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João Manuel Esteves
Presidente da Câmara Municipal

Caros Arcuenses,
Nesta altura do ano em que o nosso concelho ganha maior dinamismo, mais cor e
alegria, festejamos o reencontro com familiares e amigos e matamos saudades da nossa
Terra, queremos aproveitar a oportunidade
para solicitar o vosso envolvimento na construção do progresso do concelho e bem-estar
dos arcuenses.

editorial

Com o empenho de muitas pessoas, a
Câmara Municipal, Assembleia Municipal,
Juntas de Freguesia, Instituições, Associações
e comunidade de emigrantes, têm vindo a
realizar diversas iniciativas. Com esta publicação pretendemos assinalar esse trabalho,
empenho e capacidade coletiva de realizar.
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Em qualquer comunidade o valor mais importante são as pessoas, por isso investimos
mais de 1 milhão de euros na educação, realizando obras de manutenção dos edifícios
escolares, na rede de transportes escolares,
ação social escolar, em atividades extracurriculares entre outras ações, e iremos pugnar
pela requalificação da Escola Secundária.
Em termos de ação social temos apoiado
os mais desfavorecidos e as instituições de
solidariedade social. Iremos apoiar a construção do centro social a norte do concelho e o
centro de apoio à pessoa com deficiência em
parceria com a Santa Casa da Misericórdia e
ainda pugnaremos pelo arranjo da envolvente do centro de saúde.
Estamos a requalificar o quartel da GNR,
contribuindo para o reforço da segurança de
pessoas e bens.
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Estamos a reabilitar o Paço de Giela, monumento
nacional, onde iremos mostrar um pouco da história
do Concelho, nomeadamente o momento marcante
da fundação da nacionalidade portuguesa que foi
o Recontro de Valdevez. Estão a decorrer as comemorações dos 500 anos do Foral de Soajo e iremos
comemorar, no próximo ano, os 500 Anos do Foral de
Valdevez.
Abrimos a Loja Interativa de Turismo, que irá contribuir para a divulgação, promoção e desenvolvimento do turismo, setor de grande impacto na economia
concelhia e no qual se deposita muitas esperanças ao
nível da criação de emprego e geração de rendimento para as populações. Esta iniciativa complementa
um conjunto de outras, como a realização de ciclos
gastronómicos, feiras de ofícios tradicionais e produtos locais, assim como a participação em iniciativas
promovidas pela nossa diáspora em Lisboa, Bordéus
e Paris.
Procedemos à abertura do parque de campismo e
caravanismo da Travanca, iremos construir o centro
de valorização de produtos locais e estamos a dinamizar a Porta do Mezio, beneficiando da excelência
ambiental do Parque Nacional Peneda Gerês, Reserva
Mundial da Biosfera declarada pela UNESCO, bem
como da beleza das nossas paisagens e rios.
Lançamos um conjunto de incentivos para promover a reabilitação de edifícios no centro urbano da
Vila, como a descida do IVA de 23% para 6%, isenção
de IMI e IMT e redução das taxas dos licenciamentos,
entre outros.
Iremos continuar a apostar na atração e acolhimento empresarial, alargando o Parque Empresarial
de Paçô, iniciar as obras no Parque Empresarial de
Álvora e promover o empreendedorismo e inovação.
Estão em curso obras no valor de cerca de 1,5 milhões de euros na melhoria da rede de acessibilidades
municipal e de alargamento das redes de abastecimento de água e saneamento. Com o objetivo de
contribuir para a melhoria da qualidade da água e
da saúde pública, reduzimos em 50% os custos com
a ligação às redes públicas de água e saneamento.
Procurando melhorar o ambiente e salubridade, adquirimos um novo camião para melhorar a recolha de
resíduos sólidos urbanos. Estamos a melhorar a rede
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de iluminação pública e a promover a eficiência energética dos edifícios municipais.
Encontra-se em execução a ecovia, que tem 32
km de Jolda (S.Paio) a Sistelo, assim como obras de
melhoria das instalações de desporto e tempos livres
no Campo de Rugby e nas instalações desportivas de
Guilhadeses e de Távora.
Apoiamos e realizamos imensas iniciativas desportivas, sociais, recreativas e culturais por todo o
concelho e na Casa das Artes, cuja programação merece destaque na região norte.
Nos primeiro nove meses do presente mandato,
já celebramos muitos protocolos de colaboração com
Juntas de Freguesias e com diversas associações do
concelho para a realização de obras e ações, com um
valor global superior a 1 milhão de euros.
Queremos realçar o dinamismo e parceria que temos estabelecido com as forças vivas do concelho, o
que tem permitido realizar mais iniciativas em mais
locais e abranger mais públicos.
Pretendemos reforçar os laços com a nossa comunidade de emigrantes, solicitando o seu envolvimento
na promoção e divulgação das nossas potencialidades locais.
Estamos empenhados na execução da estratégia
de desenvolvimento sustentável que preconizamos e
esperamos que contribua para um maior desenvolvimento social, ambiental, cultural e económico da
nossa Terra.
Este é o desafio que nos galvaniza e contamos
com todos, os que cá estão e a comunidade de emigrantes, para continuarmos a construir um Concelho
mais dinâmico, empreendedor, atrativo e solidário.
A todos os arcuenses e àqueles que nos visitam
endereçamos votos para que passem bons momentos
na companhia dos seus familiares e amigos, desfrutando das riquezas que Arcos de Valdevez tem para
oferecer.
Com um abraço amigo,
João Manuel Esteves

