RECONHECIMENTO E MAIS INOVAÇÃO
Caras e Caros Arcuenses

Queremos continuar a construir o futuro da nossa Terra, contando
com o envolvimento de todos os Arcuenses.
O nosso lema continua a ser “A melhor forma de prever o FUTURO
é construí-lo”.
Queremos um concelho com mais Formação e Inovação
Nos últimos anos, na Educação investimos mais de 10 milhões
de euros, na melhoria de todas as instalações, do mobiliário, dos
equipamentos, na compra de computadores e outras tecnologias.
A Câmara reforçou a ação social, desde as Creches, ao secundário
e profissional. Atribuímos mais de 50 bolsas de estudo para o ensino superior. Estamos a concluir as obras do B4 da EB 2,3/S. Todo
este investimento é recompensado, quando a Escola Secundária
de Arcos de Valdevez sobe no Ranking Nacional dos Exames do
Ensino Secundário. Felicitamos os alunos, o Agrupamento e toda
a Comunidade Escolar por mais este êxito.
Fruto da parceria com o IPVC criamos o Pólo de Arcos de Valdevez
que este ano terá mais um curso de ensino superior.
Queremos um concelho mais solidário
Promovemos a inclusão de pessoas desfavorecidas, apoiamos instituições sociais a melhorar as suas respostas. O Município tem
uma política fiscal amiga das famílias, isentamos e reduzimos impostos e taxas municipais. Na habitação, nos últimos anos, investimos mais de 1,2 milhões de euros na reabilitação de 150 casas de
famílias desfavorecidas. Atribuímos dezenas de apoios a jovens
para a construção ou aquisição de habitação e está previsto, para
este ano, apoiarmos as rendas de jovens e famílias com dificuldades. Estamos a ultimar os projetos para a construção e aquisição
de habitação para disponibilizar a custos acessíveis às famílias
com dificuldades, conforme a Estratégia Local de Habitação.
Pugnaremos junto do Governo pela melhoria no acesso aos cuidados de saúde e reivindicamos mais efetivos da GNR para o concelho. Reforçamos o apoio à proteção civil, aos sapadores florestais e
aos Bombeiros Voluntários.
Reivindicamos do Governo políticas de diferenciação positiva
para ajudar à fixação de pessoas, promoção da natalidade, do em-

prego, do investimento e apoios para a instalação ou regresso das
pessoas, nomeadamente emigrantes.
Queremos um Concelho mais Coeso e Sustentável
Que contribua para a adaptação às alterações climática. Nos últimos anos, investimos mais de 8 milhões de euros no alargamento
das redes públicas de água e de saneamento. Estão em concurso
várias obras de valor superior a 1,5 milhões de euros. Estamos a
melhorar a recolha de resíduos sólidos pelas freguesias, adquirimos mais uma viatura de recolha de resíduos sólidos. Estamos a
melhorar a rede viária e a segurança rodoviária por todo o concelho, investimos 5 milhões de euros e estão em concurso mais
1,5 milhões de euros de obras pelo concelho, como na EN 202
(Guilhadeses, Tabaço, Souto) e EN 202-2 (Ázere e Couto).
Reforçamos a parceria com Juntas de Freguesia. São executadas
muitas obras pelas 36 freguesias, as que são realizadas pela Câmara, as realizadas pelas Juntas de Freguesia e as obras em que
a Câmara Municipal apoia financeiramente as Juntas. Assinamos
acordos e protocolos de colaboração. A Câmara tem aumentado o
apoio, este ano serão mais de 2,1 milhões de euros para as Juntas
de Freguesia executarem diversas obras.
Estamos a reforçar o investimento na valorização do PNPG e das
populações e desenvolver a plataforma de promoção da ecocidadania.
Realizamos vários arranjos urbanísticos, arruamentos, centro cívicos e espaços verdes e de lazer pelo concelho.
Apoiamos a rede de transportes públicos, para manter as atuais
12 linhas de autocarro no concelho.
Estamos a pugnar com afinco junto da Administração Central por
uma revisão do PDM, que permita criar condições para uma efetiva política de uso de solos que contribua para a fixação e atração
de pessoas e investindo ao nível da habitação, infraestruturas de
acolhimento empresarial, turístico e atividades que contribuam
para o crescimento, a atratividade e competitividade e desenvolvimento sustentável do Concelho.
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Temos que reforçar a atratividade e competitividade do concelho
e, como tal, continuamos a reivindicar que o Governo execute a
ligação à fronteira da Madalena/Ourense e as melhorias das EN
101 (Monção e Braga), EN202 (até Jolda) e a EN até Soajo e a
implantação do 5G no concelho.
Queremos um Concelho com mais Cultura e Desporto
Na cultura estamos a dar grandes saltos. Temos uma agenda cultural de referência regional e nacional, bem patente estes dias.
Criamos uma rede de 6 equipamentos culturais de excelência.
Dentro em breve juntar-se-ão mais dois, o Centro Etnográfico de
Soajo e o Espaço Valdevez. Abrimos o Espaço Minerais e Rochas-Silva Ferreira, nas Oficinas de Criatividade Himalaya.
Alargamos a rede de equipamentos desportivos. Reabilitamos 3
pavilhões e vamos colocar piso sintético no polidesportivo da EB
2,3. Estamos a construir 2 campos de ténis e 2 de padel e queremos abrir concurso para iniciar obra da 3ª Fase da Zona Desportiva
Municipal. Apoiamos a atividade e a melhoria das instalações e
equipamentos das associações.
Queremos um Concelho mais Próspero e Atrativo
A nossa prioridade tem sido a criação de emprego e a aposta nas
potencialidades locais e na fixação e atração de mais pessoas e
investimento. As exportações cresceram, o desemprego continua
a diminuir. Apesar da crise as empresas continuam a instalar-se e
a expandir no concelho. No turismo aumentam as unidades de
alojamento, as dormidas e tempo de duração da estadia. Na dinamização do setor comercial, empresarial e turístico investimos
cerca de 1 M€ e para este ano está previsto investir 2,5 M€.
Alargamos os Parques Empresarais de Paçô e o de Padreiro e estamos a negociar a aquisição de mais 60 mil m2 de terreno. Temos
uma política fiscal amiga das empresas, isentamos e reduzimos
os impostos (derrama e IMI) e as taxas municipais (redução 75%).
Através do PROCOM - programa de apoio financeiro à criação, expansão ou modernização do comércio, a CM atribuiu um apoio a
40 comércios no valor de 400mil €. No InvestArcos, damos incentivos para criar emprego, novos negócios e empreendedorismo,
no fim de junho, recebemos 19 candidaturas.
Com a marca concelhia “Terras de Valdevez” queremos promover
o produtos e produtores locais e conceder apoios para a sua compra. Apoiamos os produtores/engarrafadores de vinho e a pecuária. Compramos carne Cachena para servir nas escolas.
Criamos o CITIN-Centro de Interface Tecnológico Industrial, que é
um centro de inovação e competitividade, com recursos humanos
qualificados e novas tecnologias para apoiar as empresas do Alto
Minho.
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O Turismo tem crescido. Abriu o Hotel de 5 estrelas, Solar do Requeijo. Realizamos e participamos em muitas iniciativas de promoção do Concelho. Temos mais de 300km de trilhos, ecovias,
passadiços (Veigas de Sistelo), miradouros, cascatas e muitos
outros pontos de visitação. Concluímos o Abrigo de Montanha
na Peneda e iniciamos os projetos de valorização do Território de
Oeste do Concelho, desde a Cascata de Rio Cabrão aos Fortins do
Extremo.
Queremos um Concelho com mais proximidade
Na Câmara promovemos uma governação responsável e transparente e uma cidadania ativa e participativa. Investimos na modernização dos serviços municipais, na sua transição digital e interatividade com os cidadãos.
A Câmara tem um forte relacionamento com as nossas comunidades de emigrantes, o que reforça a nossa identidade local, promove a nossa cultura e as oportunidades do nosso território e atraia
mais pessoas, visitantes e investidores para Arcos de Valdevez.
Acreditamos na necessidade de uma parceria forte e efetiva entre
o Governo e as Câmaras Municipais. Vamos continuar a reivindicar uma verdadeira descentralização com os recursos necessários,
para servir melhor a população. Muito se fala do PRR/Bazuca e do
PT 2030, mas pouco se sabe ou chega ao terreno. Continuaremos
a defender uma repartição justa dos Fundos pelas regiões e por
uma gestão destas verbas na própria região.
Caras e Caros Arcuenses,
Temos desafios pela frente como a demografia, a fixação e atração
de pessoas e investimento e a valorização do território.
Olhamos o futuro com confiança e esperança.
Agradeço a todos o vosso envolvimento e entusiasmo em prol do
Concelho. Estou certo que podemos contar com o empenho de todos os arcuenses para continuarmos a construir um concelho cada
vez mais solidário, mais inovador, mais atrativo, mais sustentável
e com mais oportunidades.
Desejo a todas e a todos que passem excelentes momentos em
Arcos de Valdevez onde Portugal se Fez, Faz e Fará com TODOS e
para TODOS.

O FUTURO DA NOSSA AMBIÇÃO…

Arcos de Valdevez mudou muito ao longo dos anos de democracia que nos proporcionaram elegermos livremente os nossos representantes autárquicos. Na realidade muito foi concretizado ao nível de infraestruturas básicas com o aumento das
taxas de cobertura de abastecimento de água e saneamento,
na execução e ampliação de parques empresarias, criando-se
emprego com elevado significado na área industrial. Teve-se uma especial atenção pelo desenvolvimento da atividade
cultural e preservação patrimonial. Adquiriu-se património de
interesse municipal e nacional, recuperando-se o mesmo para
a instalação de serviços públicos, como o Centro de Turismo,
Casa da Artes, o Paço de Giela e o Arquivo Municipal, para citar apenas alguns. No desenvolvimento da atividade cultural
e editorial, apoiada pelo Município, deu-se um passo de gigante. É unânime que o Município de Arcos Valdevez tem uma
das melhores programações culturais do Norte de Portugal. É
justo sublinhar este aspeto porque corresponde a uma realidade que a todos nos orgulha. Construíram-se equipamentos
educativos na sede do concelho como a Escola EB2/3, a norte
do Concelho o Centro Escolar Dr. Manuel da Costa Brandão e a
sul o Centro Escolar Padre Himalaya. Eliminaram-se, não sem
sacrifício, as escolas espalhadas pelas diversas freguesias que
devido à baixa taxa de natalidade tinham numa turma alunos
das quatro classes, apenas com um professor. Os investimen-

tos realizados e a aposta efetuada na centralização das escolas
para que houvesse melhores condições de aprendizagem foi
uma decisão politicamente difícil, mas de enorme justiça para
proporcionar igualdade de oportunidades aos filhos da nossa
terra relativamente aos alunos de outros centros populacionais
com mais condições. Este esforço valeu a pena, fazendo com
que a Escola se assuma como fator de mobilidade social. Acertada tem sido, igualmente, a ação de requalificação e melhoria
que o Município tem desenvolvido dando melhores condições
aos nossos jovens para desenvolverem as suas capacidades e
adquirirem conhecimentos. Todo este trabalho que à educação
diz respeito tem dado os seus frutos sendo justo sublinhar a
ação do Agrupamento de Escolas, da sua Direção, assim como
dos Professores, da Associação de Pais e da Associação de Estudantes. O objetivo deve ser continuar a aprofundar este caminho, tendo a educação como elemento central da ação pública
municipal. O futuro motiva o empenhamento de todos, a ambição de termos melhores resultados, resolvendo estrangulamentos que até ao presente ainda não foi possível combater,
continua assim a alimentar a nossa ambição coletiva.

O Presidente da Assembleia Municipal
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)

Abraço Amigo
João Manuel Esteves
Presidente da Câmara Municipal
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DIA DO CONCELHO 2022

RECONHECIMENTO
MUNICIPAL

“Contamos com o
entusiasmo e apoio dos
arcuenses para levarmos
mais alto e mais longe
o nome da nossa Terra,
Arcos de Valdevez.” (…)

No dia 11 de Julho assinalou-se o dia maior do Concelho, o qual
este ano contou com uma programação vasta que incluiu as habituais Cerimónias Oficiais de Comemoração do Dia do Concelho e
várias iniciativas que começaram dia 8 e se prolongaram até dia 11.
No dia 11, o Dia do Concelho, as festividades começaram pela manhã com o hastear das Bandeiras, na Praça Municipal.
Após este momento, decorreu a Sessão Solene nas Oficinas de Criatividade Himalaya.

João Manuel Esteves,
Presidente da Câmara
Municipal de Arcos de
Valdevez.

ATRIBUIÇÃO DE INSÍGNIAS
MUNICIPAIS

CERIMÓNIA DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
Foi cumprimentando todos os presentes e enaltecendo o papel do
poder local junto das populações, “pedra basilar do desenvolvimento em prol da melhoria da qualidade de vida dos portugueses”, bem como agradecendo “o trabalho, empenho e dedicação de todos os autarcas das Freguesias, das Assembleias
Municipais e das Câmaras Municipais que nos antecederam
desde 1976”, e “deixando um agradecimento especial aos
autarcas que hoje cessam funções, após anos de serviço à causa pública autárquica” que o Presidente da Câmara Municipal,
agora empossado, João Manuel Esteves, iniciou o seu discurso de
tomada de Posse na Casa das Artes concelhia.
João Manuel Esteves garantiu que “A nossa responsabilidade
para com todos os arcuenses, para com o futuro dos arcuenses
FOI, É e SEMPRE SERÁ o motor da nossa ação.”
O autarca elencou muito do que tem sido feito nos últimos anos,
nomeadamente ao nível do investimento na educação, na ação
social, na cultura, nas redes de infraestruturas e de equipamentos,
na promoção da atratividade do concelho para viver, trabalhar, investir e visitar.
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Afiançou ainda que vai continuar a “pugnar junto do Governo
por políticas de diferenciação positiva para as nossas terras,
por mais recursos, e por uma descentralização com os recursos
necessários, para servir melhor a população.
O Presidente da Câmara concluiu a sua intervenção atestando
que “O nosso desígnio são os arcuenses, a nossa terra, a nossa
cultura. (…) Contamos com todos para juntos continuarmos A
CONSTRUIR O FUTURO de Arcos de Valdevez!

As “pessoas são o centro da nossa ação, a Câmara Municipal
decidiu neste dia atribuir Insígnias Municipais a várias personalidades e instituições arcuenses”, adiantou o Presidente
da Câmara Municipal. A maior insígnia municipal, a Medalha de
Honra, foi atribuída ao Sr. Juiz Conselheiro, Dr. Henrique Luís Brito
Araujo, o arcuense que atualmente é Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. “O Sr. Juiz Conselheiro é uma individualidade
que se tem realçado, em termos nacionais, com mérito e distinção, no desempenho da sua profissão e das suas elevadas
funções de Estado, é uma das figuras maiores do Estado Português, motivo de orgulho de todos os arcuenses”.

A Câmara Municipal tem como objetivo prestar um serviço
público de qualidade aos arcuenses, sendo o trabalho dos seus
colaboradores essencial. Assim, atribuiu também a Medalha de
Bons Serviços, a título póstumo, ao Sr José Rodrigues Dantas,
colaborador que faleceu no exercício zeloso das suas funções.
Distinguiu igualmente 3 párocos a título póstumo e outros 4 que já
não exercem funções, realçando a suas atividades sociais durante
40, 50, 60 e mais anos.
Foi igualmente distinguida a cultura e desporto, áreas muito
importantes na melhoria da qualidade de vida das pessoas,
atribuindo 4 Medalhas de Mérito Cultural e 3 de Mérito Desportivo
pela carreira e êxitos das personalidades.
As empresas arcuenses também foram homenageadas pelo
contributo que dão ao desenvolvimento económico. Assim, foi
atribuída a Medalha de Mérito Económico a 24 empresas, com
mais de 50 anos, que ainda são geridas pelo fundador ou pelos
seus familiares.
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ATRIBUIÇÃO DE
INSÍGNIAS MUNICIPAIS
A Câmara Municipal procedeu ao
reconhecimento público do mérito de
instituições e individualidades, que pela sua
ação contribuíram para o desenvolvimento
e engrandecimento de Arcos de Valdevez.

