
património natural, histórico e construído,
bem como da gastronomia e vinhos.

Encontro com representantes dos Parques
Nacionais dos Estados Unidos
da América

Turismo em alta em

Arcos de Valdevez
Dormidas aumentam

João Manuel Esteves Presidente da Câmara

Municipal, tomou posse como Presidente da
Mesa da Assembleia Geral da Turismo

A Trivago, plataforma global de pesquisa
de hotéis, onde todos os dias quatro milhões
de pessoas procuram inspiração para as férias, fez um estudo sobre os destinos portugueses que mais cresceram como tendência
no País, a partir dos dados recolhidos nos
últimos anos.
Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017 há
uma clara preferência pelo chamado “turismo de natureza”, estando Arcos de Valde-

do

O Presidente da Câmara Municipal participou numa reunião com o vice-presidente dos
Parques Nacionais dos Estados
Unidos da América e representantes da Embaixada Americana
em Portugal.
Este encontro serviu para a
troca de contactos e experiências entre os vários participantes
e abriu espaço para um diálogo

mais vantajoso entre o ICNF, as
Autarquias e o representante
dos Parques Nacionais dos EU.
Foram congregados os esforços e os talentos de ambas as
partes no sentido de promover
o desenvolvimento sustentável
destes territórios, mantendo o
equilíbrio entre o Homem e a
Natureza.

Arcos de Valdevez marcou presença
na BTL - Feira de Turismo de Lisboa
ca, tendo sempre como objetivo
fulcral promover a região no seu
todo e, ao longo do ano, valorizar
o património natural e histórico,
bem como promover uma agenda
de eventos dedicada às pessoas,
incluindo a população emigrante.

15%

Arcos de Valdevez é um destino que se
tem vindo a destacar a nível nacional naquilo que ao Turismo diz respeito.
Segundo o INE – Instituto Nacional de Estatística, o concelho teve um aumento de
dormidas de cerca de 10 mil em relação ao
ano de 2017, a que equivale um aumento
de 15%.
Segundo estes dados, Arcos de Valdevez
é dos concelhos do Alto Minho com maior
aumento da procura turística, para a qual
tem contribuído o turismo de natureza, com
a oferta de caminhadas nos passadiços e na
Ecovia do Vez, a realização de trilhos, passeios a cavalo, descidas de rio em kayak, entre outras; o aumento da oferta ao nível do
alojamento; a aposta por parte da Câmara
Municipal na cultura através da reabilitação
do Paço de Giela ou da criação do Centro
Interpretativo do Barroco; da divulgação
da boa gastronomia, onde se incluem doces como os charutos de ovos, recentemente eleitos uma das 7 Maravilhas Doces de
Portugal, a carne cachena, ou os excelentes
vinhos verdes da região; e ainda locais de
excelência e de visitação obrigatória, como
Sistelo, uma das 7 Maravilhas de Portugal
Aldeias e Monumento Nacional, ou Soajo,
com a sua Eira comunitária dos Espigueiros,
constituída por 24 espigueiros, classificada como Imóvel de Interesse Público desde
1983.
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“Arcos à Mesa”

Arcos de Valdevez

Magia de Natal

Município promove ciclo
gastronómico ao longo do ano

A Câmara Municipal tem vindo a
realizar há já alguns anos a iniciativa Arcos à Mesa, através da qual
tem dado grande destaque à gastronomia, bem como à oferta turística
existente no concelho.
Estes “Ciclos Gastronómicos” decorrem ao longo do ano e são uma
mostra da excelente gastronomia e
qualidade dos restaurantes. As especialidades típicas que promovem são:
carne cachena com arroz de feijão
tarreste, o cabritinho mamão da serra, o bacalhau à lavrador, o cozido à

A época natalícia é mágica e faz vibrar, tanto os
mais pequenos como os adultos.
Nesta época, a vila de Arcos de Valdevez vestiu-se a
rigor para viver em pleno o espírito do Natal. As ruas
vestiram-se a preceito e, juntamente com a iluminação natalícia, a música e a animação nas principais
artérias, o quadro ficou composto.
O comércio local também aderiu em força ao espirito natalício, enfeitando as suas montras, que surgiram mais bonitas e iluminadas. Na Praça Municipal
foi exibida a habitual exposição das árvores feitas pelas Instituições Sociais e associações concelhias.
Ao longo de quase um mês a população e visitantes
tiveram ao dispor iniciativas de várias índoles, como
Mercados de Natal, feiras, concertos, coros infantis,
animação para os mais pequenos, campos de férias,
teatro, trilhos e workshops.
minhota, o arroz pica no chão, entre
outros petiscos caraterísticos.
Arcos de Valdevez é um assombro
de paladares e tudo se reúne para

uma experiência gastronómica inigualável, regada com um bom e único vinho verde da casta vinhão.