Dr. Francisco Rodrigues de Araújo
Presidente da Assembleia Municipal
de Arcos de Valdevez

A importância do
Poder Local
O Poder Local Democrático, saído da Revolução

resolução dos problemas das populações e a estrei-

de Abril, foi objecto de profundas alterações que

ta relação histórica com uma área territorial que as

desvirtuaram a sua matriz que, aquando da sua cons-

identificava. Ficam para avaliação futura os benefí-

tituição, mereceu o consenso dos diversos sectores

cios que o denominado efeito escala pode trazer para

político partidários da sociedade Portuguesa. Muitos

as populações.

consideraram que as modificações introduzidas sig-

A limitação de mandatos varreu do panorama au-

nificavam evoluções do sistema, visando contribuir

tárquico muitos protagonistas cujo o conhecimento e

para a sua transparência e proximidade. Estamos no

experiência foi determinante na defesa do interesse

início do primeiro mandato autárquico onde essas

dos territórios e das suas populações. A sua voz rei-

alterações têm maior incidência. É oportuno efec-

vindicativa e autorizada e o seu trabalho persistente

tuar alguma reflexão sobre o modelo criado, ou em

contribuiu para o desenvolvimento dos territórios,

construção, visando aferir se o mesmo corresponde

constituindo-se, em termos locais ou regionais, uma

às expectativas e interesse dos cidadãos.

voz incómoda e autónoma para o Poder Central. Tudo

Um aspecto importante e determinante nesta

isso mudou através da cominação da limitação dos

análise é constatarmos que, ao contrário de desejá-

mandatos com incidência apenas nos eleitos locais.

vel, mais de 80% da despesa pública é efectuada de

A reforma centrou-se na limitação de direitos cívicos

forma centralizada. Esta prática contraria a tendência

dos eleitos locais a troco da pretensa renovação. O

que por toda a Europa desenvolvida se verifica, onde

peso político do Poder Local ficou fortemente abala-

mais de 50% da despesa pública é efectuada de for-

do, não sendo credível que, com a manutenção do ac-

ma regionalizada ou de base local. A centralização da

tual sistema, venha a ter a dimensão que já possuiu.

decisão tem sido um obstáculo ao desenvolvimento

Creio que os territórios, fundamentalmente os do in-

do país, atirando para o esquecimento uma grande

terior, ficaram com a sua voz diminuída com efeitos

parte do território nacional que se debate com pro-

nefastos na sua capacidade reivindicativa.

blemas de recessão demográfica, económica e social.