MEDALHA DE HONRA

MEDALHA DE BONS SERVIÇOS

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL CULTURAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL CULTURAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL CULTURAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL CULTURAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DESPORTIVO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DESPORTIVO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL SOCIAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL SOCIAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL SOCIAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL SOCIAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL SOCIAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL SOCIAL

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

Alberto da Silva Peneda (A título postumo)

António Jacinto Rodrigues

P.e João Baptista da Silva Gomes

P. e Manuel da Costa Saraiva (A título postumo)
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Dr. Henrique Luís de Brito Araújo

GTV - Grupo de Teatro do Vez

Pedro Miguel A. Pereira da Silva (Pedro Tiba)

P. e João Rebelo Vieira Araújo

P.e António da Mota Gonçalves

José Rodrigues Dantas (A título póstumo)

António João Tavarela A. de Queiroz Aguiar

Pompeu Fernando Branco de Sousa (A título póstumo)

P.e Amaro da Rocha Oliveira (A título postumo)

P.e Joaquim da Silva Pereira (A título póstumo)

Alfaiataria Quintas

Escola de Condução Arcuense

Glória Araújo

Oficina Adinamérico

Ourivesaria Oliveira

António Rodrigues de Araújo & F.os, Lda

Farmácia Arcuense

Laurentino Dantas de Araújo Braga

Ourivesaria Confiança

Ourivesaria/Ótica Oliveira

Barreiros & Ferreira, Lda

Farmácia da Lapa

O Padreirense - Manuel Eduardo Sousa e Silva

Ourivesaria Manso

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

Padaria de Soajo
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MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

PLACA DE RECONHECIMENTO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO
Agrupamento 214 do Corpo Nacional de Escutas

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

Padaria do Extremo

Serralharia Matos

Panificadora Arcuense

Sapataria Nova Era

Radiarcos

Serração Lima Mendes & Cª, Lda

Centro Social e Paroquial de Guilhadeses

Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de AVV

Foram também agraciados Steven da
Costa, Medalha de Mérito Municipal
Desportivo, P.e António Morgado Santa
Marinha, Medalha de Mérito Municipal
Social, António Augusto e Padaria Necas,
com a Medalha de Mérito Municipal
Económico e a Farmácia Torres, com a Placa
de Reconhecimento.
MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ECONÓMICO

Talho Arcuense

Centro Social e Paroquial de Soajo

Farmácia Arcuense

Farmácia Fátima

PLACA DE RECONHECIMENTO

Centro Social e Paroquial do Vale

Farmácia Central

Farmácia Santa Bárbara

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

PLACA DE RECONHECIMENTO

Associação S.R. Juventude de Vila Fonche

Centro Paroquial e Social de Grade
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Farmácia da Lapa

PLACA DE RECONHECIMENTO

Associação Hum. dos Bombeiros Voluntários

Centro Paroquial e Social de Rio Frio

Cáritas Interparoquial de Arcos de Valdevez

Centro Paroquial e Social de S. Jorge

Guarda Nacional Republicana de AVV

Unidade de Saúde Familiar Vale do Vez

Santa Casa da Misericórdia de AVV

Unidade de Saúde Familiar Arcos Saúde

Unidade de Cuidados na Comunidade AVV

Unidade de Saúde Familiar Uarcos
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INOVARCOS - CENTRO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO
CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DOS ARCOS

DE ARCOS DE VALDEVEZ

NAS OFICINAS DE CRIATIVIDADE HIMALAYA
ADESÃO À REDE NACIONAL
DOS CENTROS CIÊNCIA VIVA

PRIMEIRO NO ALTO
MINHO

João Manuel Esteves agradeceu à Presidente da Ciência Viva a Adesão à Rede Nacional dos Centro Ciência Viva que deu vida
ao “Centro de Ciência Viva dos Arcos”,
uma referência ao nome da Terra e aos Arcos das invenções do Pe Himalaia. “Este é
o primeiro centro de ciência viva no Alto
Minho”, destacou, referindo que este é um
“espaço de aproximação dos cidadãos à
ciência, de promoção da educação e da cultura científica e tecnológica na sociedade
arcuense e portuguesa.”
A promoção do conhecimento e ciência são
essenciais para o progresso de uma comunidade, que queremos vibrante, inovadora,
justa, sustentável e com oportunidades
para todos.
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Foram apresentados dois projetos que
contribuirão para esse objetivo. O primeiro
projeto é o “Centro de Ciência Viva dos Arcos”. Começo por agradecer a presença da
Sra Pres Direção da Ciência Viva - Agência
Nacional para Cultura Científica e Tecnológica, Dr.ª Rosalia Vargas. Foi assinado o

homenageados, pelo seu contributo para
a promoção e divulgação da obra e vida
do Pe Himalaya e para criação destas Oficinas de Criatividade Himalaya. Com a integração na Rede Ciência Viva pretende-se
implementar a aproximação dos cidadãos
à ciência, e a promoção da educação e da

Protocolo de Adesão à Rede Nacional dos
Centro Ciência Viva. O “Centro de Ciência
Viva dos Arcos”, está instalado nas Oficinas de Criatividade Himalaya, que foram
elogiadas pelo Sr. Presidente da República
na inauguração. Cabe aqui uma referência
ao Professor Jacinto Rodrigues, um dos

cultura científica e tecnológica na sociedade arcuense e portuguesa.
Este Centro será diferenciador dos restantes por se focar na personalidade do padre Himalaya, um dos maiores cientistas
e visionários portugueses da viragem do
século XIX.

sas. Este centro já conta com as seguintes
instituições: o IPVC - Pólo de Arcos de Valdevez, a Incubo-incubadora de Empresas,
o CITIN-Centro de Interface Tecnológico
Indústria, CENFIM, Centro de Exposições e
dois laboratórios, um de Engenharia Mecânica/FabLab, e outro de Manutenção Auto.
É intenção da autarquia expandir este Centro InovArcos, criando mais espaços para
formação superior especializada, investigação e mais espaços para a incubação de
empresas, como referiu o Presidente da
Câmara.
“A atração de Talento para os territórios
do interior é essencial para criar mais
emprego qualificado e dinamizar a economia e as terras”.
No dia maior do concelho foi também
apresentado o “InovArcos - Centro de
Inovação e Conhecimento de Arcos de
Valdevez”, que se pretende que seja um
espaço para a investigação, a inovação, a
competitividade e empreendedorismo,
envolvendo diversas instituições do ensino
superior, da investigação e muitas empre11

ABRIU O HOTEL

SOLAR DO
REQUEIJO

PRIMEIRO HOTEL DE
5 ESTRELAS

PÓLO DE ARCOS DE VALDEVEZ

IPVC - ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

MAIS UM CURSO TÉCNICO SUPERIOR
É necessário reter e atrair talento para os territórios do interior. O Presidente da Câmara
tem sugerido às entidades do Governo e do
Ensino Superior a desconcentração de escolas ou cursos de ensino superior para concelhos do interior, para criar mais emprego

qualificado e dinamizar as economias e as
terras. O Município tem procurado atingir
este objetivo através da parceria entre a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, criando o pólo de Arcos de
Valdevez que já está a crescer.

MUNICÍPIO APOIA

A Câmara Municipal tem sido um parceiro
ativo neste processo e tem acompanhado a
vinda desta resposta para o concelho.

ENSINO SUPERIOR

EM ARCOS DE VALDEVEZ

Desde setembro que o IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo, está a lecionar
em Arcos de Valdevez o novo Curso Técnico
Superior Profissional (CTESP) em Mecânica
Automóvel, no Centro de Exposições.
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“O IPVC - Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, através
do ESTG- Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, e fruto
da parceria com a Câmara
Municipal, vai abrir no próximo
ano letivo 22/23 mais um curso
superior no Pólo de
Arcos de Valdevez.”

Abriu no ano passado com um curso, o de
“Mecânica Automóvel”, e este ano teremos
mais um curso de ensino superior em “Impressão 3D e Maquinação Automática”.

O Grupo Luna Hotels & Resorts abriu Hotel
“Solar de Requeijo”.
Segundo o Presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, o “Município
de Arcos de Valdevez congratula-se com a
articulação que estabeleceu com o Grupo
Luna Hotels & Resorts e que tornou possível a aquisição e a reabilitação deste solar
devoluto para um hotel de excelência na
região”.
O Hotel é composto por 27 quartos e suítes, sendo 12 no edifício principal “Solar de
Requeijo”, construído em finais do século
XVII, e 15 no edifício “Terraços do Solar”,
um edifício complementar de estilo contemporâneo, ligado ao Solar por passagens
subterrâneas.
O investimento global ascende a 4,1 milhão de euros. Está prevista a criação de 35

postos de trabalho diretos.
Este investimento é muito importante para
concelho, pois dota Arcos de Valdevez de
um Hotel de Charme, instalado num edifício classificado, de elevado valor histórico, sendo de relevância assinalável para o
Concelho.
A procura do destino tem vindo a crescer,
mesmo em tempos adversos como os que
temos vivido.
A oferta hoteleira que se tem vindo a instalar, é, cada vez mais, de qualidade superior,

indo assim, ao encontro do nível da procura
por um Concelho de beleza singular, dinâmico e com uma agenda cultural de referência nacional.
O Concelho de Arcos de Valdevez passa a
ter assim, uma unidade hoteleira de exceção, com um significativo número de novos
postos de trabalho altamente especializados, preparados para oferecer um nível de
serviço de elevada qualidade.
Esta oferta hoteleira de referência é mais
um motivo para visitar Arcos de Valdevez.

“Esta é uma grande vitória para o
Concelho, que já há muito tempo
reclamava a existência de Ensino
Superior em Arcos de Valdevez.”
Foi neste sentido, e de forma a servir melhor a comunidade educativa, que celebrou um protocolo de cooperação com o
IPVC, prevendo um apoio financeiro do
Município de 40.000,00 Euros, para a implementação de uma Área Alimentar (bar
e cantina) no Centro de Exposições, na

qual serão disponibilizadas refeições aos
alunos.
De igual modo foi celebrado um protocolo
no valor de 50.000€, que visou contribuir
para instalação e funcionamento da Oficina de Mecânica Automóvel, que se junta
ao Laboratório de Engenharia Mecânica
instalado pelo IPVC.
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ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2022

31 MILHÕES DE EUROS
MAIS SUSTENTABILIDADE
SOCIAL, ECONÓMICA E
AMBIENTAL

As Grandes Opções do Plano para o ano 2022 assumem
um investimento na ordem dos 20,4 milhões de euros,
representando o investimento em funções sociais, mais
de 10,7 milhões de euros, em funções económicas, mais
de 6,3 milhões de euros, na parceria com as Juntas de Freguesia, mais de 2,1 milhões de euros e em funções gerais,
mais de 1,2 milhões de euros.
A proximidade à população e a parceria com as diversas entidades é uma realidade. Está a ser apoiada
a atividade de âmbito
social, económico, ambiental, territorial, cultural e desportivo das
Juntas de Freguesia,
Associações e Instituições.
Na concretização deste
Orçamento e Grandes
Opções do Plano, o
Executivo Municipal
conta com o envolvimento ativo e participativo dos arcuenses
residentes e emigrantes, das Juntas de freguesia, das associações e instituições e das empresas.
Para o Presidente da Câmara Municipal “Este Orçamento é
mais uma etapa na consolidação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para Arcos de Valdevez. Estamos a construir um concelho, com mais educação, formação e inovação,
com mais ação social e habitação, com mais saúde e segurança, com mais coesão territorial, com mais sustentabilidade
ambiental, com mais desenvolvimento rural e empresarial e
com mais dinamismo e atratividade económica e turística”.
A Autarquia tem uma política fiscal amiga da família e das
empresas, com isenção e redução de impostos e taxas municipais. O Município tem lançado várias iniciativas de apoio ao
investimento das empresas.
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25,6 MILHÕES DE EUROS

ARCOS DE VALDEVEZ
É “MUNICÍPIO
AMIGO DA
JUVENTUDE”

CONTAS DE 2021

As Contas do Município de 2021 espelham todo o investimento e a atividade desenvolvida, tivemos uma das maiores execuções dos últimos
anos, 25,6 milhões de euros. Reforçamos o investimento em diversos
domínios e por todo o concelho. Se consideramos os resultados das
contas desde 2017 até 2021 atingimos mais de 125 M€ de execução.
O nosso concelho mudou muito e para melhor. Juntos temos avançado na construção de um concelho melhor para viver, trabalhar, investir
e visitar.
Em 2021, foram realizados investimentos, de valor superior a 15 milhões de euros em áreas fundamentais como a educação e formação,
a coesão, saúde e ação social, a mobilidade sustentável e urbanismo,
a cultura, desporto e lazer, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento económico e turístico. Este foi também um ano de grandes
desafios para o concelho
e para os arcuenses devido à pandemia causada
pelo vírus SARS-CoV-2.
O Município e os vários
parceiros responderam
sempre com prontidão
e responsabilidade aos
compromissos autárquicos, à emergência sanitária e no apoio às pessoas,
instituições e economia.
No desempenho orçamental, a Autarquia
apresentou uma poupança corrente superior a 6,2 milhões de euros,
aplicada na realização de investimentos, cumprindo o princípio do
equilíbrio orçamental.
Nas Grandes Opções do Plano (GOP), de realçar os investimentos nas
funções sociais, com 8,1 milhões de euros e nas funções económicas
com cerca de 4,3 milhões de euros, seguindo-se as transferências para
as Juntas de Freguesia, com cerca de 2 milhões de euros e as funções
gerais com cerca de 785 mil euros.
Este dinamismo também foi reconhecido, com o Selo Europeu de Excelência Governação Local, uma distinção do Município com o Prémio
“Cinco Estrelas Regiões 2021”, definido pelo grau de satisfação de 425
mil consumidores.
Para o Presidente da Câmara, João Manuel Esteves “A Gerência de
2021 é reflexo de uma gestão responsável e próxima, em parceria com
várias entidades e os arcuenses, em prol da construção do desenvolvimento sustentável de Arcos de Valdevez.

Arcos de Valdevez mantém a permanência na maior rede de Municípios
comprometidos com os/as jovens
e as suas organizações para a implementação de reais políticas de
Juventude, tendo sido revalidado o
Selo de Município Amigo da Juven-

ARCOS DE VALDEVEZ
COM GALARDÃO DE
“MUNICÍPIO AMIGO DO
DESPORTO”

Arcos de Valdevez revalidou o título e obteve o galardão de “Município Amigo do
Desporto”, bem como obteve a Certificação
da Qualidade dos programas de Atividade
Física Sénior.
O concelho tem vindo a destacar-se pelas
excelentes condições que oferece para a
prática desportiva.
Possui uma rede de 5 equipamentos
desportivos com relvados de qualidade
reconhecida pela FIFA e está prevista a

constução da 3ª fase da Zona Desportiva
Municipal.
Por outro lado, o programa “Séniores +
Ativos” do Município de Arcos de Valdevez disponibiliza à população do concelho
maior de 65 anos, a oportunidade de ter
atividade física orientada, nas suas freguesias. Este programa leva ao bem-estar
físico, mental e social às freguesias do concelho, diminuindo assimetrias e evitando o
isolamento social dos idosos.
A parceria com as associações, através de
apoios à atividade e para a melhoria das
suas instalações, equipamentos e viaturas,
também é um dos pilares fundamentais
para o desenvolvimento do desporto.

MUNICÍPIO DISTINGUIDO
COM O SELO

Boas Práticas inovadoras e sustentáveis
que tanto as autarquias como a sociedade
civil e as empresas estão a implementar, e
medir o seu impacto.

ODSLOCAL 2021

O Município de Arcos de Valdevez foi distinguido com o Selo ODSlocal 2021, nas categorias Dinâmica e Desempenho Municipal devido às boas práticas implementadas
através da Estratégia Local de Habitação,
do Plano Municipal para a Igualdade e Não
discriminação e do projeto EcoVoluntariado do Vez.
As distinções foram entregues pela Plataforma ODSLocal, que pretende mobilizar

tude pela FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis.
O II Encontro Nacional de Municípios Amigos da Juventude reuniu
os mais de 150 municípios da Rede
e premiou, aqueles que reúnem os
requisitos estabelecidos, com a atribuição oficial do Selo de Município
Amigo da Juventude, bem como a
subscrição do Pacto INOVE Jovem,
que estabelece um compromisso
entre a Administração Local e Central para as políticas de juventude.

os municípios e outras entidades para a
concretização local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas.
Os Prémios ODS Local distinguiram, as
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ARCOS DE
VALDEVEZ RECEBE

SELO EUROPEU
DE EXCELÊNCIA
GOVERNAÇÃO
LOCAL

Esta distinção europeia foi lançada
pelo Conselho da Europa, no quadro da “Estratégia para a Inovação
e boa Governação a Nível Local”
e é atribuída às autarquias locais
que demonstrem ter alcançado um
elevado nível de boa governação

democrática a nível local, através da
melhoria contínua da qualidade dos
serviços públicos, envolvimento da
população e políticas que atendam
as suas expetativas legítimas.
É avaliada a prestação de serviços
públicos à comunidade local e do
seu exercício, pelas autarquias locais, fazendo uso dos 12 princípios
da Boa Governação Democrática,
nomeadamente ao nível da: participação do Cidadão, realização
justa de eleições, Representação;
da capacidade de resposta; eficiência e eficácia; abertura e transparência; Estado de Direito; Conduta
Ética; Competência e Capacidade;
Inovação e Abertura à Mudança;
Sustentabilidade e Orientação a
Longo Prazo; Gestão Financeira Sólida; Direitos Humanos, Diversidade
Cultural e Coesão Social; Responsabilidade (ser e ser responsabilizado
pelas suas ações).
A distinção foi atribuída pelo Centro
de Peritos para a Boa Governação do
Conselho da Europa, em cooperação
com a UDITE (Federação Europeia
dos Dirigentes da Administração
Local) e a ATAM (Associação dos Trabalhadores da Administração Local).

ARCOS DE
VALDEVEZ

SUBIU NOS
RANKINGS
NACIONAL,
E REGIONAL

DO ESTUDO DO
“PORTUGAL
CITY BRANDING
2022”
Arcos de Valdevez destaca-se na avaliação do estudo “Portugal City Branding Ranking© 2022”,
da Consultora Bloom Consulting, com o melhor
posicionamento dos últimos anos, contribuindo
para estes resultados, uma dinâmica positiva nas
dimensões visitar e negócios.
Nesta nova edição do estudo destacamos a grande
subida de Arcos de Valdevez de entre os municípios do TOP 30 regional, conseguindo subir 4 posições, estando na 28ª posição, em 86 municípios.
Também marcou posição no ranking nacional, alcançando a 77ª posição, em 308 municípios, com
a subida de 11 posições.
Estas posições refletem o empenho e o trabalho
levado a cabo pela Autarquia e pelos seus colaboradores, parceiros locais e os arcuenses na construção de um futuro sustentável para Arcos de
Valdevez.

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE DE TODOS OS SERVIÇOS

CÂMARA MUNICIPAL RENOVA

Foi realizada na Câmara Municipal, uma auditoria por parte da Associação Portuguesa de Certificação – APCER, a fim de avaliar a implementação da norma NP EN ISSO 9001:2015, no que se refere seu
Sistema de Gestão da Qualidade. O resultado foi positivo, evidenciado, um sistema estruturado, documentado e que cumpre com os
requisitos do referencial normativo, que cumprem os requisitos dos
munícipes e os legais aplicáveis.
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ARCOS DE VALDEVEZ
COM GALARDÃO
PLATINUN GREEN
DESTINATIONS AWARD
(DESTINO VERDE
PLATINA)

O Alto Minho e Arcos de Valdevez voltaram a ser premiados com o galardão Platinum Green Destinations Award (Destino
Verde Platina).
Este galardão reconhece a política de sustentabilidade e o trabalho das entidades
do território rumo à sustentabilidade,
bem como a excelência na gestão de destinos sustentáveis, que passa por aspetos
como a conservação da natureza e do património, a gestão de resíduos, a energia
e o clima.
O programa Green Destinations Awards
certifica e promove destinos turísticos
sustentáveis, a nível internacional, de
acordo com critérios ambientais, culturais, económicos, sociais e de gestão.
O Município de Arcos de Valdevez, tem
investido na valorização dos valores naturais e culturais, para promover um território mais sustentável.
O Alto Minho integra desde 2018 a lista
dos 100 melhores destinos sustentáveis
do mundo no âmbito da iniciativa Top
100 Sustainable Destinations.