Arcos de Valdevez promoveu
produtos locais na feira de

Xantar Ourense (Espanha)
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Carnaval
arcuense

Viver a Páscoa
em Arcos de Valdevez

Na sexta-feira, as crianças
percorreram as ruas da vila
no Cortejo Carnavalesco dos
Agrupamentos Escolares e Jardins de Infância. Este foi um
dos momentos altos do programa, já que o mesmo, entre crianças e acompanhantes
englobou a participação de
mais de 1000 pessoas e proporcionou a quem assistiu e
participou momentos de alegria, gargalhadas e grande
animação.
Devido ao mau tempo que
se fez sentir, o Grande Corso
não pôde sair à rua, tendo ficado adiado. A preparação do
maior Corso de Carnaval do
Norte contou com o envolvimento das várias associações
concelhias, que se empenharam na preparação dos seus
carros alegóricos para o grande dia.

Bois da Páscoa valorizam Mundo Rural
Arcos de Valdevez voltou a
promover o Desfile dos Bois da
Páscoa em Abril. Os animais
concentraram-se no Parque
das Ponte Nova, onde foi
possível apreciar os mais belos
exemplares bovinos.
Devido ao mau tempo que se
fez sentir, o desfile não saiu à
rua, no entanto a animação
decorreu nas carpas montadas
para o efeito junto à exposição
dos animais.
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Festivinhão

Festival Enoturístico de Arcos de Valdevez

Prémios “FESTIVINHÃO”

Vinhos do Ano 2019

FESTIVINHÃO’19 Grande Prémio
Vinho Verde da Casta Vinhão do Ano:
Torre de Aguiã Vinhão Premium
Produtor: Simão Pedro de Aguiã
FESTIVINHÃO’19 Seleção do Ano
Vinho Verde Tinto do Ano: Torre de
Aguiã Vinhão Premium
Produtor: Simão Pedro de Aguiã
Vinho Verde Branco do Ano: Quinta das
Pereirinhas Alvarinho e Loureiro
Produtor: Quinta das Pereirinhas

FESTIVINHÃO’19 regressou ao
Jardim dos Centenários
A 4ª edição do festivinhão fechou
com um balanço positivo. O Jardim
dos Centenários, entre a Igreja da
Matriz e Centro Interpretativo do Barroco, voltou a confirmar-se uma escolha acertada para a realização deste
evento que contou com a presença
de 15 produtores de vários locais, com

elevada qualidade de produção, com
artesanato e ainda com petiscos e gastronomia local sempre muito apreciada.
Este festival enoturistico arrancou
com a entrega de prémios do concurso SELEÇÃO FESTIVINHÃO’19, que
aconteceu durante um jantar na Estação Vitivinícola Amândio Galhano da
Comissão de Viticultura da Região dos
Vinhos Verdes.

Vinho Verde Branco Menção Honrosa:
Adega Cooperativa de Ponte da Barca
Branco Grande Escolha
Produtor: Adega Cooperativa de Ponte
da Barca e Arcos de Valdevez
Vinho Verde Rosado do Ano: Adega
Cooperativa de Ponte da Barca Rosé
Produtor: Adega Cooperativa de Ponte
da Barca e Arcos de Valdevez
Espumante de Vinho Verde Tinto do
Ano: Adega Cooperativa de Ponte da
Barca Espumante Vinhão
Produtor: Adega Cooperativa de Ponte
da Barca e Arcos de Valdevez

Rainha das
Vindimas Arcos

de Valdevez 2019

A 2ª edição da Rainhas das Vindimas, que contou com a participação
de nove representantes de freguesias
do concelho, nomeadamente Tânia
Gomes da freguesia de Oliveira, Beatriz Oliveira de Jolda Madalena, Vanessa Brito de Rio Cabrão, Sílvia Rodrigues da freguesia de Rio de Moinhos,
Juliana Rodrigues de Padroso, Vanessa
Fernandes de Padreiro Salvador e Sta
Cristina, Tânia Gomes representante
de Távora Sta Maria e S. Vicente, Ângela Santos de Cabana Maior e Jacinta
Barros da freguesia de Sabadim.
Juliana Rodrigues, Rainha das Vindimas, representou Arcos de Valdevez
no concurso nacional.