Nesta torrente de alterações à arquitectura do Po-

As medidas de modernização do Poder Local, no-

der Local a mais grave tem sido a constante introdu-

meadamente pela limitação de mandatos, agregação

ção de medidas, por via legislativa ou regulamentar,

de freguesias e drástica redução da autonomia local,

que tem fustigado e drasticamente reduzido a auto-

fizeram surgir uma nova realidade cujos efeitos só

nomia do Poder Local. A legitimidade democrática e

no futuro estaremos em condições de avaliar. Uma

a autonomia de que gozava o Poder Local, com refle-

coisa parece certa, a realidade autárquica mudou. As

xos positivos para as populações, têm sido de forma

autarquias de freguesia, em muitos casos, perderam

constante e continua posta em causa. A capacidade

a relação de proximidade que as caracterizava na

de decidir de forma autónoma sobre assuntos de inpassosdoconcelho | 9

teresse Municipal tem sido limitada. A gestão do ter-

políticas de desenvolvimento local. Temos que admi-

ritório e das suas potencialidades, a capacidade de

tir que muitos erros se terão cometido. Contudo, os

decisão quanto a recursos humanos ou financeiros,

benefícios para as populações e seus territórios su-

a implementação das opções estratégicas ou a iden-

peram largamente os constrangimentos que tenham

tificação e aposta nas áreas de competitividade está

ocorrido. É um dever de cidadania pugnar na defesa

comprometida por uma visão exógena ao território.

do Poder Local, pela representação democrática e

Esta visão evidencia-se na falta de cumplicidade com

de proximidade que comporta e como última e tal-

a estratégia identificada pelos territórios, os quais

vez única trincheira de luta na defesa dos interesses

sentem a necessidade imperiosa de concertar as suas

dos territórios e das sua populações, onde a baixa

opções com a visão que tem recursos alocados para

densidade se constituiu como um elemento de baixa

a sua execução.

atractividade política. Cabe-nos a todos, independen-

Outros estrangulamentos podíamos assinalar, os

temente do nosso posicionamento político, defender

quais tem contribuído para votar grande parte do ter-

esse patamar de poder que se apresenta como arma

ritório nacional ao esquecimento, este sempre com-

de defesa das populações e dos seus territórios. Con-

batido pela acção incessante das autarquias no esfor-

tribuir para um Poder Local mais forte, autónomo e

ço de desenvolvimento e infra-estruturação dos seus

actuante é um desiderato para todos aqueles que

territórios. A assimetria regional não assume hoje

gostam e amam a sua terra, ambicionando que a

dimensões mais penalizadoras para os territórios de

mesma se desenvolva e progrida.

baixa densidade devido ao esforço desenvolvido pelo

Há um caminho que conjuntamente temos que

Poder Local na atracção de investimento, na dinami-

continuar a percorrer, o qual visa criar maior cumplici-

zação da economia de proximidade com forte aposta

dade e identidade dos munícipes com o seu concelho

nos produtos locais e nos factores de competitividade

e a sua autarquia. Essa identidade sente-se de forma

regional.

mais presente junto da comunidade de emigrantes,

O desenvolvimento dos territórios tem nas autar-

necessitando de ser reforçada a nível local. Temos

quias locais a sua principal alavanca, sendo imperioso

que valorizar o que é Arcuense, utilizando o território

a concessão de meios para a execução dessa tarefa

como singularidade identitária, mobilizadora de toda

e responsabilidade. Creio que é hoje consensual que

a população, tendo o Poder Local um papel deter-

a autarquia é a amarra de um espaço territorial com

minante nesse desiderato, o qual devemos apoiar e

unidade administrativa, constituindo-se como factor

incentivar na defesa do interesse colectivo. Promover

determinante na sua dinamização económica, social

uma cultura de cooperação e cumplicidade na defe-

e cultural.

sa do concelho e das suas gentes, é uma atitude de

Creio, igualmente, que ao olharmos o território

compromisso permanente que importa adoptar, vi-

sentimos a necessidade que determinadas respostas

sando enfrentar os desafios que o futuro nos reserva.

tenham um nível supramunicipal, cobrindo todo um

O dinamismo a iniciativa e capacidade de trabalho,

espaço sub-regional, visando aproveitar as sinergias

aliados à vontade férrea de vencer dos Arcuenses, são

que a cooperação supramunicipal comporta.

a garantia que podemos olhar o futuro da Nossa Terra

O Poder Local Democrático é um valor que se tem

com esperança.

constituído como elemento essencial para desenvolvimento e combate à assimetria regional. É imperio-

Arcos de Valdevez,30 de Julho de 2014

Cerimónia de instalação dos Novos
Órgãos Autárquicos decorreu no dia 16 de
Outubro, na Casa das Artes concelhia.
João Manuel Esteves é o
novo Presidente da Câmara Municipal
assumiu-se como “Presidente de
todos os arcuenses” e apelou à união
de todos para atingir um desenvolvimento
sustentável do concelho.