ARCOS DE VALDEVEZ
COM DISTINÇÃO
“CINCO ESTRELAS
REGIÕES”

A Vila de Arcos de Valdevez voltou a receber mais uma distinção, com o Prémio
“Cinco Estrelas Regiões” na categoria “Aldeias e Vilas”.
Pelo 5º ano consecutivo, o Prémio Cinco
Estrelas Regiões reconheceu e premiou os
melhores destinos portugueses. A beleza
e a riqueza das paisagens, a qualidade e
a excelência das atrações turísticas, bem

CERTIDÃO EUROPEIA DE
TURISMO RENOVADA
PARA ARCOS DE
VALDEVEZ E O ALTO
MINHO

A Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais renovou certificação da Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS)
do Alto Minho, promovida pela CIM Alto
Minho.

como os negócios locais foram alvo de
apreciação por parte dos consumidores.
O Prémio Cinco Estrelas procura valorizar e dar a conhecer o melhor de cada
uma das regiões portuguesas ao nível
da gastronomia, recursos naturais, manifestações culturais, monumentos e património, entre várias outras categorias. São
igualmente reconhecidos os negócios
regionais que se diferenciam pela sua
qualidade.
O reconhecido galardão envolveu este
ano a participação de 425.000 consumidores portugueses.
Este reconhecimento resultou de um trabalho de parceria com vários atores locais,
quer públicos, quer privados.
O Município de Arcos de Valdevez, numa
estreita parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho),
tem investido no reforço do posicionamento de Arcos de Valdevez como destino
turístico sustentável, com mais valias para
a economia, a sociedade, a cultura e o ambiente.
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REQUALIFICAÇÃO DO BLOCO
DE AULAS 4 NA EB2,3/S

O

EMPREITADA DE
MAIS DE 580 MIL
EUROS

Estão a terminar as obras de reabilitação
no interior do Bloco 4, da Escola EB 2,3/S,
as quais englobam também intervenções
no campo desportivo, no valor global de
581.558,37 euros.
A empreitada encontra-se a decorrer a bom
ritmo e surgiu na sequência das reabilitações efetuadas nos outros edifícios desta
escola.
Esta reabilitação incide sobre a melhoria da
eficiência energética do sistema de aque-

cimento e melhoria dos níveis e conforto
interior do bloco de aulas.
Proceder-se-á a uma pintura integral do
seu interior, tetos e paredes. Está a ser feita
a reabilitação parcial dos equipamentos da
cozinha/cantina e, complementarmente,
realizar-se-á a reabilitação do campo des-

portivo.
Com estas benfeitorias, ficam concluídas
intervenções de fundo neste recinto escolar, no valor global de 5 Milhões de euros,
e a Câmara Municipal consegue alcançar o
objetivo de melhorar a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos.

1,6 MILHÕES
DE EUROS

EM APOIO SOCIAL
ESCOLAR
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
irá investir, no ano letivo de 2022/2023,
cerca de 1,6 Milhões de euros em transportes escolares, refeições e auxílios económicos a alunos do concelho.
A autarquia pretende com este apoio garantir a igualdade de oportunidades de
acesso e sucesso escolares aos alunos de
famílias com dificuldades económicas.
Ao nível dos Transportes Escolares foi definido um plano que prevê transportes
gratuitos para todos os alunos desde o pré-escolar até ao 12º ano e o investimento
global previsto é de 700.000 mil euros e
o número de alunos estimado é de 1450
alunos, distribuídos pelos diferentes níveis
de ensino.
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Em termos de Ação Social Escolar será contemplada uma verba de 55.000 euros, para
atribuição de auxílios económicos a 1248
alunos arcuenses, sendo 526 alunos do 1º
ciclo, 253 alunos do 2º ciclo, alargado este
ano também a 469 alunos do 3º ciclo do
ensino básico. A Câmara Municipal assegura um apoio direto aos alunos através
da oferta e comparticipação no valor total
de livro de fichas. Neste apoio estão envolvidas as livrarias sediadas em Arcos de
Valdevez, a quem são adquiridos todos os
livros de fichas.
A nível de refeições, a Câmara Municipal
irá investir um valor global de 750.000 mil
euros, destinados à aquisição de refeições
destinadas a todos os alunos do concelho.

Também com uma verba estimada de
61.500 mil euros, o Município irá contratar
docentes necessário aos alunos nas Atividades de Enriquecimento Curricular.
Para além disso irá apoiar as atividades de
apoio à Família com uma verba no valor
global de 50 mil euros.
A educação é uma prioridade para o Município de Arcos de Valdevez. Neste período
inesperado de crise económica e social, o
esforço de medidas de apoio à educação e
às famílias revela-se crucial, contribuindo
para a promoção do sucesso escolar e da
igualdade de oportunidades no acesso à
educação e da inclusão social.

TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO
No dia 1 de abril, concretizaram-se as transferências de competências no âmbito da Educação.
Como tal, o Município em articulação com a Direção do Agrupamento de Escolas, estabeleceu um protocolo de colaboração com
o Agrupamento de Escolas para o exercício de competências.
Assim, foi acordada a transferência de matérias relacionadas com
a Gestão de Recursos Humanos, Gestão dos refeitórios Escolares,
Gestão e Contratação do Programa do Leite Escolar e contratação
de fornecimento e serviços externos, no valor global de 114 mil
euros, correspondente a três trimestres do ano 2022.
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APROVADAS
58 BOLSAS DE ESTUDO
PARA O ENSINO
SUPERIOR

A Câmara Municipal considera a formação
um fator fundamental para o desenvolvimento pessoal e do concelho. Como tal,
empenha-se em ajudar aqueles que pretendem seguir com a sua vida académica,

MUNICÍPIO A
PROVOU PLANO

DE TRANSPORTES
ESCOLARES NO VALOR
DE 700 MIL EUROS

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
aprovou o Plano de Transportes Escolares
para o ano letivo 2022/2023, o qual corresponde a um investimento da ordem

INVESTIMENTO DE

750 MIL EUROS
EM REFEIÇÕES
DESTINADAS AOS
ALUNOS

A nível de refeições, a Câmara Municipal irá
investir um valor de cerca de 750 mil euros,
destinados à aquisição de refeições destinadas aos alunos dos jardins de infância e
do 1º ciclo da EB de Arcos de Valdevez.
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dos 700 mil euros e garante o transporte
gratuito de 1450 alunos, num total de 64
circuitos.
Este transporte gratuito irá beneficiar todas
as crianças e jovens que frequentam diver-

através da atribuição de bolsas de estudo
para os alunos que frequentem o Ensino
Superior, pois para a Autarquia as dificuldades económicas não podem ser fatores
impeditivos do acesso à formação.
Neste sentido aprovou a atribuição de
58 Bolsas de Estudo para o ano letivo
2021/2022, no valor global de 36.750,00€.
A Educação é a melhor herança que se
pode deixar aos jovens, por isso, o Município, ano após ano, faz estas atribuições, no
sentido de ajudar as famílias a darem um
futuro melhor aos seus filhos.

sos níveis de ensino, desde o pré-escolar
até ao secundário, nos diversos equipamentos educativos do concelho.
Este Plano, que mereceu também o parecer favorável do Conselho Municipal de
Educação, tem subjacentes princípios de
racionalidade, eficiência e, acima de tudo,
potencia soluções e boas práticas no que
diz respeito ao cumprimento das normas
de segurança relativas ao transporte de
crianças previstas na legislação em vigor.

CÂMARA MUNICIPAL DUPLICOU APOIO NA
ATRIBUIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES
Tendo em consideração as condições socioeconómicas de algumas famílias, que
não lhes permitem suportar, integralmente, os encargos decorrentes da frequência
escolar dos seus filhos, a Câmara Municipal
irá aprovar apoios ao nível dos auxílios económicos, que representam cerca do dobro
do apoio financiado nos anos transatos.
Estas medidas irão abranger cerca de 1248
alunos e terão um custo para o Município
de 55 mil euros.
Sendo assim, depois de quase dois anos
a se debaterem com as dificuldades agravadas pela pandemia, e considerando as
dificuldades sentidas pelas famílias, sobretudo, as mais carenciadas, em suportar

AMPLIAÇÃO DO
JARDIM-DE-INFÂNCIA DO
CENTRO ESCOLAR
PADRE HIMALAYA

O Município de Arcos de Valdevez realizou obras de beneficiação e ampliação no
jardim-de-infância, integrado no Centro
Escolar Padre Himalaya, em Távora.
Através desta empreitada, no valor global
de 250 mil euros, foi feita a requalificação
interior e exterior do edifício, criada mais
uma sala de atividades, feita a substituição
das caixilharias e sinalética, instalado ar
condicionado, ampliados o recreio coberto

e o parque infantil, bem como as áreas de
espaços verdes. Este equipamento passou
assim, a ter capacidade para receber 75
crianças.
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
está absolutamente comprometida com a
criação de condições de qualidade para a
aprendizagem e a formação das crianças do
concelho.

CÂMARA MUNICIPAL LANÇOU PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE

TEMPOS DE FÉRIAS (OTF)

A Câmara Municipal implementou o programa Ocupação de Tempos de Férias para
jovens arcuenses entre os 14 e os 18 anos
que apresentassem, como habilitações literárias, o 9ºano de escolaridade ou mais.

Este programa contou com 80 inscritos, superando todas as expectativas.
Através desta medida pretendeu proporcionar-lhes uma experiência em várias áreas,
nomeadamente sociais, culturais, recreati-

vas e desportivas. Este OTF decorre nos meses de Julho e Agosto. Os jovens inscritos
recebem uma bolsa diária de 12,50 euros.

os encargos decorrentes da aquisição dos
cadernos de atividades, a Câmara Municipal irá atribuir fichas de trabalho a todos os
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico,
gratuitamente aos alunos de escalão A e
B, e com apoio de metade (50%) para os
restantes.
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MUNICÍPIO ARCUENSE ASSINA COM A UNIVERSIDADE

DO MINHO

ADESÃO À “REDE CASAS DO CONHECIMENTO”

OFICINAS DE CRIATIVIDADE HIMALAYA ASSINALARAM 1º ANIVERSÁRIO
8000 VISITANTES NO PRIMEIRO
ANO DE ATIVIDADE

No dia 28 de maio celebrou-se o 1º
aniversário das Oficinas de Criatividade
Himalaya.
O Dia Nacional da Energia foi um pretexto
incontornável para a abertura das Oficinas
de Criatividade Himalaya, por forma a celebrar e evocar antigos saberes do cientista
arcuense, o aproveitamento da energia
Solar.
Os visitantes puderam ainda visitar a exposição temporária, intitulada “Olhares”,
que reúne obras realizadas pelos alunos do
Agrupamento de Escolas Valdevez.
As Oficinas de Criatividade Himalaya apresentaram, ao longo do ano, uma programa-

ção impactante e abrangente, destinada a
vários públicos.
Foram promovidas atividades para crianças
dos 6 aos 12 anos, famílias, Séniores +65
e público em geral, com destaque para
palestras no âmbito do projeto Arcuenses
com Ciência e exposições temporárias, com
o intuito de despertar a curiosidade para a

experiência e para o contacto com novos
temas, materiais e suportes.
Neste último ano de atividade este espaço
pôde contar com a colaboração de muitos,
a quem o Município deixa um reconhecido
agradecimento e convida todos a visitar as
Oficinas de Criatividade Himalaya.

O Município assinou com a Universidade
do Minho um memorando de adesão à
“Rede Casa do Conhecimento”, para uma
futura Casa do Conhecimento em Arcos de
Valdevez.

As Casas do Conhecimento são espaços
que reúnem um conjunto de pessoas e
recursos aliados à vontade de dinamizar a
região em torno das tecnologias de informação, do conhecimento e da inovação.
Visam contribuir para a disseminação do

conhecimento, diminuir as assimetrias
digitais e a infoexclusão das populações,
através da mobilização das suas comunidades locais, regionais e académicas.
A Rede de Casas do Conhecimento tem
como objetivo divulgar o conhecimento
científico e tecnológico das populações,
privilegiando contextos de experimentação
prática; incentivar uma cidadania mais participativa, colaborativa e associativa, através do uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação; contribuir para o reforço das
atribuições municipais ao nível da inovação, do desenvolvimento local e regional,
da ciência e da tecnologia, nomeadamente
através da promoção, dinamização e implementação de projetos tecnológicos, com
a respetiva componente de investigação
e desenvolvimento, de utilidade pública
para as populações e para a região.

IPVC E UTAD

CELEBRAM
PROTOCOLO EM
ARCOS DE VALDEVEZ

INAUGURADO O

ESPAÇO MINERAIS E
ROCHAS - COLEÇÃO

SILVA FERREIRA
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No 1º aniversário foi inaugurado o “Espaço
Minerais e Rochas – Coleção Silva Ferreira”,
composto por 1075 amostras de Minerais
e Rochas, mas também Fósseis e Meteoritos, refletindo a geodiversidade do nosso

Planeta. esta coleção foi doada pelo Dr.
José Silva Ferreira, médico por profissão e
arqueólogo/geólogo por paixão, ao Município.

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo
e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro celebraram, na Porta do Mezio, um
protocolo que visa a realização de doutoramentos.
A cooperação científica e pedagógica valoriza a formação de estudantes e professores entre instituições públicas de ensino
superior e constitui um fator de valorização
dos planos de atividades de ensino e de
investigação e para a valorização e transferências de conhecimento para o território,
contribuindo para a fixação e atração de
talento e investimento na região.
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ÇÃ O L
A
T
I
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O
A ÇÃ

A CÂMARA MUNICIPAL
CONCEDE INCENTIVOS

PARA A CONSTRUÇÃO
E REABILITAÇÃO DE
HABITAÇÃO PARA
JOVENS

O Município de Arcos de Valdevez aposta no reforço das políticas de habitação. Aprovou a Estratégia
Local de Habitação onde definiu a intervenção
municipal no domínio da habitação, nomeadamente a construção, reabilitação e a aquisição de
habitação, a melhoria do conforto habitacional e
apoio às pessoas para construção ou arrendamento de habitação. Desta forma, pretende-se aumentar o acesso à habitação por parte dos agregados

familiares e aumentar a oferta de habitação para
arrendamento a preços reduzidos.
O Município de Arcos de Valdevez aprovou um
regulamento que tem como objetivo definir as
regras dos incentivos à habitação, dotando-o de
um instrumento que contribua para a fixação e
atração de pessoas para o concelho. Neste regulamento estão previstos dois tipos de incentivos
para os jovens e para a reabilitação de habitações
em todo o concelho. Os incentivos para os jovens
consistem na atribuição de benefícios pela via da
isenção ou redução de impostos, taxas municipais
e apoio às obras de construção/reabilitação de
habitação.
Poderão beneficiar destes incentivos: Jovens residentes em Arcos de Valdevez, com idade igual ou
superior a 18 anos e inferior a 40 anos (inclusive).

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO COM INVESTIMENTO
DE 9,6 MILHÕES DE EUROS
A Estratégia Local de Habitação (ELH) é uma estratégia de atuação definida pelo Município de
Arcos de Valdevez, que reúne um conjunto de
medidas integradas visando incrementar a oferta
e melhorar a Habitação Social, melhorar o acesso
ao Mercado de Arrendamento, criar incentivos à
Habitação e melhorar a informação sobre o setor
da Habitação, nos próximos 6 anos.
Neste âmbito está a prevista a aquisição, rea-
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bilitação e construção de 90 fogos, sendo que
destes, serão construídos 54 fogos habitacionais
novos (36 destinados para famílias carenciadas e
18 para a habitação a custos controlados); serão
também reabilitados 20 fogos destinados ao arrendamento jovem; adquiridos 8 fogos habitacionais (6 para atribuir a pessoas com necessidades
especiais e 2 para resolver situações transitórias)
e arrendados 8 apartamentos para subarrendar.

INCENTIVOS À REABILITAÇÃO

DE

INCENTIVOS À CONSTRUÇÃO DE

HABITAÇÃO EM TODO O CONCELHO

HABITAÇÃO PARA JOVENS

1 - Isenção do pagamento de IMT (Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) pelas aquisições para reabilitação de prédio ou fração autónoma de prédio urbano, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente
dos mesmos.
2 - Isenção do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) por um
período de 3 anos, renovável por mais 2 anos.
3 - Isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis os prédios urbanos situados em áreas de reabilitação
urbana, assim como todos os prédios urbanos concluídos
há mais de 30 anos, desde que se encontrem verificados
cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Os prédios tenham sido objeto de intervenção de reabilitação, já concluída;
b) Em consequência da intervenção, o estado de conservação
dos prédios esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, o nível “bom”;
c) Sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e
de qualidade térmica.
4 - Redução de 50% no pagamento das taxas municipais relativamente às operações urbanísticas de reabilitação destinadas exclusivamente a habitação própria e permanente
dos mesmos.
5 - Redução de 50% no pagamento das taxas devidas pela
avaliação do estado de conservação do imóvel.

1 - Isenção do pagamento de IMT (Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) pelas aquisições que efetuarem de prédio ou fração
autónoma de prédio urbano situado na área do Município, destinado
exclusivamente a habitação própria e permanente dos mesmos.
2 - Isenção do pagamento do IMI (imposto municipal sobre imóveis)
por 3 anos (renovável por mais 2 anos), relativamente a prédio ou
fração autónoma de prédio urbano, destinada exclusivamente a habitação própria e permanente dos mesmos.
3 - Isenção do pagamento das taxas municipais relativamente a operações urbanísticas destinadas exclusivamente a habitação própria e
permanente.
4 - Comparticipação na totalidade do pagamento das ligações de ramais de água e saneamento para habitação própria e permanente
dos jovens.
5 - Possibilidade de requerer à Câmara Municipal o fornecimento de
um dos projetos tipo de construção de habitação que a autarquia
dispõe.
6 - Comparticipação de 50% do custo do projeto de construção/reconstrução, destinada exclusivamente a habitação própria e permanente
dos mesmos, até ao montante máximo de 1000 euros. Este apoio
será majorado em mais 50% se o projeto for elaborado por empresa
sediada em Arcos de Valdevez.
7 - Comparticipação nas obras destinadas exclusivamente a habitação
própria e permanente dos mesmos, nos termos do programa de melhoria das condições de conforto de habitação, nomeadamente para
a realização de obras de construção ou reabilitação de habitação própria.
25

ARRENDAMENTO JOVEM

ENTREGUES
APARTAMENTOS A
FAMÍLIAS JOVENS

Ao abrigo do Programa Municipal de Arrendamento Jovem, a Câmara Municipal,
procedeu à entrega das chaves dos 5 apartamentos reconstruídos pelo Município no
centro histórico da Vila, mais precisamente
na Rua do Lira, a três agregados do concelho.