destaca-se em Concurso
Internacional de Beleza
Jacqueline Alves é
uma jovem arcuense
de 23 anos que se
está a destacar, a nível internacional, em
concursos de beleza.
Classificou-se no
Top 10 da competição internacional
Miss Asia Pacific levada a cabo em Manila,
nas Filipinas.
Já antes em 2018, foi eleita Miss
Viana e Segunda Dama de Honor Miss
Queen Portugal.

“RAINHA DAS
VINDIMAS” 2019
• Rainha das Vindimas:

Juliana Rodrigues,
Padroso.

Espumante de Vinho Verde Branco do
Ano: Vinhas do Cruzeiro Espumante
Loureiro Bruto 2017
Produtor: Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento do Lima

• 1ª Dama de Honor e
Rainha Fotogenia:
Tânia Gomes,
Oliveira.

FESTIVINHÃO’19 Vinhos de Arcos de
Valdevez do Ano

• 2ª Dama de Honor e
Rainha Simpatia:
Jacinta Barros,
Sabadim.

Vinho de Arcos de Valdevez Tinto do
Ano: Torre de Aguiã Vinhão Premium
Produtor: Simão Pedro de Aguiã

Jacqueline Alves

Vinho de Arcos de Valdevez Branco do
Ano: Casa da Senra Loureiro
Produtor: Abrigueiros – Produções Agrícolas e Turismo, SA
Vinho de Arcos de Valdevez Rosado do
Ano: Aguião Rosado
Produtor: Simão Pedro de Aguiã
Vinho de Arcos de Valdevez Espumante
do Ano: Casa dos Borralhais Espumante
Bruto
Produtor: Domingos Campos

60

61

S. João
da
Valeta
Arcos de Valdevez voltou a viver dias de muita
animação e folia,
tendo sido a parte
histórica da Vila,
nomeadamente o
Largo da Valeta, o
ponto de encontro de centenas de
pessoas que para
lá foram à procura
de muito bailarico,
marteladas, marchas
populares,
sardinha assada e
manjericos.
Os desfiles das
Marchas
Infantis
da Santa Casa da
Misericórdia de Arcos de Valdevez, do
Centro Paroquial e
Social de Guilhadeses e do Centro
Paroquial e Social
de Arcos de Valdevez e as marchas
Sanjoaninas
da
Associação Olhar
Encantador de Padreiro Sta. Cristina,
a Marcha de Aguiã
e a marcha da Vila,
voltaram a destacar-se na programação repleta de
animação.
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Soajo

Feira das Artes e Ofícios
Em Julho a Feira de Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo regressou a Soajo.
Tal como em anos anteriores, a feira contou com a organização da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, da ARDAL – Associação Regional para o Desenvolvimento
do Alto Lima e da Junta de Freguesia de
Soajo, e o apoio da Cooperativa Agrícola de
Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, da Casa
do Povo de Soajo, Assembleia de Compartes dos Baldios de Soajo, do Centro Social e
Paroquial de Soajo, do Rancho Folclórico da
Associação de Vilarinho das Quartas – Soajo
e do Rancho Folclórico Camponesas de Soajo.
Com este evento pretende-se promover
os produtos, as artes e ofícios tradicionais,
o folclore, os usos e costumes tradicionais
e as manifestações espontâneas da cultura
popular.
O certame foi composto por uma exposição de produtos locais e artesanato, associado a um vasto programa de animação.
O programa de animação foi variado,
assente na música tradicional, com destaque para a atuação de Ranchos Folclóricos;
a encenação da peça de teatro “O Juiz de
Soajo”; o encontro de rusgas populares; a
atuação de Miguel 7 Estacas; o desfile de
carros de bois; a malhada do milho tradicional e emissão em direto do Programa Somos
Portugal da TVI, no domingo.
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Romaria de Nossa Senhora da Peneda

Esta é uma celebração religiosa e cultural muito importante para o concelho, para os arcuenses e para os muitos
devotos e visitantes, não só pela sua essência religiosa e
contemplativa, como também pelo notável património
arquitetónico e histórico, desde o Santuário ao monumental escadório e as suas 20 Capelas temáticas, todos
eles pontos de passagem obrigatórios, que associados às
magnificas paisagens naturais, fazem da Peneda, um des-

tino turístico de exceção, no itinerário de Arcos de Valdevez e no Parque Nacional Peneda Gerês.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFRARIA
DE NOSSA SENHORA DA PENEDA: foi aprovado o Protocolo de Colaboração a celebrar com a Confraria de Nª Srª
da Peneda, que tem por objeto a cedência de um espaço
na Casa das Estampas no Santuário, para a instalação do
Centro de Interpretação Arcos Geológico.