Neste momento, o Presidente da Câmara
Municipal referiu que “Este projeto foi pensado para apoiar os jovens a arrendarem
um apartamento a um valor inferior ao preço de mercado e dar um impulso à reabilitação e dinamização urbana, contribuindo
ainda para a atração e fixação de jovens e
famílias em Arcos de Valdevez.”
De notar que o Município Já tinha recuperado anteriormente um outro edifício na
Valeta com 4 apartamentos para apoiar os
jovens no arrendamento de apartamentos
a valores inferiores aos do mercado.

“RENDA ACESSÍVEL EM VALDEVEZ - RAV”
E DE ”SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO MUNICIPAL”

26

atualmente pelo mercado de arrendamento, concedendo isenção de IRS e Isenção de
IMI ao respetivos proprietários e subarrendar a famílias com, as rendas a valores mais
baixos.

MEDIDAS

ARCOS DE VALDEVEZ É

AUTARQUIA FAMILIARMENTE
RESPONSÁVEL

AUTARQUIA LANÇA PROGRAMAS MUNICIPAIS DE
A Câmara Municipal aprovou os Projetos de
Regulamento dos Programas “Renda Acessível em Valdevez – RAV” e do “Subsídio ao
Arrendamento Municipal”.
Com o Programa “Renda Acessível em Valdevez – RAV” o Município pretende apoiar
as famílias, nomeadamente as jovens, subsidiando a renda da sua habitação própria
e permanente, procurando facilitar e aumentar o acesso à habitação de renda acessível, neste caso, mobilizando habitação
em regime de contrato de arrendamento e
de subarrendamento.
No âmbito do programa RAV, o Município
de Arcos de Valdevez celebrará contratos
de arrendamento para fins habitacionais
com os/as proprietários/as, de imóveis, a
valores mais baixos do que os praticados

APOIO ÀS FAMÍLIAS

Já o Programa “Subsídio ao Arrendamento
Municipal” prevê a atribuição de um apoio
económico mensal, para ajudar as famílias
através de um subsídio para pagarem a
renda mensal da casa.
Com estes programas, a Câmara Municipal
tem como objetivo contribuir para uma
maior satisfação das necessidades habitacionais das famílias arcuenses de forma
mais justa e equitativa, maximizando o
aproveitamento dos recursos existentes,
com apoios para as famílias suportarem
os custos das rendas, aumentar a disponibilidade do orçamento familiar, criar mais
condições para a fixação das famílias, nomeadamente jovens no concelho.

O Município de Arcos de Valdevez foi distinguido como Autarquia
Familiarmente Responsável, integrando assim a lista dos 84 municípios distinguidos com Bandeiras Verdes pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) por terem adotado, pela
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, “políticas amigas da
família”, apesar das restrições da pandemia.
Nos últimos anos a Câmara Municipal tem vindo a implementar diversas medidas e políticas sociais familiarmente responsáveis. Esta
distinção reflete a atenção que o Municipio tem dado às políticas
amigas das famílias, como o apoio às crianças e jovens desde a creche ao 12º ano, bolsas para o ensino superior, isenção e redução de
impostos e taxas municipais, apoios às famílias desfavorecidas e instituições, entre outras medidas que contribuem para o aumento da
qualidade de vida dos arcuenses.

• Reforço da Ação Social Escolar em transportes escolares gratuitos, oferta de livros de fichas e atividades, apoio nas refeições escolares, no ensino digital, no prolongamento do horário, na criação de ATL`s e das atividades de enriquecimento
curricular (AEC`S);
• Apoio financeiro às Creches;
• Atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior;
• Reforço do apoio às famílias e às pessoas desfavorecidas, através do apoio aos trabalhadores com perda de rendimentos,
da linha de apoio a pessoas com necessidades especiais e do
programa Vale de Compras “Recontro”;
• Aplicação do IMI Familiar em que as famílias com dependentes beneficiam de mais uma dedução no IMI, no valor de 20
euros para 1 dependente, 40 euros para 2 dependentes e 70
euros para 3 ou mais dependentes;
• Redução da taxa de IMI;
• Redução da taxa de participação do Município no IRS aos
munícipes;
• Não aumento das Taxas e Tarifas municipais,
• Apoio ao pagamento das tarifas fixas de água e saneamento;
• Oferta municipal de estágios curriculares e intensificação das
relações com as empresas, procurando agilizar a integração
no emprego de jovens e desempregados;
• Os jovens até aos 35 anos de idade beneficiam da isenção de
IMT e IMI na aquisição, construção e reabilitação de habitação
própria;
• Apoio à fixação de jovens no concelho através da requalificação de edifícios devolutos para arrendamento apoiado jovem;
• Apoio na melhoria das condições de habitabilidade e realojamento em habitações de pessoas desfavorecidas;
• Intensificação da cooperação com as entidades locais de saúde, ação social e proteção civil;
• Apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários para atividade
corrente, realização de obras e aquisição de equipamentos e
na distribuição de equipamentos de proteção individual;
• Apoio à pessoa com deficiência e doentes oncológicos;
• Promoção de programas e iniciativas de apoio ao envelhecimento ativo e saudável e de convívio intergeracional do
Idoso;
• Promoção da participação em programas e iniciativas de
apoio à Igualdade de Género e não Discriminação
• Dinamização do Gabinete de Apoio ao Emigrante através do
apoio no regresso e reinserção de emigrantes e imigrantes.
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ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

MAIS DE
42 MIL EUROS

PARA APOIAR AS
INSTITUIÇÕES SOCIAIS

CERCA DE 240
MIL EUROS PARA
RECUPERAÇÃO
DE HABITAÇÕES
DE FAMÍLIAS
DESFAVORECIDAS

Neste último ano, a Câmara aprovou
apoios no valor total de 237.200,42€
para apoiar a recuperação habitacional de 25 famílias, num total de 37
beneficiários.
Os apoios têm como objetivo apoiar a
reabilitação de habitações de pessoas
e agregados familiares carenciados
ANTES

DEPOIS

do concelho, assumindo um papel
relevante ao nível social, no que respeita ao fomento da qualidade de
vida, através da criação de condições
de habitabilidade e conforto aos munícipes, bem como evitar não deslocar
as pessoas das suas casas e manter o
seu local de residência.
Esta estratégia contribui para a melhoria do conforto habitacional, para
a reabilitação urbana do concelho e
para a fixação de pessoas em Arcos de
Valdevez.
Estes apoios enquadram-se nas medidas da Estratégia Local de Habitação
de Arcos de Valdevez.
ANTES

DEPOIS

ANTES

A Câmara Municipal aprovou protocolos de
apoio à atividade corrente com 9 Instituições de Solidariedade Social do concelho,
no valor global de 42.500,00 euros.
O Município de Arcos de Valdevez volta a
ajudar financeiramente as IPSS’s do concelho, apoiando a sua atividade e ajudando
a que consigam manter as suas ações, variando com o número de utentes apoiado
por cada instituição e pelo respetivo caráter
e abrangência.
A verba atribuída ao Centro Social e Paroquial de Rio Frio, Centro Social e Paroquial

Centro Social e Paroquial de Guilhadeses,
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de
Valdevez, Delegação da Cruz Vermelha de
Arcos de Valdevez.

APOIO DE 27 MIL EUROS ÀS CRECHES

DEPOIS

Foram celebrados protocolos para a atribuição de apoios económicos no valor de
27.060,00€ às 4 creches que desenvolvem
atividade no concelho, nomeadamente da
Santa Misericórdia de Arcos de Valdevez,
no Vilagerações e no Parque Empresarial
de Padreiro, do Centro Social e Paroquial
de Arcos de Valdevez e do Centro Paroquial
e Social de Guilhadeses.
Com este apoio às Instituições Sociais
pretende-se continuar a ajudar as famílias

MUNICÍPIO DE ARCOS
DE VALDEVEZ COM
TRANSFERÊNCIAS DE
COMPETÊNCIAS NO
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

O Município está a desenvolver diversas
atividades de apoio social a pessoas desfavorecidas, nomeadamente o Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social
e o de apoio aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Para o exercício
destas competências a Câmara Municipal
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de Grade, Centro Paroquial e Social de S.
Jorge, Centro Social e Paroquial do Vale,
Centro Social e Paroquial de Arcos de Valdevez, Centro Social e Paroquial de Soajo,

com filhos nas creches, contribuir para uma
maior sustentabilidade das instituições,
bem como contribuir para criar melhores

condições para a que as crianças de famílias mais desfavorecidas possam frequentar estas valências.

conta com os parceiros sociais do concelho, nomeadamente. com a Santa Casa da
Misericórdia de Arcos de Valdevez e com
a Delegação de Arcos de Valdevez da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Estes serviços consistem em atendimentos
de primeira linha que procuram responder

eficazmente às situações de crise e ou de
emergência sociais, bem como num acompanhamento social destinado a assegurar o
apoio, tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais e o acompanhamento dos beneficiários de Rendimento
social de inserção.
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ENTE CIVIL
I
B
A M E ÇÃ O
T
PRO

MUNICÍPIO APOIA

IMIGRANTES
UCRANIANOS

A Autarquia está a prestar apoio à população ucraniana que ainda está no seu país e
recebeu cidadãos ucranianos em Arcos de
Valdevez.
O Município está articulado com a CIM do
Alto Minho e outros parceiros, tendo sido
criadas condições para a integração das
pessoas que chegassem a Portugal.
A Autarquia criou uma Equipa que está disponível para dar informação e prestar apoio
através dos Serviços de Ação Social e do Gabinete de Apoio ao Imigrante (apoio Social,
Psicológico, Jurídico, Educação, Saúde e Segurança Social) e está disponível uma linha

telefónica de apoio.
Também foi criada uma página no site do
Município (www.cmav.pt/p/apoioucrania) .
O Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez subscreveu a declaração de

apoio aos municípios ucranianos, difundida pela Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP), no âmbito da representação portuguesa no Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMER).

OLIMPÍADAS SENIORES +ATIVOS DE ARCOS DE VALDEVEZ
Inseridas na programação do Dia do Concelho,
realizaram-se as Olimpíadas séniores concelhias.
Cerca de 70 séniores das várias equipas do concelho, desenvolveram diversas atividades, como
uma caminhada e atividades desportivas no pavilhão municipal.
Seguiu-se o almoço, culminando as atividades
com um lanche convívio.

CPCJ DE ARCOS DE
VALDEVEZ ASSINALOU
A IMPORTÂNCIA DA
PREVENÇÃO DOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA
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A CPCJ de Arcos de Valdevez assinalou,
mais uma vez, durante o mês de Abril, a
importância da prevenção dos Maus Tratos
Na Infância e sinalização desta problemática por vários meios e junto da população
distribuiu o cartaz e história alusiva ao
tema, tal como a divulgação do hino que a

REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO VEZ

ECOPARQUE DO VEZ
Está em adjudicação o investimento da empreitada Ecoparque do Vez - Requalificação
das margens do Rio Vez, no valor de cerca de
1.160.000,00 milhões de euros. Este espaço
desenvolve-se nas leiras terraceadas e muradas,
desde o parque de estacionamento do Largo do
Cristina até ao Campo do Trasladário.
A intervenção terá lugar numa área com 7600
m2, na margem direita do rio Vez.
A proposta tem como principal objetivo a integração de um espaço verde de uso público na

marginal urbana da vila que procurará trazer
a população para o seu usufruto, complementando e interligando dois importantes locais
da vida de Arcos de Valdevez - a praia Fluvial da
Valeta e o Campo do Trasladário.
A intervenção criará um espaço de fruição ao ar
livre de lazer, uma área capaz de albergar eventos de exterior para eventos culturais, concertos,
feiras, ou mesmo um festival, integrando também a ecovia, com um percurso pela copa das
árvores, junto às margens do Rio Vez.

mesma construiu “Fita Azul”.
Uma das iniciativas realizadas foi uma operação STOP, efetuada pela GNR de Arcos de
Valdevez e crianças do concelho.
Também foi feita a construção de um laço
humano com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Valdevez.
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ESTÁ EM CURSO A

“RECUPERAÇÃO
DA DERROCADA DE
SISTELO” NO VALOR
DE 1,5 MILHÕES DE
EUROS

Está em curso a empreitada de “Recuperação da derrocada de Sistelo – Arcos de
Valdevez”.
Com esta recuperação, pretende-se a restituição da paisagem natural que existia

MAIS DE 330

antes do deslizamento, nomeadamente,
a reposição e modelação do terreno, bem
como a recuperação da linha de água por
forma a garantir a pretendida continuidade dos socalcos, muros, regos, caminhos,
ramadas e culturas.
De referir que esta intervenção, para além
desta primeira fase, contempla uma segunda fase que avançará com a reconstituição da paisagem, desde o coberto vegetal
até às estruturas de socalcos destruídas
aquando do aluimento de terras.
As duas fases de intervenção da empreita-

da serão realizadas com recurso a fundos
comunitários, ao abrigo do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) - Transição Climática - Intervenções de Reabilitação da Rede
Hidrográfica.
Para o Presidente da Câmara Municipal
“Esta parceria entre o Município e a APA
na concretização desta intervenção é de
primordial importância para a recuperação
e segurança do local e da população e para
a sustentabilidade e valorização ambiental
de Sistelo.”

MIL EUROS PARA LIMPEZA DAS ESPÉCIES INVASORAS

EM ARCOS DE VALDEVEZ
O Município de Arcos de Valdevez aprovou
um projeto no valor de 331.153,28€ para
efetuar a limpeza de espécies invasoras
que contribuirá para o aumento da biodiversidade; a diminuição da erosão, pela
incorporação no solo, dos restos lenhosos,
resultantes das intervenções silvícolas; e
potenciar o caráter multifuncional dos espaços florestais (recreio, lazer, produção,
etc).
Este projeto resulta de uma candidatura ao
PDR2020 – Programa de Desenvolvimento
Rural 2014-2020 para efetuar a instalação
de cerca de 191.389 ha de Mosaicos de
Parcelas de Gestão de Combustível, que se
encontram integrados no Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios e
respetiva Rede Regional de Defesa da Floresta, e efetuar o Controlo de Invasoras Le32

DIA DA ÁRVORE
ASSINALADO PELA
COMUNIDADE
ESCOLAR E
ASSOCIATIVA

No dia 21 de Março, integrado no projeto
Eco-Escolas, realizaram-se com a comunidade escolar um conjunto de atividades
que visaram alertar para a preservação e
importância da floresta.
A Câmara Municipal e o Agrupamento de
escolas organizaram um conjunto de palestras com a temática "A floresta e a bio-

diversidade", para os alunos do 1ºciclo e
do 8ºano, que a seguir plantaram vários
exemplares de 27 espécies de árvores da
floresta autóctone.
O objetivo desta ação foi o de criar no recinto escolar, num espaço com 500 metros
quadrados, uma representação da nossa
floresta.

Esta ação envolveu as equipas de Sapadores Florestais da Associação Florestal
– ATLÂNTICA e das equipas CNAF - (Corpo
Nacional de Agentes Florestas) do ICNF de
Arcos de Valdevez, Melgaço e Ponte da Bar-

ca que, em conjunto, prepararam o terreno
e deram apoio logístico para a plantação
de 5000 árvores, numa área de aproximadamente 5ha.

COMEMORAÇÃO DA
SEMANA DA FLORESTA

No passado dia 25 de março a Diretora do
ICNF, Arquiteta Sandra Sarmento, o Presidente da Câmara Municipal, João Manuel
Esteves, o Vereador Olegário Gonçalves e o
Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Sistelo, participaram numa ação de
plantação de espécies Autóctones (carvalho
alvarinho, sobreiros, pinheiro bravo, entre
outras espécies), nos lugares da Estrica e
Quebrada, no âmbito da comemoração da
Semana da Floresta.

CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
nhosas, através de meios, físicos, químicos
e biológicos.
Através deste projeto será feito o corte de
plantas invasoras, a remoção de vegetação, o tratamento químico e arborização,
a redução de densidades, desramações,
controlo da vegetação espontânea manual
e mecânica e redução de densidades em
povoamento jovem.
Estas ações vão ser implementadas em 11

freguesias, nomeadamente Ázere, Cabana
Maior, Cabreiro, Cendufe, Miranda, Monte
Redondo, Prozelo, Rio de Moinhos, Rio Frio,
Sabadim, Soajo, Vale, União de Freguesias
de Álvora e Loureda, União de Freguesias
de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, União de Freguesias de Eiras
e Mei, União de Freguesias de Portela e Extremo e União de Freguesias de São Jorge
e Ermelo.

PONTO DE CARREGAMENTO
PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

AQUISIÇÃO DE VIATURAS
ELÉTRICAS
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CÂMARA
APOIA EM 60

MIL EUROS

A ATIVIDADE CORRENTE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

MAIS DE 2000 ALUNOS “ABRAÇARAM” A BIODIVERSIDADE
DE ARCOS DE VALDEVEZ

O Município, em parceria com a Junta de
freguesia de Sistelo, com o Agrupamento
de Escolas de Valdevez e o seu Programa
Eco-Escolas e a Águas do Norte, promoveu
ao longo do mês de Junho, ações de sensibilização ambiental para mais de 2000
alunos do Concelho.
Estes, acompanhados dos respetivos professores e auxiliares, deslocaram-se, em
momentos diferentes, ao Centro Interpretativo da Paisagem cultural – Sistelo para
participarem nas ações de sensibilização
ambiental “Biodiversidade na paisagem
cultural de Sistelo” e “A geodiversidade vs
biodiversidade”.
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A visita foi complementada com a realização de trilhos interpretativos ao longo da
ecovia do Vez, na qual estão inseridos os
Passadiços de Sistelo e o das Lagoas do Vez.
Foram também realizadas ações de sensibilização ambiental promovidas pelo parceiro
Águas do Norte, através da visualização de
um filme temático e jogos de chão, mais
vocacionados para o público escolar mais
infantil.
No final, todos se concentraram no Largo de
Sistelo e, inspirados na vista aérea da aldeia
de Sistelo, realizamos o sentido “Abraço” à
biodiversidade de Arcos de Valdevez!