Feira Tradicional Portela de Alvite - Sistelo/Merufe
A Feira Tradicional da Portela do
Alvite, organizada pelas Juntas de
Freguesia de Sistelo e Merufe e pela
Associação Sócio-Cultural e Recreativa de Sistelo, com o apoio dos Municípios de Arcos de Valdevez e Monção, voltou a organizar-se nos dias 31
de agosto e 1 de setembro.
Esta XV edição voltou a trazer até
ao recinto da feira do gado muita
animação com DJ´s, atuação de grupos folclóricos e rusgas, bem como
tasquinhas tradicionais com petiscos
e vinhos da região, expositores com
material agrícola, a feira do garrano,
o concurso de gado e corridas de cavalos.

Romaria da Senhora da Porta
Voltou a realizar-se no terceiro domingo de setembro mais uma edição
da Romaria de Nossa Senhora da Porta, uma tradição secular no seio da
Santa Casa da Misericórdia de Arcos
de Valdevez.
A Romaria voltou a evidenciar a
valorização das tradições e costumes
que marcam os dias das festas, dos
quais se destacam a entrega pelo
Provedor da chave da Misericórdia à
Mordomia para a realização da Festa, a cerimónia da bênção das uvas,
a devoção dos romeirinhos, a celebração da Missa em honra de Nossa
Senhora da Porta, as rusgas e os ranchos folclóricos. Mas a Romaria foi
igualmente uma oportunidade de
festa, de convívio de famílias e amigos que confraternizaram no jantar
de sábado nas mesas colocadas nas
ruas, prolongando esse convívio pela
noite dentro.
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Festival

Sons
de
Vez

Mais uma
edição com
enorme
sucesso
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Halloween
no Paço
de Giela

volta a superar as
expetativas
No dia 31 de Outubro foi celebrada, mais uma vez, a noite de
Halloween no Paço de Giela! Esta
organização do Paço de Giela/Município voltou a superar todas a
expectativas, tendo o espaço sido
o local de eleição de milhares de
visitantes para se divertirem na
noite mais terrífica do ano.
Desde os mais pequenos aos
adultos, todos se quiseram vestir
a rigor e contribuir para o cenário
verdadeiramente assustador.
Na edição de 2018 a programação integrou a atuação do DJ Fernando Alvim (Antena 3 E Canal Q)
e dos DJ’s Francisco Praia e Olga
Ryazanova (Mega Hit’s).
Já em 2019 o Paço de Giela recebeu o concerto da cantora Bárbara
Bandeira e a animação continuou
ao longo da noite com a atuação
de vários DJs, Meninos da Vadiagem (MegaHits), DJ Marko (Azenha), DJ Celsus (Guia) e DJ Tiago
Fragateiro.

D’Art-Vez2019

Bienal de Artes de Arcos de Valdevez
Foi oficialmente inaugurada em
novembro, com grande destaque e
envolvimento da comunidade, mais
uma edição da bienal de Artes, D’Art
Vez, a qual este ano assinala a obra e
o tempo de Teixeira de Queiroz.
Para a edição deste ano eram objetivos principais a envolvência da
comunidade em geral, da comunidade escolar, bem como conseguir
levar esta mostra para fora de portas da Casa das Artes e da sede do
concelho, tendo sido deslocalizada
uma parte da exposição para Soajo e
outra para Sistelo. Objetivos amplamente conseguidos.

Infância Municipais, já que este ano
os meninos e meninas se encontram
a pintar azulejos para compor um
painel sobre o Rio Vez.
Os alunos do Curso de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de
Valdevez foram desafiados a criar
um Ex-libris a este escritor arcuense.
Saíram vencedores desta edição os
alunos Tomás Afonso, Tânia Pato e
Maria Viana Gomes.
A Bienal de Arte estará patente ao
público até dia 26 de janeiro 2020,
na Casa das Artes concelhia, em Soajo e em Sistelo.

A exposição é composta por 113
obras, entre instalações, dípticos e
trípticos, para além de apresentar a
novidade da modelação e animação
em 3D. Uma novidade na escultura
feita em digital.
Os trabalhos com as crianças dos
infantários voltaram também a ter
grande relevo, através da OCA – Oficina da Casa das Artes nos Jardins de
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“CULTURA EM MOVIMENTO” DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL PELAS FREGUESIAS

“Cultura em Movimento”:
projeto municipal de
descentralização cultural
nas freguesias leva cultura
ao território
O projeto municipal “Cultura em
Movimento” realizou durante o ano
de 2019 um conjunto significativo de
ações de descentralização de atividades culturais por diversos espaços das
freguesias arcuenses, num objetivo
primordial de levar cultura e animação a um grupo mais vasto da população, potenciando assim dinâmicas
locais e facilitando o acesso de todos
a projetos de teatro, música, pintura
e escultura.

3º Encontro de Teatro Luso-Galaico

No âmbito do 3º encontro Teatro
Luso-Galaico, e inserido nas comemorações do centenário da morte de
Teixeira de Queiroz, o Grupo de Teatro do Vez apresentou na Casa das
Artes a peça "O Grande Homem" de
Teixeira de Queirós, com adaptação
do texto e letras de Albertina Fernandes; Composição e direção musi-

Câmara Municipal

cal de Miguel Fernandes; Encenação
de Sílvia Barbosa.
O Elenco/Vozes foi composto por
Adriano Amorim, Albertina Fernandes, Álvaro Silva, Beatriz Silva, Helena Silva, José Manuel Fernandes,
Kelly Petada, Margarida Dias, Maria
do Céu Fernandes e Rosa Silva

Este 3º Encontro de Teatro contou com a participação do Grupo de
Teatro Eu.Experimento com a peça
“o Nome de todos os Nomes”, uma
adaptação do romance Todos os Nomes, de José Saramago. A Direção
e dramaturgia estiveram a cargo de
Vanesa Sotelo.

leva teatro aos Lares

No âmbito das atividades inseridas no Plano Municipal do Idoso, o
qual congrega um conjunto de ações
levadas a cabo em áreas tão importantes como a saúde, a ocupação

dos tempos livres, as condições habitacionais, as acessibilidades, as respostas sociais e os serviços de apoio
à população idosa, a Câmara Municipal, em parceria com o Grupo de

Teatro do Vez, levou, durante todas
as sextas-feiras dos passados meses
de abril a junho, sessões de teatro às
várias Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.

Concerto de Ano Novo pela Banda da Sociedade Musical Arcuense
Em janeiro a Casa das Artes concelhia voltou a abrir as portas para
receber o grande concerto de Ano
Novo pela Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, um grupo
composto maioritariamente por elementos do concelho.
O tradicional concerto celebrativo
da entrada do Novo Ano decorreu no
habitual registo de qualidade e inovação aportado por esta centenária
instituição, plena de história e uma
verdadeira referência da vida cultu-
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ral arcuense, e reconhecidamente
uma das melhores bandas nacionais,
portadora de diversos galardões nacionais e fora de fronteiras.
A Banda centenária é dirigida pelo
maestro Gil Magalhães e integra músicos de grande qualidade.
O papel da Direção também é de
relevância no desempenho do grupo
pois realiza um trabalho dedicado
em prol da sua união, promoção e
qualidade.
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“Desencaminharte”
Inauguração da obra

“Paisagem é” de
Fernanda Fragateiro,

em Sistelo

No âmbito do Festival Desencaminharte,
um programa da CIM
Alto Minho que visa
promover a criação
artística no Alto Minho, através de uma
dinâmica em rede que
estimule o reconhecimento da sua identidade, em Novembro,
realizou-se em Sistelo a apresentação da
instalação artística “A
paisagem é”, da artista
Fernanda Fragateiro.