A Câmara Municipal celebrou um protocolo de colaboração anual com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, no valor de
60.000,00 euros.
Tal como nos anos transatos, este protocolo tem como objetivos fundamentais
a cooperação das duas entidades nos
domínios do aviso, alerta, intervenção,
apoio e socorro através do corpo de Bombeiros Voluntários; Colaboração com o
Serviço Municipal de Proteção Civil, na
implementação e coordenação de programas de prevenção e vigilância de fogos
florestais; no asseguramento, com plena
eficácia, das comunicações telefónicas,
via rádio ou outras, na Central de Comu-

nicações, 24 horas por dia, todos os dias
do ano e assegurar a emergência pré-hospitalar, como reforço complementar
ao SBV – Suporte Básico de Vida, de forma
a garantir a continuidade de parâmetros
de qualidade na assistência pré-hospitalar
à população.
Aos Bombeiros Voluntários caberá igualmente colaborar ao nível da limpeza de
neve e espalhamento de sal; na abertura
de sargetas; na verificação da operacionalidade da rede de pontos de água, conjuntamente com os serviços municipais;
na verificação da operacionalidade de
hidrantes, conjuntamente com os serviços
municipais; e na colaboração com os serviços municipais em caso de intempéries.

MUNICÍPIO APOIA

citação para corresponder a situações de
emergência ou de catástrofe. Esta parceria
com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez
passará a ter um valor anual de 90 mil
euros.
As EIP exercem a sua missão de forma
permanente e visam assegurar, em permanência, o socorro às populações, designadamente no combate a incêndios; no
socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou catástrofes; bem como a colaboração em outras
atividades de proteção civil, no âmbito do
exercício das funções específicas que são
cometidas aos corpos de bombeiros.

DUAS EQUIPAS
DE INTERVENÇÃO
PERMANENTE COM
60 MIL EUROS

O Município vai apoiar a constituição da
terceira EIP – Equipa de Intervenção Permanente, no concelho, através de um
protocolo com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Arcos de
Valdevez no valor de 30.000,00€ por ano.
Com esta aprovação, está a contribuir para
a criação de mais uma EIP, constituída por
5 elementos. Assim, o concelho ficará com
três EIP, constituídas por 15 operacionais,
com formação específica e maior capa-

BOMBEIROS DE
ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBERAM
EQUIPAMENTO DE
RESGATE

O Presidente da Câmara Municipal, João Esteves, o Vereador da Proteção Civil, Olegário
Gonçalves e a CIM do Alto Minho, entregaram aos Bombeiros arcuenses Kits de apoio
a operações de resgate e salvamento.
Entre o material entregue contam-se capacetes de proteção, lanternas frontais, arnês de
suspensão, tripé para operações de resgate e
uma bobine de corda.
Esta entrega de equipamento surgiu no âmbito do projeto ARIEM - Assistência Recíproca Inter-regional em Emergências e Riscos
Transfronteiriços, através do qual a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM
Alto Minho), em articulação com os dez municípios do Alto Minho e com a Federação de
Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo.
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CÂMARA APOIA COM 130 MIL EUROS OS SAPADORES FLORESTAIS

A Câmara Municipal celebrou protocolos
com 4 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 e Gavieira, no

CONDOMÍNIOS
DE ALDEIA EM

valor de 130 mil euros. Cada equipa irá
realizar a limpeza de cerca de 40km de estradas, duas vezes por ano.
Os Protocolos têm como principal objetivo
a prevenção de incêndios florestais, através da realização de ações de silvicultura
QUEBRADA (SISTELO)

preventiva, nomeadamente a criação 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.
As equipas de Sapadores Florestais estão
integradas no Dispositivo Operacional Municipal, conforme definido no Plano Operacional Municipal (POM), parte integrante
do Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI) e procedem a
ações de 1ª intervenção, vigilância e rescaldo.
VILARINHO DAS QUARTAS (SOAJO)
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INVESTIMENTOS EM CURSO DE CERCA DE
3,7 MILHÕES DE EUROS NA REABILITAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS
A Câmara Municipal executou e tem em curso 3,7 milhões de euros de investimento na reabilitação, construção
e beneficiação de vias municipais nas freguesias e no reforço da segurança rodoviária de todo o Concelho.
Estão também em concurso empreitadas no valor global de 1,7 milhóes de euros.

VILARINHO DAS
QUARTAS (SOAJO) E
QUEBRADA (SISTELO)

Está em fase final a execução do projeto
“Condomínio de Aldeia - lugar de Vilarinho
das Quartas no Soajo e Lugar da Quebrada
em Sistelo”, pelo valor base de 50.000,00
mais IVA.
Através deste projeto, que é complementar
ao programa ‘‘Aldeia Segura’’, pretende-se
remover total ou parcialmente a biomassa
florestal, através da afetação do solo a usos
não florestais com o objetivo de reduzir,

CÂMARA MUNICIPAL
PROMOVE SESSÕES
DE ESCLARECIMENTO
SOBRE LIMPEZA DE
TERRENOS FLORESTAIS

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez,
através do Gabinete Técnico Florestal e Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria com as Juntas de Freguesia, a GNR e o
SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza,
Ambiente e Proteção Animal, promoveu
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prevenir e minimizar os riscos associados a
fenómenos de incêndios rurais, revitalizar
as atividades agrícolas e silvo pastoris, bem
como fomentar as atividades de turismo,
lazer e recreação baseados nos recursos e
valores naturais.
As entidades parceiras são os Baldios da

Freguesia de Sistelo no Condomínio de
Aldeia no Lugar da Quebrada, o Baldio da
Freguesia de Soajo no condomínio de Aldeia no Lugar de Vilarinho das Quartas, e
a Associação Florestal dos Vales do Minho,
Coura, Âncora, Vez e Lima (ATLÂNTICA).

INAUGURADA A

AVENIDA D. AFONSO HENRIQUES

ENTRE A ROTUNDA DA SOLIDARIEDADE E A ROTUNDA DA VARIANTE À EN101, EM PROZELO

um conjunto de sessões de esclarecimento
sobre a limpeza de terrenos florestais no
âmbito do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de
outubro.
Estas ações de sensibilização decorreram
em vários pontos do concelho e tiveram

como objetivo o esclarecimento da população sobre as várias questões relacionadas
com a gestão de combustíveis. A par das
ações de sensibilização a GNR tem também
patrulhado as freguesias prioritárias.
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MAIS 1,5 MILHÕES DE EUROS EM REABILITAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

Guilhadeses

Paçô

Aboim das Choças
Vale

Rio de Moinhos

EN202 - SOUTO/TABAÇÔ

Eiras

Gondoriz

A Câmara Municipal adjudicou e tem a
concurso obras de reabilitação, construção e beneficiação de vias municipais nas
freguesias do Couto, Ázere, Vale, Extremo,
Santar, Aboim das Choças, Parada, Guilhadeses, Aguiã e Gondoriz. São 4 Blocos de
obras no valor de cerca de 1,5 milhões de
euros.
Fazem parte destas obras intervenções em
estradas municipais como na EM 202, de

POGIDO-GONDORIZ

Guilhadeses/Tabaçô até ao Parque Empresarial de Mogueiras; na EM 202-2 entre
Ázere e Couto; na ligação municipal entre
a EN 101 na Prova (Paçô) e a EN 202 em
Guilhadeses/Tabaçô; na nova ligação entre a EN 101 (Aguiã) e o pontão de Pogido
(Gondoriz), bem como na ligação em Ázere,
entre a EM 202-2 e a EN 202 (estrada que
liga a Soajo).

ARRUAMENTO DA LAMELA
JUNTO AO RIO VEZ

INVESTIMENTO DE 332 MIL EUROS
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Senharei

Padreiro Salvador e Santa Cristina

Sá

Giela

Vilela

Távora Sta Maria

COUTO

Através destas intervenções serão realizados trabalhos de renovação de pavimentos
betuminosos, requalificação e correção de
traçados, beneficiação de bermas e sobrelarguras em diversos troços de vias municipais, a fim de garantir vias rodoviárias
locais condicentes com as necessidades
atuais das populações, em condições de
comodidade e segurança.

RUA NUNES DE AZEVEDO
REABILITAÇÃO DE

142 MIL EUROS
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2 MILHÕES
DE EUROS EM

Rio de Moinhos

Jolda S. Paio

Rio Cabrão

Jolda Madalena

Álvora

Miranda

Grade

Carralcova

PROTOCOLOS ENTRE A

CÂMARA MUNICIPAL
E AS JUNTAS DE
FREGUESIA
Em 2022 foram reforçadas em 23%
as verbas referentes à limpeza de
caminhos vicinais

Baloiço de Penouços
Padreiro Salvador e Santa Cristina

Estes apoios foram aplicados na realização de
obras em cada uma das freguesias, como por
exemplo na beneficiação da rede viária, de
edifícios e espaços, e na limpeza e conservação
da rede viária vicinal e municipal.
Todo este investimento, realizado através de
protocolos, soma com os outros investimentos
realizados pela própria Câmara Municipal
por todo o concelho e pelos investimentos
realizados por cada uma das Juntas de
Freguesia.
Esta parceria entre a Câmara Municipal
e as Juntas de Freguesia continua a ser
essencial pois contribui para assegurar um
serviço público de proximidade e para o
desenvolvimento e melhoria da qualidade de
vida de todos arcuenses.

Padreiro Santa Cristina

Guilhadeses

Sede da Junta de Freguesia
Grade

Cabreiro

Sede da Junta de Freguesia
Padroso
Sabadim
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Paçô
Paçô

Aboim das Choças

Soajo
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1,2 MILHÕES DE EUROS
NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A

CARRALCOVA E GRADE

2,4 MILHÕES
DE EUROS NO

ABASTECIMENTO DE
ÁGUA

Ao nível do Abastecimento de Água, a Câmara
Municipal concluiu no último ano várias
empreitadas, tendo sido investidos 2.389.466,92€
em reforço de abastecimento de água a Soajo e
Cabana Maior, no Parque Empresarial de Padreiro,
Paredes do Vale, Ermelo, Rio Frio, Carralcova e Vilela
de Grade.
Com estas empreitadas foi possível chegar a mais
237 habitações e reforçar o abastecimento à Vila de
Soajo e Cabana Maior.
Foram construídos mais de 33km de rede, 2
reservatórios e 5 estações elevatórias.
Fazer chegar água da rede pública de abastecimento
à população do concelho é uma das grandes
prioridades do Município, sendo reflexo disso os
investimentos realizados nos últimos anos
A Câmara Municipal mantém-se atenta às
necessidades da população, continuando por isso a
investir na melhoria da qualidade vida e bem-estar
dos arcuenses.

No âmbito do investimento realizado no reforço do abastecimento de água, ficou concluída a empreitada de “Ampliação da
rede de Abastecimento de Água a Carralcova e Vilela de Grade”
lotes 1, 2 e 3, a qual contou com um investimento no valor de
1.167.190,79 Euros.
Com o projeto de execução em referência,
COM ESTAS
realizou-se a ampliação da rede de abasteOBRAS, TODAS AS
cimento de água a Nascente do concelho, à
FREGUESIAS DO
União de Freguesias de Grade e Carralcova,
CONCELHO
FICAM
que ainda não se encontravam servidas
COM COBERTURA
pela rede. Com estas obras, todas as fregueDE REDE DE
sias do concelho ficam com cobertura de
ABASTECIMENTO
rede de abastecimento de água.
DE ÁGUA
O projeto preconizou a partir de Vila Boa a
Construção de uma Estação elevatória (Vila
Boa) e conduta de adução, numa extensão de cerca de 5.00 km;
construção de um reservatório com capacidade para 50m3, bem
como a instalação de condutas, numa extensão de cerca de 16
km, 2 estações elevatórias e 246 ramais domiciliários.

CERCA DE

2,5 MILHÕES DE EUROS EM OBRAS DE EFICIÊNCIA HÍDRICA

A Águas do Alto Minho investiu
2.417.092,66€ em intervenções nos sistemas de abastecimento de água com o objetivo de controlo e redução de perdas de
água, tendo realizado as empreitadas “Instalação de equipamentos de monitorização
e controlo nos sistemas de abastecimento
de água. Lote1 – equipamentos de monitorização e controlo no Município de Arcos
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de Valdevez no valor de 1.750.000,00€; a
“Ligação entre o IC28 e o Parque Industrial
de Mogueiras”, no valor de 81.968,30€; a
empreitada “Avenida de Ligação da Rotunda da Solidariedade à Rotunda da Variante
em Prozelo”, no valor de 218 881,41€; a
“Reabilitação da Rede de Abastecimento
da rede de Abastecimento de Água na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro”, no valor de

42.777,95€; e na “Reabilitação da Rede de
Infraestruturas de Abastecimento de Água”,
no valor de 323.465,00€.
Estas intervenções pretenderam a otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo a qualidade do serviço prestado às populações e
a sustentabilidade dos sistemas, no âmbito
do ciclo urbano da água.
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1,2 MILHÕES DE EUROS NA EXPANSÃO DA REDE DE

SANEAMENTO EM SANTAR, SOUTO E TABAÇÔ

CÂMARA MUNICIPAL
INVESTE NO ÚLTIMO ANO

2,8 MILHÕES
DE EUROS

NA EXPANSÃO
DA REDE DE

SANEAMENTO

Ao nível da expansão da rede de saneamento o Município concluiu, tem em
execução e a iniciar várias intervenções,
no valor global de 2.718.199,51€.
Ficaram concluídas a expansão da rede
de abastecimento de água a Oliveira
(Travassos) e instalação de coletor de
águas residuais na EM530-1”, a expansão da rede de drenagem de águas residuais - Caminho de Penagude – Aguiã,
a ampliação da rede de Saneamento
a Giela, Ázere e Couto e a expansão
da rede de saneamento da Prova até
à ponte em Santar e está em curso a
expansão da rede de saneamento a
Oliveira.
Foram aprovados projetos para continuar a expansão da rede de saneamento em mais freguesias do concelho no
último trimestre, nomeadamente a expansão da rede de saneamento a Aguiã
(Souto Novo, Outeiro), expansão da
rede de saneamento a Oliveira (ligação
da estação elevatória de Travassos ao
Parque Empresarial de Paçô) e a expansão da rede de Saneamento a Sudoeste: Santar/Souto/Tabaçô.
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Englobado no investimento de 2,8 milhões de euros na expansão da rede de saneamento, está em curso o procedimento
concursal para executar a empreitada de
“Expansão da rede de saneamento a sudoeste, Santar, Souto e Tabaçô, pelo preço
base de 1.150.000,00 euros.
Estas obras irão permitir chegar a 165 alojamentos e beneficiar 224 habitantes. Con-

sequentemente irão favorecer a população,
com a melhoria dos serviços básicos de
saneamento que são relevantes para a sustentabilidade, proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais, contribuindo fortemente para a melhoria da qualidade da
água e para a melhoria da qualidade de
vida das populações de Arcos de Valdevez.

1,3 MILHÕES DE EUROS NA
REDE DE SANEAMENTO EM
AGUIÃ, COUTO, ÁZERE, PAÇÔ
E OLIVEIRA

É de referir também a execução de obras de alargamento da rede
de saneamento nas freguesias de Aguiã, Couto e Ázere, Paçô e Oliveira, no valor global de 1.239.586,65€.

MAIS 160 NOVOS CONTENTORES 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.
Neste sentido adquiriu 160 novos contentores de recolha indiferenciada de resíduos
sólidos urbanos, de 800 litros.

De referir que Arcos de Valdevez é um dos
melhores do distrito ao nível da separação
do lixo, resultado da crescente consciência
ambiental da sua população, das ações de
sensibilização e do reforço de ecopontos no
concelho.

CÂMARA MUNICIPAL COMPRA

CAMIÃO DE RECOLHA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez adquiriu uma viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, que se vem juntar
à frota já existente, num investimento de 100 mil euros.
Com esta aquisição, a autarquia pretende reforçar e modernizar a sua frota de veículos desta natureza, com o objetivo
de prestar um serviço de recolha de resíduos ainda com mais
qualidade e maior eficiência ambiental.
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EM CURSO A EXPANSÃO DO PARQUE

EMPRESARIAL DE PAÇÔ
NO VALOR DE 1,6 MILHÕES DE EUROS
Está em curso a empreitada de Consolidação estrutural do Parque Empresarial de
Paçô, no valor de € 1.597.747,59.
A obra contempla a ampliação da zona
industrial de Paçô, a reconversão de todas
as infraestruturas de água, saneamento,
elétricas e de telecomunicações, a requalificação das áreas de estacionamento,
passeios, áreas verdes, assim como a repavimentação dos acessos internos do Parque
Empresarial à EN101.
A Câmara Municipal mantém, assim, o
apoio à economia, alargando as áreas de
acolhimento empresarial, incrementando a captação de novos investimentos e
a criação de emprego e rendimento, e, ao
mesmo tempo, contribui para a fixação e
atração de pessoas.

INCENTIVOS AO
INVESTIMENTO EM
ARCOS DE VALDEVEZ

O Município de Arcos de Valdevez pretende
conceder incentivos ao investimento empresarial, no sentido de tornar o concelho
mais atrativo à realização de investimentos
que viabilizem a criação de emprego e de
rendimento, que sejam relevantes para a

melhoria da qualidade de vida dos arcuenses e para o desenvolvimento sustentável
do concelho, bem como para a fixação e
atração da população no concelho.
Compete à Câmara Municipal promover
e apoiar o desenvolvimento da atividade
económica de interesse municipal.
A Câmara deu início ao processo de elaboração de um Regulamento Municipal para
a Concessão de Incentivos ao Investimento
em Arcos de Valdevez, onde estarão pre-

INVESTARCOS

APOIO AO
EMPREENDEDORISMO
E AO EMPREGO

Submetidas 19 candidaturas com valor total de
investimento de 335.588 mil euros em três áreas de
atividade, nomeadamente alojamento, restauração
e animação turística.
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez criou o Programa de
Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego em Arcos de
Valdevez, designado por "InvestArcos", o qual se destina apoiar a
promoção ao emprego e empreendedorismo de micro e pequenas
empresas do concelho.
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sentes apoios ao investimento, nomeadamente através de benefícios fiscais pela
via da isenção total ou parcial dos impostos
municipais, taxas municipais, e acesso a
um programa de apoio ao licenciamento
municipal denominado “Via Verde”.
O disposto neste Regulamento abrange
todas as iniciativas empresariais privadas
que visem a sua instalação, relocalização
ou ampliação no concelho de Arcos de Valdevez.

Porque o Turismo é um dos pilares do desenvolvimento económico
de Arcos de Valdevez e, apesar da crise, é um setor que tem estado
dinâmico, e a Autarquia tem promovido diversas iniciativas em parceria com o setor do Turismo, pretendeu-se dar mais um salto para
estimular esta atividade através do apoio direto ao investimento
empresarial do alojamento, restauração e animação turística. Assim, nesta primeira fase do programa a Câmara Municipal pretende apoiar as empresas do setor do turismo de Arcos de Valdevez,
através de uma dotação orçamental total de 100.000,00 euros.
Estas são medidas tomadas pelo Município a pensar na importância de apoiar o relançamento da atividade económica local, nomeadamente nesta fase de crise pandémica, e na necessidade de a
dinamizar nesta altura particularmente difícil.
De igual modo está a contribuir para um ambiente favorável ao investimento e à criação e manutenção de postos de trabalho.
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APOIO À MODERNIZAÇÃO DO COMÉRCIO - PROCOM

DESEMPREGO

A DESCER EM

CÂMARA APOIOU 40 PROJETOS NO VALOR DE 800

ARCOS DE VALDEVEZ

O desemprego tem vindo a descer em Arcos de Valdevez, registando-se 308 desempregados, sendo menos 129 do que em
janeiro deste ano e menos 152 comparativamente ao ano de 2021.
Esta é uma boa notícia para o concelho que
vê refletido nos números os esforços contínuos na promoção do emprego e empreendedorismo, no apoio ao investimento e na
fixação e atração investimento empresarial
para Arcos de Valdevez.

EXPORTAÇÕES
SUBIRAM EM
ARCOS DE VALDEVEZ

Os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que as
empresas exportadoras da região do Minho
registaram uma subida média de 49 por
cento, em relação a maio do ano passado.
O Alto Minho foi a sub-região que registou
maior subida, cerca de 70 por cento, e Arcos
de Valdevez foi dos concelhos que maior
crescimento registou.
Segundo o INE, as exportações no mês de

“ARCOS DESCONTA”

No âmbito da Campanha “Arcos Desconta”,
a Câmara Municipal e a ACIAB procederam
à distribuição de 3.000 cartões de desconto
de 5 euros, por cerca de 100 estabelecimentos comerciais da sede e das freguesias do
concelho de Arcos de Valdevez, de diversos
ramos de atividade.
Esta ação da Autarquia visou promover a

48

A Câmara Municipal tem promovido diversas ações de dinamização económica
no concelho, contribuindo para a fixação,
maio de 2021 em Arcos de Valdevez tiveram uma subida de 250%, relativamente a
maio do ano passado, altura em que o impacto da pandemia COVID-19 se fez sentir
de forma bastante intensa em todo o país.
Estes números são fruto do trabalho e empenho das empresas cá sedeadas, dos seus
trabalhadores e da autarquia que procura
apoiar a economia. Este facto atesta que a
nossa economia está viva e dinâmica.
De notar que no concelho as empresas têm
crescido e, há mais a pretenderem instalar-se. A Câmara Municipal tem investido nos
incentivos à criação de emprego, na expansão das áreas de acolhimento empresarial,

MIL EUROS

regresso e atração de trabalhadores e investimento para Arcos de Valdevez.

no alargamento dos incentivos, no apoio às
associações e no lançamento dos programas de apoio ao investimento e retoma da
economia na agricultura e produtos locais,
na indústria, no comércio, serviços e turismo.

A Câmara Municipal relançou o PROCOM
- Programa de Apoio ao Comércio de Arcos
de Valdevez, uma iniciativa que se destina
a apoiar a criação, expansão e/ou modernização de micro e pequenas empresas do
comercio tradicional de Arcos de Valdevez.
Até ao momento foram realizadas 2 edições deste programa, em que o Município
apoiou 40 estabelecimentos comerciais de
várias freguesias do concelho, em cerca de
400 mil euros, sendo o investimento total

destes projetos de mais de 800 mil euros.
O número de candidaturas apresentadas
nesta segunda edição do PROCOM corresponde a cerca do dobro das apresentadas
em 2020, o que reflete o dinamismo e vontade do comércio arcuense de melhorar,
expandir e de se lançar em novos voos.
Os contratos de financiamento com as 26
empresas selecionadas já foram celebrados, sendo que o valor total do investimento destes projetos é da ordem dos 500 mil

euros e o apoio do município no valor de
245 mil euros.
Destinado a todos os comerciantes do concelho de Arcos de Valdevez, e agora com
uma maior abrangência para as empresas,
os empresários em nome individual com
contabilidade simples podiam candidatar-se ao PROCOM.
Esta é mais uma iniciativa da Autarquia arcuense de apoio às empresas, à criação de
emprego e ao rendimento.

compra e o consumo de produtos e serviços
no concelho de Arcos de Valdevez, dinamizando, assim, a economia local.
Por cada compra de valor igual ou superior
a 25€, num dos comércios locais aderente à
campanha, o cliente recebeu um cartão desconto no valor de 5€, podendo descontar diretamente nessa compra ou em outra compra em outro estabelecimento aderente.
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CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE VALORIZAÇÃO DOS

PRODUTOS E PRODUTORES DE ARCOS DE VALDEVEZ

O Município apresentou o “Programa de
Valorização dos Produtos e Produtores Locais”, o qual pretende divulgar a marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições”, como um
dos pilares impulsionadores da valorização
e promoção dos produtos e produtores locais.
A marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições”, que é atribuída aos produtos locais
e aos seus produtores, pretende assumir-se
como uma marca territorial, que engloba
um conjunto de produtos arcuenses, de
qualidade superior, genuínos e certifica-

dos, contribuindo para a sua divulgação e
valorização, bem como para a valorização
dos seus produtores e para o fomento da
economia e do turismo locais.
Com esta marca a atribuir aos produtos
pretende-se contribuir para a promoção da
identidade do concelho e para a sua afirmação territorial; aumentar a procura dos
produtos locais, através de ações promocionais, de organização da oferta local; alargar
e fomentar novas ideias e conceitos de
negócio e novos modelos de distribuição
e comercialização; mobilizar a sociedade

arcuense para a importância da produção
e consumo local; estimular a adoção de
novos comportamentos de responsabilidade social e comunitária; contribuir para
o aumento da visibilidade e venda dos produtos aderentes, para o aumento da confiança por parte do público consumidor e
aumento da competitividade das empresas
aderentes e contribuir para a mitigação das
consequências económicas da atual crise e
contrariar as dificuldades de comercialização dos produtos.

ESPLANADAS DO VEZ

ESPAÇO DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS
Está em curso a requalificação dos espaços
exteriores e interiores das Esplanadas do
Vez - Espaço de Promoção e Comercialização de Produtos Regionais.

Este projeto visa a requalificação do espaço
exterior e interior do edifício dos armazéns
dos serviços municipais, localizados no
campo do Trasladário, onde serão instala-

dos espaços comerciais de divulgação dos
produtos locais, que serão complementados com um espaço exterior de apoio para
zonas de espetáculos e feiras mostras.

CÂMARA MUNICIPAL INCENTIVA DESENVOLVIMENTO
NO VALOR DE 165 MIL EUROS
Foram aprovados protocolos de colaboração com o objetivo de valorizar e promover
o desenvolvimento rural no concelho de
Arcos de Valdevez, nomeadamente com a
ARDAL – Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, com a ADERE-PG e
com a Associação de Vinhos de Arcos de
Valdevez, associações que têm como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento rural do território.
Com a ARDAL foi aprovado um protocolo
no valor de 75 mil euros, para apoiar a execução do plano de atividades para 2022,
nomeadamente realizar diversas iniciativas
de valorização, promoção e divulgação dos
produtos e produtores locais e do território
do PNPG.

Com a ADERE-PG foi aprovado um apoio
de 10 mil euros para a comparticipação de
projetos de promoção e valorização do território do PNPG - Parque Nacional da Peneda Gerês, com o intuito de contribuir para
a melhoria das condições de vida das populações e para a valorização e conservação

do Património Natural e Cultural do PNPG.
Com a Associação de Vinhos de Arcos de
Valdevez foi celebrado um apoio no valor
de cerca de 80 mil euros, para apoiar iniciativas de valorização e promoção dos
vinhos, dos produtores/engarrafadores de
concelho.

técnicas e científicas, serviços de consultoria e apoio ao empreendedorismo, em
particular no domínio da caracterização e
valorização de produtos e recursos locais.
Este projeto decorrerá no NUTRIR - núcleo
de investigação do IPVC, que tem como
missão a caracterização territorial, avaliação das potencialidades e condicionalis-

mos das principais atividades agrícolas da
região e a produção animal numa perspetiva de investigação, desenvolvimento e
qualificação para suporte à inovação empresarial, dinamização económica e promoção da sustentabilidade territorial.

PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO ENTRE O

IPVC E O MUNICÍPIO
DE ARCOS DE
VALDEVEZ

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
aprovou o Protocolo de Cooperação a celebrar com o IPVC - Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, no âmbito do projeto “Património biocultural na RBTGX: desvendando o potencial nutricional e farmacológico
dos recursos florísticos locais”, o qual já se
encontra a decorrer.
O presente Protocolo tem por objetivo o
desenvolvimento de projetos e atividades
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MUNICÍPIOS DO VALE DO LIMA
APRESENTARAM CAMPANHA DE

CÂMARA MUNICIPAL
PROMOVEU

GASTRONOMIA
COM CARNE
CACHENA

A Câmara Municipal promoveu uma reunião de trabalho na EPRALIMA - Escola
Profissional do Alto Lima, que contou com
a participação de 28 restaurantes do concelho, no âmbito de uma ação de promoção
da gastronomia com Carne da Cachena.
Nesta ação os restaurantes locais ficaram
a conhecer novas propostas para cozinhar
a carne cachena, tais como, carpaccio de

PROMOÇÃO DO LOUREIRO

cachena, lombo de cachena folhado, trufas de cachena, ou tutano de cachena com
puré de bróculos. Estas e outras receitas,
bem como outra informação sobre a carne cachena estão disponíveis na brochura
promocional “Delicie-se, Cozinhe Carne da
Cachena”, disponível para consulta no site

visitarcos.pt.
Com esta medida a Câmara Municipal
pretende impulsionar e promover a gastronomia com a cachena por parte dos restaurantes, não descurando as opções mais
tradicionais.

Os quatro municípios que constituem o Vale do Lima –
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana
do Castelo – apresentaram a campanha de promoção do
Loureiro.
“Loureiro do Vale do Lima – um vinho, um território, um
destino” foi o mote para uma estratégia que tem como
objetivo principal o incremento do enoturismo através
do desenvolvimento de um conjunto alargado de ações
de promoção e marketing do vinho verde centradas
especificamente na Casta Loureiro, enquanto produto
patrimonial e identitário da região do Vale do Lima,
apostando numa marca territorial de grande valor.

PRODUTORES
DE VINHO DE
ARCOS DE
VALDEVEZ
CONQUISTAM
PRÉMIOS
A CARNE CACHENA NOS REFEITÓRIOS
ESCOLARES

A Câmara Municipal apoia a introdução de Carne Cachena nas ementas dos
refeitórios escolares do Concelho, no âmbito do Programa de Valorização dos
Produtos e Produtores Locais - “Terras do Vez – Sabores e Tradições”, implementado pela Autarquia.
Para isso, celebrou um protocolo de colaboração com a Cooperativa Agrícola
de Arcos de Valdevez, o Agrupamento de Escolas de Valdevez, a Associação de
Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de
Valdevez e a UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA.
Esta medida foi considerada uma boa prática de promoção de produtos locais
pela Rede Rural Nacional, uma plataforma de divulgação e partilha de informação, de experiência e de conhecimento, da Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural e do Ministério da Agricultura, bem como também foi
alvo de elogios por parte do Ministério da Educação, através da Direção Geral
da Educação e Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
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Arcos de Valdevez é uma região de excelência para a produção de
vinhos verdes, nomeadamente tintos da casta ‘Vinhão’ e brancos da
casta ‘Loureiro’, contando com muitos produtores e vários engarrafadores.
A qualidade dos vinhos e o seu reconhecimento através dos prémios
que têm recebido, são fatores de atração para o concelho, sendo de
destacar em 2022 a atribuição da Medalha de Ouro à Quinta Abrigueiros – Produções Agrícolas e Turismo, S.A. no concurso Cidades
do Vinho de Portugal – AMPV e a Medalha de Prata Viniportugal.
De igual modo o produtor Simão Pedro de Vasconcelos Bacelar
de Aguiã conquistou em 2022 o prémio Verde Honra, CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, com o Aguião
Vinhão 2021, o prémio Vinho do Ano no Concurso OERN nos XI Encontros Vínicos em Viana do Castelo.
“Este conjunto de prémios contribuem para a divulgação e para o
reconhecimento que os nossos vinhos têm vindo a obter nos últimos anos, com a produção e aposta em produtos diferentes como
o vinhão, o loureiro, os rosados e os espumantes que acabam por
conquistar seguidores e apreciadores no mercado nacional e estrangeiro. Referindo também o Presidente da Câmara, que “São
mais um forte contributo para o incremento da criação de emprego
e rendimento no mundo rural, no comércio e no turismo em Arcos
de Valdevez.”

FESTIVINHÃO ‘2022
VINHOS PREMIADOS

Seleção do Ano - Grande Prémio
— Vinhão, Aguião
Vinho Tinto do Ano
— Casa da Tojeira
Vinho Espumante do Ano
— Adega Coop. de P. Barca e A. Valdevez
Vinho Branco do Ano
— Adega Coop. de P. Barca e A. Valdevez
Espumante do Ano
— Adega Coop. de P. Barca e A. Valdevez
Vinho Rosado do Ano
— Aguião
Vinho Tinto de Arcos de Valdevez do Ano
— Vinhão, Aguião
Vinho Branco de Arcos de Valdevez do Ano
— Loureiro, Casa da Senra
Vinho Rosado de Arcos de Valdevez do Ano
— Aguião
Espumante de Arcos de Valdevez do Ano
— Casa de Borralhais
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FESTIVINHÃO
ENALTECEU
OS VINHOS
DE ARCOS DE
VALDEVEZ

O Festivinhão regressou ao Jardim dos
Centenários, revelando-se uma aposta ganha, pois foram muitos os que aludiram
ao local para ficarem a conhecer os nossos
vinhos verdes, conviver e usufruir da animação proporcionada.
“O mundo rural em Arcos de Valdevez

tem um importante papel no processo de
desenvolvimento do concelho. A atividade
económica dos vinhos é de grande importância para Arcos de Valdevez e tem vindo a
crescer. Nos últimos anos o concelho duplicou a área de vinha e está a caminho de vir
a produzir um milhão de garrafas”.
Sendo este um evento direcionado para
os vinhos produzidos na região e, à semelhança do que já tem acontecido em outras
edições, o concurso “FESTIVINHÃO Vinho
do Ano” voltou a ter um lugar de destaque.
Este concurso contou com um grande prémio para o Vinho Verde de casta Vinhão e a
seleção do ano para as categorias de Vinho

Verde Tinto, Branco, Rosé, Espumante Tinto
e Branco. Houve ainda lugar para uma seleção dos vinhos de Arcos de Valdevez.

FILIPA COSTA

RAINHA DAS VINDIMAS

RAINHA DAS
VINDIMAS 2022

CARLOTA ARUFE

1ª DAMA DE HONOR

Estiveram concurso nove representantes
de freguesias do concelho de Arcos de Valdevez, nomeadamente Aguiã - Elsa Pereira
(19 anos), Cendufe - Vânia Barros de Brito
(18 anos), Couto - Carlota Arufe (18 anos)
Rio Frio – Andreia Costa (21 anos), Sabadim – Juliana Esteves (22 anos), Salvador,
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ELSA PEREIRA

2ª DAMA DE HONOR

Vila Fonche e Parada – Ana Lago (18 anos),
S.Paio e Giela – Beatriz Silva (17 anos), Souto e Tabaçô – Filipa Costa (21 anos) e Vale
– Mariana Rocha (19 anos).
As participantes tiveram que desfilar em
três trajes diferentes; traje tradicional, roupa prática e vestido de noite e foram avaliadas por um júri.
A grande vencedora foi Filipa Costa, da
União de freguesias de Souto e Tabaçô, tendo sido eleita pelo júri Rainha das Vindimas

JULIANA ESTEVES
MISS SIMPATIA

e Miss Fotogenia. Filipa representou o Município no Concurso Nacional da Rainha das
Vindimas que teve lugar em Pinhel, Cidade
do Vinho 2022.
Carlota Arufe, da freguesia do Couto, foi
eleita 1ª Dama de Honor e Elsa Pereira,
representante da freguesia de Aguiã, conquistou o título de 2ª Dama de Honor. Juliana Esteves, da freguesia de Sabadim foi
galardoada com o prémio Miss Simpatia.
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TUR

CENTRO
INTERPRETATIVO
E ETNOGRÁFICO
DE SOAJO

A criação do Centro Interpretativo do Soajo compreende duas fases, uma de obras
de adaptação do edifício e outra de montagem do espaço/exposição, num investimento global de cerca de 160 mil euros.
A primeira fase, relativa à empreitada
Centro Interpretativo do Soajo - Alteração
e adaptação funcional de edifício está terminada. A mesma teve por objetivo a alteração e adaptação funcional de edifício,
para vir a albergar o Centro Etnográfico do
Soajo. Localizada no Largo do Eiró, esta foi
a primeira intervenção.
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INAUGURADO O ABRIGO DE

ISMO

MONTANHA NA PENEDA

No âmbito da sessão comemorativa do 51º aniversário do PNPG,
assinalado a 9 de maio, foi inaugurado pelo Presidente da Câmara
Municipal João Esteves, pelo Secretário de Estado da Conservação
da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, e pela Diretora do
Fundo Ambiental, Alexandra Carvalho, o Abrigo de Montanha da
Peneda (Gavieira).
Este abrigo, no valor de 120 mil euros, resultou de uma parceria
com a Confraria de Nossa Senhora da Peneda. Com este projeto
pretendeu-se a remodelação e beneficiação de um dos quartéis do
Santuário para criar camaratas, espaços destinados a instalações
sanitárias e cozinha comum.
O Santuário encontra-se agora dotado de um espaço que permite alojar os romeiros da Peneda, da Via Mariana, os turistas e os

Segue-se a fase da montagem das exposições temáticas que irão promover o
legado histórico e etnográfico de Soajo,
através de um discurso interpretativo que
seja acessível a escolas, turistas e à própria comunidade local.
Esta segunda fase compreende a criação
de conteúdos sobra a História, o Território
e a Etnografia, que serão comunicados
através de uma multiplicidade de meios,
assentes no multimédia, vídeos, objetos e
painéis interpretativos.
Através deste investimento pretende-se
valorizar e promover o vasto e rico património cultural de Soajo, bem como reforçar a sua identidade local e atrair visitantes, dinamizar o comércio, a restauração e
o turismo.

montanhistas do Parque Nacional Peneda-Gerês que escolham o
local para prática de escalada e outras atividades de montanha.
Este abrigo tem capacidade para alojar 28 pessoas, repartidas por
duas camaratas.