Paço de Giela

MEXE - Encontro
e Mostra
Associativa
Juvenil trouxe
centenas de
jovens a Arcos
de Valdevez
A FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis, em parceria com a
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, a Junta
da Galiza, o IPDJ – Instituto
Português do Desporto e
Juventude e as Federações
Distritais de Associações
Juvenis do Norte de Portugal, organizou na Casa
das Artes de Arcos de Valdevez o Mexe - Mostra e
Encontro da Xuventude
Empreendedora Norte de
Portugal e Galiza.
Este evento trouxe até
à Casa das Artes arcuense centenas de jovens, de
Portugal e Espanha, ávidos
por apresentarem as suas
ideias e ouvirem os contributos apresentados ao
longo da mostra naquilo
que toca às temáticas do
emprego e empreendedorismo jovem. Puderam
usufruir de uma feira de

é já uma

passagem obrigatória para
quem visita Arcos de Valdevez

Desde a sua abertura já contabiliza
cerca de 60 mil visitas
Este ano foram 20 000 os visitantes que passaram por este Monumento Nacional.
Concertos, workshops, programas de ocupação
de tempos livres em período de férias letivas, para
crianças dos 6 aos 14 anos, apresentações de livros,
comemoração do Halloween ou a realização da
Recriação Histórica do Recontro de Valdevez, são
alguns dos muitos motivos que levam os turistas
e habitantes de Arcos de Valdevez a este espaço.

ideias, repleta de comunicações, debates, conferências, masterclasses, teatro,
exposições, artes e visitas
pedagógicas cooperação
transfronteiriça e o empreendedorismo jovem.
Para além dos debates e
conferências, esta mostra
foi enriquecida com uma
vista pedagógica a Sistelo
“O pequeno Tibete Português”, onde puderam
analisar como é possível
reinventar e criar oportunidades em locais onde se
menos se espera.

Via Mariana Luso-Galaica
O Presidente da Câmara Municipal, reuniu com a Confraria da
Nossa Senhora do Sameiro, a Associação Via Mariana Luso Galaica,
os representantes dos Municípios portugueses onde passa este percurso, Braga, Vila Verde e Ponte da Barca, a Confraria da Nossa Senhora da Peneda, bem como outras entidades ligadas ao projeto,
para afirmar o seu apoio na concretização desta via, definir questões relacionadas com infraestruturação e promoção do trilho.
A Via Mariana Luso-Galaica liga a Basílica do Sameiro, em Braga,
ao Santuário da Virgem da Barca, em Muxía, a 25 quilómetros de
Finisterra.
A Via Mariana Luso Galaica compreende um itinerário de 372
Km entre Braga e Muxía, em 17 etapas, seguindo as rotas entre
cerca de 10 santuários Marianos, incluindo o de Nª. Sª da Peneda.
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APRESENTAÇÃO DE LIVROS

O Município continua a apoiar a edição de livros de autores locais ou de temas ligados diretamente ao municipío e
ao seu território. Para além disso também promove a apresentação de produções próprias.

Comemorações do

Centenário

da morte do Escritor

Teixeira de Queiroz

“Pedaços de um Tempo que Passou”
de Alberto Santana

“Cantar Valdevez” de António Cacho

“Este aparelho deve ser instalado por pessoas
competentes” de Phillipe Pharo da Costa

“Os Arcuenses na I Grande Guerra” de Jorge Adelino
Ribeiro Pires e Manuel Rodas

“Francisco Teixeira de Queiroz - Uma casa em
construção” de Pedro de Castro Caldas

“Família Teixeira de Queiroz - Casa de Cortinhas” de
Luís Filipe Teixeira de Queiroz de Barros Pinto

Natural de Arcos de Valdevez (1848), Teixeira de Queiroz cedo se afirmou como romancista e contista, sendo
um fiel e representativo seguidor da escola naturalista/
realista, de tal forma que António José Saraiva e Óscar
Lopes, na História da Literatura Portuguesa, comparam o
talento deste escritor ao de Eça de Queiroz, colocando-o
como um dos mais importantes expoentes literários portugueses do seu tempo.
Do vasto programa do centenário fez parte a realização do Colóquio sobre Teixeira de Queiroz, que incluiu alguns dos maiores especialistas sobre a sua figura e sobre
o seu tempo, bem como a realização do programa edito-

rial da Imprensa Nacional Casa da Moeda que concretizará, em parceria com a edilidade arcuense, a edição da
obra de Teixeira de Queiroz, incluindo muitos inéditos,
o que destaca a importância do escritor para a Cultura
nacional, ações literárias para o público escolar, ou até
momentos ligados à Arte e ao teatro.