CASA CASTELO SISTELO

CENTRO INTERPRETATIVO DA
PAISAGEM CULTURAL

Na abertura do Centro Interpretativo da Paisagem Cultural de
sistelo, o Presidente da Câmara Municipal, destacou o trabalho e
esforços conjuntos que este projeto implicou, desde a aquisição do
edifício, a elaboração de projetos, apresentação de candidaturas e
realização das obras de exteriores e interiores. O investimento nas
duas fases da obra foi de 500 mil euros.
Em Sistelo em termos de investimento privado, nos últimos 4 anos,
foi realizado investimento acima de 1 milhão de euros, nomeadamente foram adquiridas 12 casas para recuperação de património
e existem neste momento cerca de 18 casas para turismo rural, em
projeto e em construção. De referir que foram criados 10 postos de

trabalho e foi criada uma dinâmica económica na freguesia e no
concelho com este projeto.
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NOVOS PASSADIÇOS VEIGAS DE SISTELO E LAGOAS DO VEZ

VEIGAS DE SISTELO

FORTES DO EXTREMO ABERTOS À VISITAÇÃO
“Com a valorização do nosso património
estamos a construir o futuro de Arcos de
Valdevez”, Presidente da Câmara Municipal, João Esteves

LAGOAS DO VEZ
Abriram os novos troços de passadiços da
Ecovia do Vez, Veigas de Sistelo e Lagoas
do Vez.
Estes são os últimos troços até chegar à
ponte da Portela, na aldeia de Sistelo, e a

continuação da valorização do território a
partir da paisagem e do trabalho do Homem.
Com mais estes investimentos, no valor
de 270 mil euros pretende-se criar mais

“PARQUE DE OBSERVAÇÃO DE
ESTRELAS” DA PORTA DO MEZIO

Através da candidatura “Local Dark Sky no Território do Parque
Nacional da Peneda-Gerês”, foi implementado um LDS (Local Dark
Sky), de observação de astros e um centro de receção, interpretação e observatório do LDS na Porta do Mezio, equipado com painéis informativos e instrumentos de observação astronómica.
A ARDAL obteve a certificação da Porta do Mezio como “Starlight
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e melhores condições de atratividade no
concelho, promover o turismo de natureza
e comércio, bem como contribuir para a
economia local.

Stellar Park”, sendo o primeiro parque com esta classificação no
território português. Os Starlight Stellar Park são infraestruturas
permanentes instaladas em locais de céu limpo e escuro e que
permitem o desenvolvimento de atividades de divulgação e educação ligadas à contemplação e observação astronómica.
A criação deste Parque de Observação de Estrelas visa promover o
ecoturismo e astroturismo.
Foi possível aumentar e diversificar a oferta e proporcionar experiências disruptivas.

O Município apresentou ao público a sinalética de visita dos Fortes do Extremo, datados do século XVII, resultantes do projeto
de conservação, valorização e divulgação
destas importantes estruturas patrimoniais.
Para João Esteves, este foi mais um passo
de grande importância para o desenvolvimento cultural, económico e social do concelho e da freguesia, classificando os
dois monumentos como mais “um ponto
de atração para o concelho, de reforço da
identidade cultural, de promoção do património e da História de Arcos de Valdevez e
de Portugal”.

A abertura destes fortins à visitação é “um
momento da história dos arcuenses, das
gentes do Extremo, um momento único.
(…) Trata-se de um património que pode
ser dinamizador cultural, económico e turístico da freguesia e do concelho, e que
poderá contribuir para a atração e fixação
de pessoas” , adiantou.
A Câmara Municipal, em parceria com a
Universidade do Minho, implementa desde 2018, coincidindo com as intervenções/
campanhas arqueológicas e os levantamentos científicos realizados.
Esta intervenção realizou-se ao nível da
prospeção sistemática do Sítio, realização
de levantamentos pontuais e implementação de sondagens arqueológicas, avaliando assim os possíveis lugares que o exército espanhol usou para, em 1658, atacar
as guarnições portuguesas que defendiam

esta importante passagem.
Incidiu maioritariamente no Forte de Bragandelo, o melhor conservado dos dois
existentes, tendo recebido sinalética interpretativa, com modelos tridimensionais e
informação gráfica de apoio ao visitante,
permitindo uma experiência nova e única
no seu género em todo o território nacional.
Estes Fortes, enquadrados no período da
Guerra da Restauração da independência
portuguesa do século XVII, representam
uma mais-valia para o turismo e a cultura
do concelho e da região, uma vez que são
exemplares únicos no contexto de toda a
Península Ibérica, não só pelo estado de
conservação, mas sobretudo pelas preciosas informações que trouxeram sobre esse
conflito histórico e a importância do Extremo no contexto dessa Guerra peninsular.
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ARCOS À MESA

A iniciativa da autarquia “Arcos à Mesa,
regressou às mesas dos restaurantes
arcuenses, tenso sido promovido o
Cozido à Moda dos Arcos, o Cabrito e
a Carne Cachena com Arroz de Feijão
Tarreste.
Nestes fins-de-semana foram servidos
pratos tradicionais da nossa gastronomia,
entre outros sabores próprios da região, a
laranja de Ermelo, os charutos de ovos, o
bolo de discos e os excelentes
vinhos verdes.

CONSTRUA MEMÓRIAS EM ARCOS DE VALDEVEZ
Arcos de Valdevez é destino para os amantes da Natureza
e da Cultura, onde a autenticidade de um Território
acolhedor alia as Tradições com a Modernidade!
A Câmara Municipal delineou uma campanha de promoção
turística do destino Arcos de Valdevez.
“Construa Memórias” assenta na Natureza e na Cultura e tem como
pilares promocionais o Turismo de Aventura, a História e a Cultura, a Gastronomia e os Vinhos. Pretende, igualmente, potenciar a
procura do concelho, tendo por base a promoção de experiências
únicas, permitindo a construção de memórias futuras em viagens
“A Dois”, “Em Grupo”, “Séniores” ou em “Família”.
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A Autarquia tem como objetivos incrementar a comunicação ao
mercado turístico da existência de um território único, com muito
património natural e arquitetónico preservados, associado às marcas PNPG, UNESCO e Arcos de Valdevez Onde Portugal se Fez.
De igual modo pretende promover este destino como próximo,
seguro, rápido, com boas acessibilidades aéreas –Porto, Ourense e
Vigo, acesso ao comboio de Alta Velocidade e à A3.
Esta campanha estará em outdoors colocados em pontos estratégicos, na promoção em diversos meios de comunicação social, no
website Visitarcos.pt, nas redes sociais, através de vídeos promocionais do destino e de um concurso de fotografia.
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ARCOS DE
VALDEVEZ

EM GRANDE
DESTAQUE
NA REVISTA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM ARCOS DE VALDEVEZ NA BTL

O Presidente da República foi recebido
pelo Presidente da Câmara Municipal, João
Esteves, no stand de Arcos de Valdevez na
BTL em Lisboa.
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
participou em mais uma edição da BTL –
Feira Internacional de Turismo de Lisboa,

que decorre entre os dias 16 e 20 Março.
A BTL é uma Feira que se reveste de grande importância para o setor do turismo e
é considerada um certame líder nacional,
com uma plataforma renovada de negócios
e da promoção turística nacional e internacional.

CÂMARA MUNICIPAL PROMOVEU

“BLOGS TRIP”

Experiências em “Grupo” e “Em Família”
O Município de Arcos de Valdevez organizou a visita de
grupos de bloggers ao concelho, no âmbito do Roteiro “Em
Grupo”e Experiências “em Família”.
Os bloguers presentes tem milhares de seguidores nas redes sociais.
Estas visitas, organizadas pelo Município, visaram divulgar
o melhor da região junto de “bloggers” que, posteriormente partilharam com a sua comunidade digital, as experiências que vivenciaram no nosso concelho, contribuindo, em
simultâneo, para a promoção do concelho como destino
turístico, a nível nacional e internacional.

A presença de Arcos de Valdevez na BTL
é realizada com o objetivo de divulgar o
nome de Arcos de Valdevez, os seus produtos, a sua história, as atividades turísticas, a
restauração e o alojamento.

ARCOS DE VALDEVEZ
NA REVISTA

ACTIVA

PASSEIOS DE CARRO

“Faça as malas, pegue nas chaves
e parta à (re)descoberta do nosso país (e mais além). Saia das
vias rápidas e deixe-se levar por
caminhos secundários, à procura
de recantos, encantos, paisagens,
monumentos, saberes e sabores.”
Foi este o mote da revista Activa
de julho para dar a conhecer aos
portugueses várias localidades do

nosso país, que se destacam pela
extrema beleza natural, cultural e
qualidade da gastronomia.
De Norte a sul, a publicação destacou vários pontos de país de
passagem obrigatória para bons
momentos de férias em família,
em grupo ou a dois.
Arcos de Valdevez integrou este
roteiro, onde foi enaltecido o
nosso património edificado, a arquitetura Barroca, o nosso Rio Vez,
a nossa gastronomia e pontos de
visitação de excelência como são o
Soajo ou Sistelo.

EVASÕES

Nesta publicação foram dedicadas dez páginas ao território, onde se enaltecem as
“florestas encantadas, moinhos renascidos, património
refrescado e sabores vincados,
que se gravam na memória”.
De igual modo foi referenciada alguma da oferta turística
existente no concelho.
Arcos de Valdevez volta, assim, a destacar-se novamente
numa publicação de referência nacional pelos melhores
motivos, o que vem atestar
mais uma vez a oferta turística
variada e de qualidade existente no nosso território.

GUIA BOA
CAMA BOA
MESA DO

EXPRESSO

DESTACA ARCOS
DE VALDEVEZ
Foi com agrado que verificamos que o
alojamento e a restauração arcuense estão
considerados como boas opções de escolha
no Guia Boa Cama e Boa Mesa 2022 que é
publicado pelo Jornal Expresso.
Ao nível do alojamento surgem referenciados o Luna Arcos Hotel, o Retiro do Lago e
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o Ribeira Collection Hotel, já ao nível da
restauração surgem referenciados o Costa
do Vez, o Saber ao Borralho e a Taberna da
Benda.
Desde a última edição, em Junho de 2021,
os especialistas do Boa Cama Boa Mesa
percorreram o país para avaliar restauran-

tes e alojamentos.
O Guia Boa Cama Boa Mesa segue o propósito de apresentar aos seus leitores a
seleção dos melhores restaurantes e alojamentos de Portugal, por isso, é motivo de
orgulho vermos Arcos de Valdevez representado neste guia.
63

PORTO CANAL REGRESSOU A ARCOS DE VALDEVEZ PARA VIVER A NOSSA MAGIA DE NATAL

TELENOVELA DA TVI “PARA
SEMPRE” EM ARCOS DE VALDEVEZ

O concelho foi, novamente, a escolha da produtora TVI/Plural para
cenário de destaque da próxima novela, que conta com o apoio do
Município arcuense.
A nova novela da TVI teve como cenário a localidade de Soajo, bem
como outros locais do concelho de Arcos de Arcos de Valdevez, nomeadamente o Paço de Giela, o Centro Histórico, o Santuário de

Nossa Senhora da Peneda e as várias paisagens naturais do Parque
Nacional. Também foram feitas referências a outras áreas de promoção turística, como a gastronomia, cultura e património.
O Município de Arcos de Valdevez assegurou um apoio à Plural Entertainment Portugal S.A na produção dos trechos da nova telenovela rodados no concelho. Esta nova aposta da ficção nacional surgiu em prol da promoção do território português, nomeadamente
do norte do país, ao ser exibida em horário nobre.

ARCOS DE VALDEVEZ EM
DESTAQUE NO PROGRAMA
“SOMOS PORTUGAL” DA TVI
SINGLE “FEITA DESTE CHÃO” DE ROGÉRIO
CHARRAZ, FILMADO EM ARCOS DE VALDEVEZ

“Feita Deste Chão” era o single de “O Coreto”, um disco de Rogério Charraz, com letras de José Fialho Gouveia e produção de Luísa
Sobral.
Com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal, o Município
de Arcos de Valdevez e outros municípios, o vídeo de apresentação
do tema, filmado com os protagonistas in loco, conduz-nos a uma
irresistível viagem através de indizíveis paisagens em harmonia
com icónicos monumentos que se apresentam como locais imper-

díveis numa simbiose perfeita em que a natureza e a cultura se
entrelaçam como cartão-de-visita deste tão diferenciador território.
O vídeo “Feita Deste Chão” é assinado mais uma vez por Daniel
Mota.

CONSTRUA MEMÓRIAS
LANÇADO VIDEO PROMOCIONAL
No âmbito da campanha “Construa Memórias”, a Câmara Municipal lançou um vídeo
promocional produzido por Martin Dale, com o apoio e coordenação do Município.
O vídeo foi realizado com o propósito de promover o turismo no nosso concelho e de
chamar à atenção para a oferta turística que possuímos.

64

Arcos de Valdevez esteve em destaque no
programa “Somos Portugal” da TVI, que foi
transmitido em direto, a partir do Largo da
Lapa, para Portugal e para o mundo, através da TVI Internacional.
Ao longo de seis horas os apresentadores
deram a conhecer à grande audiência da
TVI a beleza natural e paisagística, a cultura, a gastronomia e a oferta turística do
concelho, sem esquecer as habituais brincadeiras com o público e os interessantes
apontamentos de reportagem destinados a
desvendar as muitas experiências possíveis
de realizar em Arcos de Valdevez.
Com esta iniciativa, o Município pretendeu

VIDEO “VISIT ARCOS DE
VALDEVEZ” SELECIONADO
PARA O FESTIVAL
“FINISTERRA BRAZIL FILM
ART & TOURISM FESTIVAL

O vídeo promocional "Visit Arcos de Valdevez”, produzido por Martin Dale, com o
apoio e coordenação do Município, foi exibido no festival internacional de cinema,
Finisterra – Brazil Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Abril.

promover os recursos endógenos do território que, cada vez mais, se assumem como

um importante fator de desenvolvimento
de Arcos de Valdevez.

A seleção deste vídeo de Martin Dale para
este festival é motivo de satisfação. O vídeo, que foi realizado com o propósito de
promover o turismo no nosso concelho e
de chamar à atenção para a oferta turística que possuímos, chegou a um festival
de cinema internacional, a mais público e
consequentemente levar o nome de Arcos
de Valdevez mais longe.

As atividades previstas para o festival incluem uma “dimensão relacionada com
múltiplas linguagens artísticas e culturais
com foco na economia da cultura e do turismo”.
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INVESTIMENTO
NA ÁREA
DESPORTIVA
CRESCEU 60%

3ª FASE DA ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL

CAMPOS DE TÉNIS E DE PADEL

Está em curso a empreitada “Construção
de Campos de Ténis e Padel”, no valor
de 377 mil euros e através da qual serão
construídos dois campos de ténis e dois
campos de padel.
Esta intervenção está integrada na 3ª Fase
da Zona Desportiva Municipal, da qual
também faz parte a expansão de mais 25
000 m2 de área desportiva e de lazer.
Estas zonas terão vários espaços para a
prática de jogos desportivos e estão interligadas por zonas verdes e percursos de
lazer, pontuadas por circuitos de manutenção e fitness.
No Município, há muito que a atividade
desportiva é uma aposta estratégica como
contributo para uma vida saudável e com
mais qualidade para todos.
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No último ano Arcos de Valdevez, viu a
despesa com a área desportiva crescer
quase 60%, tendo passado de 1,2 milhões de euros para 2 milhões de euros
(mais 800 mil euros).
Estes números refletem todo o trabalho
realizado na área do desporto, nomeadamente na dinamização de atividades
de desporto e lazer, apoio à atividade
do movimento associativo arcuense, no
apoio a atletas e técnicos, e na melhoria
das instalações e equipamentos municipais, tais como dois pisos sintéticos no
ADECAS E C.R.C Távora, o pavilhão desportivo do Centro Escolar de Sabadim, no
Pavilhão Municipal e a criação do Centro
de BTT, em Soajo, bem como a melhoria
e expansão da rede de passadiços, ecovias e trilhos.
Já estão em curso novos projetos, tais
como a 3º fase da Zona Desportiva, a
criação de mais centros de BTT, ecovias e
a melhoria das instalações e equipamentos das associações arcuenses.
De referir que devido a todo este investimento, Arcos de Valdevez foi distinguido
como Município Amigo do Desporto.

ZONA DESPORTIVA MUNICIPAL -3ª FASE
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MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A LIGA PORTUGUESA
CONTRA O CANCRO, ORGANIZARAM A “CORRIDA

PARA A VIDA”

MUNICÍPIO INVESTIU MAIS DE 220

DO PAVILHÃO MUNICIPAL
Estas intervenções englobaram trabalhos
ao nível da reabilitação das coberturas e
fachadas, reabilitação de revestimentos
interiores e caixilharias, a beneficiação do
pavimento desportivo da sala especializada, a criação de uma arrecadação para
equipamento desportivo, bem como pin-

143 MIL EUROS NA
REABILITAÇÃO DA

PISCINA EXTERIOR
MUNICIPAL

MIL EUROS NA BENEFICAÇÃO

turas, substituição de luminárias, trabalhos
de carpintaria nos balneários, aplicação de
letring e colocação de sinalética interior e
exterior.
A reabilitação deste equipamento era fundamental já que, para além dos cerca de
800 alunos da escola EB2/3S de Arcos de

Valdevez, serve ainda grupos de pessoas
particulares e associações que o requisitam
para a prática desportiva.
Salienta-se que o Município tem investido
em diversos equipamentos desportivos e
de lazer em prol do desporto, do bem-estar
e da qualidade de vida dos munícipes.

A obra de Reabilitação do complexo das piscinas municipais, a qual contou com
um orçamento de 142.684,99€, encontra-se concluída, estando terminados os
trabalhos que condicionavam o acesso à piscina exterior.
Os trabalhos incidiram ao nível renovação de pavimentos e reabilitação de circuitos hidráulicos.
Criar melhores condições para a prática desportiva e de lazer nas piscinas, nas
quais decorrem iniciativas de promoção do bem-estar, foi o principal objetivo
deste investimento.

MUNICÍPIO
DISPONIBILIZA
CADEIRA JOELETTE

A PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

Porque os benefícios das atividades
ao ar livre são indiscutíveis e deveriam ser acessíveis a todos, a Câmara
Municipal, a pensar em todas as pessoas com mobilidade reduzida, no
seu bem-estar e inclusão, adquiriu
uma cadeira Joelette.
Especialmente desenvolvida para os
percursos pedestres, a Joelette é uma
cadeira de todo-o-terreno mono-roda,
que permite a prática do pedestrianismo e o acesso a áreas montanhosas
ou com pisos mais irregulares, a todas
as pessoas com mobilidade reduzida.
Este equipamento está disponível nas
piscinas municipais e pode ser requerido através de inscrição prévia.

INICIATIVA “DOMINGOS
COM O”STUDIO 601”
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TRAIL “OLHAR ENCANTADOR”
ASSOCIAÇÃO OLHAR
ENCANTADOR

“SOAJO TRAIL”

SAUDÁVEIS”, REALIZADA PELO MUNICÍPIO, EM PARCERIA
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MOTO CLUBE DE ARCOS DE VALDEVEZ REALIZOU O XXIII PASSEIO ARCOS TT

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE GUILHADESES - FUTEBOL - CAMPEÃ DISTRITAL DE INICIADOS
DA A.F. VIANA DO CASTELO

4ª EDIÇÃO DO TORNEIO REVOLUTION CUP
CRAV - TORNEIO INTERNACIONAL DE TOUCH RUGBY “ARCOS TOUCH”

4ª EDIÇÃO DE FUTSAL DISTRITAL
ACRAP - PROVA DE DOW HILL E AVENTURA PASSEIO TT4x4

ARCOS DE VALDEVEZ RECEBEU TORNEIO TAÇA DAS REGIÕES

JOGOS REALIZARAM-SE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA COUTADA, CAMPO DO PAÇÔ E CAMPO DE JOGOS DE MONTE AVAL EM TÁVORA

NATAL RUN SOLIDÁRIO - PARTICIPANTES CONTRIBUÍRAM COM ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS
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PEDRO TIBA
FUTEBOL
CAMPEÃO
NACIONAL DA
POLÓNIA
PELO
LECH POZNAN

GONÇALO
ESTEVES
FUTEBOL
CAMPEÃO DA
TAÇA DA LIGA
PELO SPORTING
CLUBE DE
PORTUGAL

EMA MARIA
FORNELOS
CRUZ
FUTEBOL
FEMININO
JOGA NO
MONROE
COLLEGE, EM
NOVA IORQUE

ÉRICA
VENTURA
FUTEBOL
FEMININO
SELEÇÃO
NACIONAL
DE SUB-19

BRUNA RAMOS
ADELAIDE
PAREDES
FUTEBOL
FEMININO
SELEÇÕES
NACIONAIS DE
SUB-17 E SUB-16

FUTEBOL
FEMININO
SELEÇÃO
NACIONAL DE
SUB-17 REALIZOU
ESTÁGIO EM ARCOS
DE VALDEVEZ

VANESSA PEDREIRA E
MARIANA PEDREIRA
CENTRO DE
ATLETISMO DE
ARCOS DE VALDEVEZ
CAMPEÃ E VICECAMPEÃ NACIONAIS
DE 10 MIL METROS
SUB-23

LEONEL ROSADO
ACADEMIA DESPORTIVA DE
ARCOS DE VALDEVEZ
1º LUGAR NOS
CAMPEONATOS NACIONAIS
MASTERS, 60M BARREIRAS.
1º LUGAR NOS
CAMPEONATOS NACIONAIS
MASTERS, 110M BARREIRAS

ACADEMIA
DESPORTIVA DE
ARCOS DE VALDEVEZ
CAMPEÃS
NACIONAIS DA
3ª DIVISÃO DE
ATLETISMO

JOAQUIM SÁ
CLUBE DE
ATLETISMO
DE ARCOS DE
VALDEVEZ
CAMPEÃO
NACIONAL DE
CORTA-MATO
E CAMPEÃO
EUROPEU

STEVEN DA COSTA
KARATÉ
MEDALHA DE
OURO NOS JOGOS
OLÍMPICOS DE
TÓQUIO

LEONOR COSTA DIAS GONÇALVES
GINÁSTICA
CAMPEÃ DISTRITAL DE JUNIORES
DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

ARCOS DE VALDEVEZ RECEBEU A FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL
DE SEVENS FEMININO E O ESTÁGIO DA SELEÇÃO NACIONAL DE SEVENS FEMININO
JÉSSICA BARROS
- CRAV
REPRESENTOU
PORTUGAL NO
CAMPEONATO
DA EUROPA DE
SEVENS SUB-17

FC FAMALICÃO ESTAGIOU EM ARCOS DE VALDEVEZ

PAULA COSTA
ACADEMIA
DESPORTIVA
DE ARCOS DE
VALDEVEZ
1º LUGAR
NO ESCALÃO
F40, 2000
OBSTÁCULOS

ESTÁDIO MUNICIPAL DA COUTADA ACOLHEU O GIL VICENTE

ANA DA COSTA
RODRIGUES
GOLF
CAMPEÃ NACIONAL
DE CLUBES

DANIEL
DA COSTA
RODRIGUES
GOLF
TOP 10 NO
EUROPEAN
AMATEUR
CHAMPIONSHIP

ALBERTO AMARAL
CICLISMO
- VICE-CAMPEÃO MUNDIAL EM
CONTRA-RELÓGIO EM
MASTER 50
- CAMPEÃO NACIONAL DE
CONTRA RELÓGIO MASTERS

JOGO DE PREPARAÇÃO ENTRE O FC PORTO B E MÓNACO B NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA COUTADA
LUIS CUNHA
CENTRO
NÁUTICO DE
ARCOS DE
VALDEVEZ
SELEÇÃO
NACIONAL DE
SUB-21
KAYAK PÓLO
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ASSOCIAÇÃO
DE PESCA
DESPORTIVA DO
VEZ
CAMPEONATO
NACIONAL DE
PESCA À TRUTA,
NO RIO VEZ, COM
ISCO ARTIFICIAL
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PAUS

THE HAPPY MESS

MUNICÍPIO DE
ARCOS DE VALDEVEZ

APOIA ATIVIDADE
CULTURAL MAIS
PRÓXIMA E
DESCENTRALIZADA
O Município tem uma agenda
“À MARGEM DO TEMPO” C/ EUNICE MUÑOZ E LÍDIA MUÑOZ

cultural de referência regional
e nacional. Muitos são os
artistas do panorama nacional

FINGERTIPS

I AM NOBLE

MOONSPELL

SONS DE VEZ REGRESSOU AOS PALCOS PARA CELEBRAR 20 ANOS

Foram 2 anos seguidos em que o primeiro festival do ano foi afetado pela pandemia. 2022 não só foi o ano em que o Festival Sons
de Vez regressou aos palcos a todo o vapor, mas também assinalou
a celebração de 20 anos do festival da Casa das Artes.
Esta edição de celebração de duas décadas do festival, colocou no

palco arcuense 12 projetos musicais de profunda heterogeneidade. Os Moonspell | The Twist Connection + Club Makumba | Dino
D’Santiago, 15 | Kiko & The Blues Refugees feat. BJ Cole + Rui
Fernandes 4TT | Noble + Fingertips | Plastica + The Happy Mess |
Tarantula + Nó Cego | PAUS.

e internacional que vêm aos
palcos de Arcos de Valdevez.
Da agenda constam diversas
iniciativas culturais para
públicos distintos e que
percorrem os diversos
equipamentos culturais do

KIKO & THE BLUES REFUGEES FEAT
BT COLE

DINO D’SANTIAGO

PLÁSTICA

TARANTULA + NÓ CEGO

concelho.

MARCO RODRIGUES

CLUBE MAKUMBA

GNR
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THE TWIST CONNECTION

RUI FERNANDES
4TT

FERNANDO DANIEL
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CASA DAS ARTES CONCERTOS DE MÚSICA

CASA DAS ARTES TEATRO/CINEMA

“FAZ-TE HOMEM”
PEDRO CAZITA

VIRGEM SUTA+JOÃO PEQUENO+HUGO+RICARDO

“MONÓLOGOS DA VACINA”
COHEN & DYLAN REVISITED

ELYSIAN FIELDS

CHRYSTA BELL

“MONÓLOGOS DO PÉNIS”

“A PEQUENA SEREIA”

DAVID FONSECA

“HOMEM DA AMÁLIA”

AUGUSTO CANÁRIO E AMIGOS

“VOLTA A PORTUGAL EM REVISTA”

“O ENSAIO DOS ABUTRES”

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE
MARTA ALVES “VIDAS INTERROMPIDAS”

4ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DE TEATRO LUSO-GALAICO
LINDA MARTINI

TREVOR GORDON

BERNARDO ANTUNES

3ª EDIÇÃO DO CICLO DE CINEMA GALEGO/PORTUGUÊS

FERNANDO TORDO
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JOAN AS POLICE WOMAN

RUI FERNANDES

MARIANGELA
DEMURTAS
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“CULTURA EM MOVIMENTO” DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL PELAS FREGUESIAS
GRUPO DE TEATRO DO VEZ (GTV) NAS FREGUESIAS DE RIO FIO, ABOIM/SABADIM
(ADECAS), NA MIRANDA E EM S. JORGE

Esta iniciativa surge no âmbito do Programa Municipal de Descentralização Cultural nas Freguesias, “Cultura em Movimento”, que
tem como principal objetivo, apoiar a dinamização da atividade
cultural e de lazer, proporcionando à população arcuense, o acesso
a atividades culturais, nas várias freguesias e em diversos espaços.

A Câmara Municipal tem atribuido apoios financeiros a várias entidades para apoiar a sua atividade cultural.
Estes apoios têm como objetivo contribuir para a promoção do plano de atividades cultural em parceria com o Município, as Juntas
de Freguesia e as Associações.

D’ART-VEZ BIENAL DE ARTE
A Bienal de Arte esteve patente ao público até dia 30 de janeiro 2022,
na Casa das Artes concelhia, em Soajo e em Sistelo, bem como disponível em várias montras do comércio local de Arcos de Valdevez
Em novembro, foi inaugurada na Casa das Artes, a bienal de Arte D’Art
Vez, a qual contou com a coordenação de António Aguiar e a participação de 124 artistas e 152.
Os trabalhos com as crianças dos jardins de infância voltaram também a ter grande relevo, através da OCA – Oficina da Casa das Artes
nos Jardins de Infância Municipais já que a pintura da capa do catálogo era da autoria das crianças envolvidas neste projeto.

CINECLUBE NAS FREGUESIAS DA MIRANDA, COUTO E JARDINS DE INFÂNCIA
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ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ DE FIGUEIREDO
Pressreader – recurso
digital que permite
o acesso gratuito a
mais de 7000 jornais
e revistas de todo o
mundo. Para aceder
basta estar inscrito na
Biblioteca Municipal

ABC das Artes em Família - Atividades para pais e filhos

Oficina de cerâmica para jovens e adultos

ATIVIDADES NO PAÇO DE GIELA

Exposição “O Vinho D’outros tempos”

Dia Internacional do Livro Infantil

Atividades para crianças para jovens

Visitas à Biblioteca Municipal

NOITES NO PAÇO: CONCERTOS COM DULCE PONTES, ALBALUNA E THE LAST INTERNATIONALE
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“Conta-me um Clássico”, de Vanda Pinto

“O Couto de Ázere”, de Vidal Paredes

“Boletim Terras de Valdevez”, do GEPA

“Nasci num Campo de Papoilas”, de Paula Teixeira de Queiroz
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ATIVIDADES NA PORTA DO MEZIO

ATIVIDADES NO CENTRO INTERPRETATIVO DO BARROCO

CONCERTO DA BANDA DA SOCIEDADE MUSICAL
ARCUENSE C/ A SOPRANO SÍLVIA CERQUEIRA

CONCERTO DE PÁSCOA - SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA DA CASA DA MÚSICA

CONCERTO DE NATAL DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA E DANÇA DE ARCOS DE VALDEVEZ

ENCONTROS LITERÁRIOS DO ALTO MINHO

OBSERVATÓRIO DE MÚSICA
ELETRÓNICA

THE SEY SISTERS

CONTOS E CANTOS -MÚSICA BARROCA
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MAGIA
DE NATAL

ACONTECEU…

S. JOÃO
DA VALETA

VOLTOU A SER
CELEBRADO

O S. João regressou repleto de
animação, com Marchas de S.
João das freguesias, grupos de
música popular e fogo de artifício.
As marchas da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Oliveira,
Associação Olhar Encantador, da
União de Freguesias de Padreiro
Salvador e Sta Cristina e a marcha
de Goães-Amares, abrilhantaram
as festas de S. João.
Arcos de Valdevez, vila com grandes tradições Sanjoaninas, 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.

84

85

MUNICÍPIO ARCUENSE
VISITA ANTONY E

MUNICÍPIO
ARCUENSE REFORÇA

PROXIMIDADE À
DIÁSPORA

A Câmara Municipal, em articulação com a
AEP (Associação Empresarial de Portugal),
a CEVAL (Confederação Empresarial do Alto
Minho) e a ACIAB promoveram mais uma

iniciativa direcionada para a diáspora espalhada pelo Mundo, tendo sido apresentada
uma plataforma para promover as exportações junto da diáspora.
Assim, decorreu em Arcos de Valdevez uma
ação de divulgação da plataforma colaborativa dirigida à diáspora portuguesa, que
pretende reforçar a ligação entre empresas
nacionais e as comunidades portuguesas,
presentes em 131 países. A sua principal
missão é a de promover a marca Portugal
internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades
portuguesas espalhadas pelo mundo.
Para João Esteves, Presidente da Câmara
Municipal esta plataforma é mais uma
excelente oportunidade de incrementar as
relações com a diáspora e de “promover os
nossos produtos junto das comunidades,
aumentar as exportações e estimular mais

investimento.”
O Município arcuense criou uma grande
proximidade com a diáspora, promovendo várias atividades com as comunidades
arcuenses espalhadas pelo mundo e no
pais, com o objetivo de reforçar o envolvimento da diáspora no desenvolvimento do
concelho, nomeadamente na promoção da
cultura e do turismo, no apoio à exportação dos nossos produtos e empresas e na
atração de novos residentes, investimentos
e visitantes, contribuindo para a fixação, regresso e atração de pessoas e investimento
para Arcos de Valdevez e Portugal.
O autarca destacou as ações implementadas pelo Município junto da diáspora,
nomeadamente a criação do Gabinete
de Apoio ao Emigrante que, “atualmente
também é Gabinete de Apoio ao Empresário da Diáspora e Gabinete de Apoio ao
Imigrante.”

VIRY-CHATILLON
(FRANÇA)

O Presidente da Câmara Municipal João Esteves visitou os municípios amigos Antony
e Viry-Chatillon, da zona de Paris, por ocasião da visita à Feira de Nanterre.
Na visita a Antony, Município com o qual
Arcos de Valdevez tem um protocolo de
colaboração, esteve com o Presidente da

Câmara desse Município e com a Vereadora Rosa Macieira Moulin, natural do Soajo.
Neste encontro as autarquias debateram
assuntos ligados a esta cooperação e analisaram a realização de iniciativas conjuntas,
envolvendo jovens e a comunidade sénior.
Em Viry-Chatillon também teve a oportunidade de estar com o Presidente da Câmara
e vários vereadores, bem como com Christine Pocato, natural de Vilarinho do Souto/Ermelo, diretora geral da Câmara Municipal
desta cidade na região de Paris.
A comitiva visitou diversos equipamentos

culturais e desportivos e empresas, deste município e está previsto desenvolver
uma parceria nas áreas das artes e cultura,
juventude e desenvolvimento económico.
Com estes encontros entre o Município arcuense e as Câmaras Municipais francesas
pretendeu-se aprofundar as relações entre
as localidades, estabelecer novas áreas de
cooperação entre os mesmos e promover
uma aproximação entre os habitantes e
as associações, já que nesta região vivem
muitos portugueses, nomeadamente arcuenses.

FEIRA DE PRODUTOS REGIONAIS PORTUGUESES E DA RURALIDADE / NANTERRE - PARIS

6º ENCONTRO DAS COLETIVIDADES E DAS CASAS REGIONAIS DE LISBOA

8ª EDIÇÃO “O MELHOR DE PORTUGAL” - BRUXELAS - BÉLGICA
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