“Há química entre nós”

- Semana Concelhia
da Leitura teve como
figura central o escritor

arcuense Francisco
Teixeira de Queiroz
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Casa Armoriadas do Concelho de Arcos de Valdevez

“Da minha janela as nossas freguesias eu canto” de
Augusto Caldas de Sousa

Boletim Cultural “Terra de Valdevez” do GEPA (Grupo
de Estudos do Património Arcuense)

“Uma escrita antes da escrita: a arte rupestre dos
montes do Gião” de António Martinho Baptista

A décima edição da Semana Concelhia da Leitura realizou-se em abril,
desta vez sob o tema "Há Química
entre nós". Esta iniciativa voltou a
trazer ao de cima inúmeras ativida-

des programadas pelas bibliotecas
da Autarquia, do Agrupamento e da
Epralima, tendo sempre como objetivo principal a promoção de leitura e
a aproximação da comunidade esco-

lar ao público não escolar. Este ano
a semana aberta assinalou o centenário da morte do escritor arcuense
Francisco Teixeira de Queiroz, falecido em 1919.
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Atividades Culturais

Aprovadas obras de instalação de relvados

sintéticos
nos campos em Aboim/Sabadim e Távora
Investimento na melhoria de
instalações desportivas, no
montante global de
546.394,00€
Foi aprovado dar início aos procedimentos concursais para a colocação de
relvados sintéticos no campo de jogos
do Centro Recreativo e Cultural de Távora, pelo valor base de 213.803,00 euros e um prazo de 60 dias, e no campo
de jogos do ADECAS, pelo valor base de
332.591,00 euros e um prazo de 90 dias.
O objetivo desta intervenção é dotar
os campos de um relvado sintético, para
proporcionar as condições ideais à prática desportiva de futebol, permitindo a
prática de futebol de 11 e futebol de 7.
Todos os materiais são construídos de
acordo com as normas da UEFA, FIFA,
FPF e de acordo com a norma EN748.

Câmara Municipal

apoia movimento
associativo em cerca
de 310 mil euros
A Câmara Municipal celebrou protocolos de apoio à
atividade com cerca de 60 associações, no valor global de
perto de 310 mil euros.
As parcerias desenvolvidas com as várias Associações
do concelho são uma realidade que o Município pretende manter e reforçar, pois o movimento associativo é
parceiro no desenvolvimento cultural, recreativo, juvenil,

social e desportivo no concelho.
O Presidente da Câmara Municipal, João Esteves aproveitou o momento para apelar a todos que se envolvam e
participem ativamente nas atividades levadas a cabo pela
Câmara Municipal, outras entidades e para a colaboração
entre si próprias. Enfatizou também a importância do envolvimento com a comunidade escolar.

136 mil euros para beneficiação das
instalações das associações
Apoio de

A Câmara Municipal celebrou protocolos de apoio com
várias Associações concelhias, no valor global de 136 mil
euros, para ajudar a fazer face aos custos com as obras de
beneficiação das suas sedes.
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Para a autarquia é fundamental dar continuidade à
cooperação, apoiando financeiramente e logisticamente
as atividades promovidas pelas coletividades ao longo do
ano.
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Tomás Esteves jogador
do FC Porto e da Seleção
Nacional de Futebol Sub 21

Érica Ventura

Bruna Ramos

Francisca Carvalho Steven da Costa

Convocadas para a Seleção Nacional Feminina
de Futebol Sub 15

Selecção Nacional de
Canoagem

Campeão do Mundo
de Karaté (-67kg)

CRAV - Sub-16, vencedor da Taça de Portugal de “Bowl” e

CRAV - Sub-18, Campeão Nacional 2018/2019 (série B)

Campeão Nacional 2018/2019 (série B)

Antónia Braga

integrou a Selecção
Nacional Feminina
de Rugby Sevens

Júlia Araújo
(rugby)

Paulo Amaral
(futebol)

Venceram os Pémios “o Minhoto” 2018

Ruben Veloso

representou a
Seleção Nacional
de Trail Run

Filipe Silva e Daniel Silva condecorados pela Federação Portuguesa
de Canoagem por representarem as seleções nacionais no Campeonato
do Mundo de Kayak Polo

Alberto Amaral

Max Rod

Campeão Nacional no Campeonato
de Contrarelógio
do Mundo de
Masters
Esgrima

Associação Recreativa e Cultural de Paçô Finalista

Atlético dos Arcos Campeão Distrital e vencedor da Taça

vencido na Taça Distrital, no escalão de juvenis.

Distrital, no escalão de juniores

Clube Náutico de Arcos de Valdevez
Vice-campeão do Torneio Ibérico de
Kayak Polo

III edição do Torneio Revolution Cup Torneio de Futebol Infantil em Arcos de Valdevez

Associação de Pesca Desportiva do Vez participou no
17º Campeonato do Mundo de Pesca da Truta, em França
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Open Internacional de Pesca à Pluma

Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses I Torneio Padre Arieiro
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Torneio Internacional Arcos Touch
Rugby

CRAV Torneio Internacional Arcos Celta

Moto Clube de Arcos de Valdevez XXI Arcos TT

ARCAS Recontro Arcas Futsal

ACRAP - Provas de BTT, Todo-oTerreno e Passeio de Jipes
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Motocross e Quadcross
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Quinta da Pedra Charity Tour passou por Arcos de Valdevez

Auto Salão do Vez e Expo Motor Tunning do Vez

Peneda-Gerês Trail Adventure

Sistelo Extreme Marathon

Soajo Trail

Socalcos Trail

Trail Olhar Encantador

2ª edição do Norte Classic passou por Arcos de Valdevez

Todo o terreno - Os arcuenses Filipe Brito e Agostinho Brito, representando a equipa Arcuense Carvez,
alcançaram o 1º lugar no Xtrem Challenge Portugal, na Class Fun, pelo segundo ano consecutivo.
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Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez organizou a Milha do Vez e o Campeonato Regional de
Corta-mato
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A Academia Desportiva de Arcos de Valdevez integrou a seleção regional para participar no Olímpico Jovem
Nacional, competição máxima do atletismo de formação nacional

Meadinha Fest’2019 Escalada

Domingos Saudáveis e Fitness no Campo do Trasladário

Natal Run Solidário

Maratona Rosa
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Clube Náutico de Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez recebeu estágio da Seleção Nacional de Kayak-Polo
85

Proximidade com
a Diáspora

6º Aniversário do ClássicoArcos de Bégles Bordéus

11º Aniversário da Casa dos Arcos em Bordéus

Câmara Municipal promove encontros com a diáspora em Arcos de Valdevez

Visitas a Gironde, Moto Clube Lusitanos e Comemorações do Centenário do
Armistício da I Guerra Mundial Cenon-Bordéus

Feira de Artesanato e Gastronomia Portuguesa de Cenon
86
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Festa em Lausanne

9º Aniversário do Rancho da Casa de Arcos de Valdevez em Newark
Feira de Nanterre

64º Aniversário da Casa do Concelho dos Arcos em Lisboa

Inauguração da nova Sede da Casa do Concelho dos Arcos em Lisboa
88

Feira do Território e Festival de Folclore ASCPD em Dammarie-Lès-Lys

Feira Lusitana de Gastronomia e Artesanato de Toulouse
89

Câmara de Comércio e Indústria do Val d'Oise e no Salon Effervescence

Celebrado Protocolo de Parceria entre Arcos de Valdevez e Anthony (Paris)
O Município de Arcos de Valdevez procedeu à celebração de um Protocolo de Parceria com o Município de Antony, na região de Paris, em prol do desenvolvimento dos
cidadãos e das regiões.
O presente convénio tem por objetivo definir estratégias de desenvolvimento em áreas como as artes e cultu-

ra, juventude, cidadania, desenvolvimento sustentável e
o desenvolvimento económico local, bem como definir
as linhas orientadoras da parceria com base na expressão
da comunidade portuguesa nomeadamente, de Arcos de
Valdevez, na comunidade de Antony.

Encontro com o Maire de Cergy e responsáveis das associações locais

Município arcuense recebeu jovens de Décines-Charpieu

Arcos de Valdevez e Benxi (China) celebraram Protocolo de Cooperação

Noite de Folclore em Pont-À-Mousson
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O Presidente da Câmara Municipal, recebeu nos Paços
do Concelho uma comitiva vinda da província chinesa
de Liaoning, na China, com o intuito de apresentar e dar
a conhecer as potencialidades do concelho ao nível do
turismo e atividade económica.
Liaoning localiza-se no nordeste da China e encontra-se a apostar muito no turismo e no desenvolvimento

económico, destacando-se por possuir um património
natural e cultural relevante, classificado pela UNESCO.
No âmbito desta visita foi assinado com a localidade
de Benxi, pertencente à província de Liaoning, um acordo de cooperação que visa o estreitar de relações e troca
de experiencias ao nível do turismo, investimento, cultura, agricultura e floresta.
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