Cerimónia de
Instalação dos

Novos
Órgãos
Autárquicos

“Vamos iniciar uma nova etapa.
Contamos com todos, quer
estejam em Arcos de Valdevez
ou pelas sete partidas do mundo,
para juntos continuarmos a
construir o
FUTURO da nossa TERRA.”
Foi enaltecendo o papel das autarquias
junto das populações, bem como agradecendo “o trabalho, empenho e dedicação de todos os autarcas de
Freguesia, das Assembleias Municipais e das Câmaras Municipais
que nos antecederam” que o novo
Presidente da Câmara Municipal, agora
empossado, João Manuel Esteves, iniciou o
seu discurso de tomada de Posse na Casa
das Artes concelhia.
O autarca destacou que “O nosso
concelho mudou muito e mudou
para melhor”, e que por isso “Devemos continuar a dar o nosso contributo para que o desenvolvimento
do nosso concelho seja ampliado e
melhorado”.
“Não será possível realizar tudo
em 100 dias. Nem em 1000 dias.
Nem, talvez, durante o mandato.
Mas comecemos” avançou, dizendo
que a fidelidade às raízes e tradições constitui condição essencial para a construção
do futuro – “O nosso desígnio são os
arcuenses, a nossa terra, a nossa
cultura.”

so valorizar a sua importância na implementação de
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Recuperação do
Património

Câmara
Municipal

reabilita
património
edificado
A Câmara Municipal
encontra-se a intervir ao
nível do Parque Urbano do Paço de Giela
– Reabilitação do Conjunto edificado. Uma
empreitada que pretende
a melhoria das condições
de salvaguarda, valorização e de animação de um
edifício de interesse nacional, contando para tal
com o financiamento do
Programa de Operacional
ON.2 - Eixo: III - Valorização
e Qualificação Ambiental
Territorial, sendo o seu investimento elegível no valor de 1.383.906,09 euros
e a comparticipação FEDER
de 1.176.320,18euros.
Este projeto visa a reabilitação da zona de habitações adjacentes (auditório e unidade de receção
ao visitante), do Paço de
século XVI e da torre contígua do século XIV e a sua
adaptação a espaço visitável, com interesse histórico
e divulgação museológica
da arqueologia local, da
evolução do imóvel e do
Recontro de Valdevez. Alia
a valorização, a conservação, viabilidade económica
e de gestão.
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Lançamento
da obra de

”Requalificação do
Quartel da GNR”
Ministro da
Administração Interna,
Dr. Miguel Macedo
presidiu à cerimónia

Em janeiro teve lugar a cerimónia de lançamento da obra de
“Requalificação do Quartel da GNR
de Arcos de Valdevez”, presidida
por Sua Excelência, o Ministro da
Administração Interna, Dr. Miguel
Macedo.
O projeto conta com um preço
contratual correspondente à proposta adjudicada, de 1.715.000,00
euros e com a comparticipação do
MAI.
As intervenções a decorrer são
ao nível do edifício do Posto Territo-

rial e Destacamento da G.N.R., das
moradias existentes, do canil, da
construção de um parque de estacionamento, bem como de todos os
arranjos exteriores.
Estas intervenções proporcionarão melhores condições de trabalho às forças de intervenção, e,

consequentemente melhorarão o
serviço de atendimento aos munícipes, bem como a segurança no
concelho e na área de intervenção
do Destacamento que abrange os
municípios de Arcos de Valdevez,
Ponte da Barca, Ponte de Lima e
Paredes de Coura.
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Dia do
Concelho
Comemorações
marcadas pela

homenagem

ao anterior Presidente
da Câmara Municipal
Francisco de Araújo

Inauguração

da Loja Interativa de
Turismo

O Dia do Concelho, um dia
que para o Presidente da Câmara Municipal arcuense, João Esteves, é “uma oportunidade
para evidenciarmos o que
de melhor existe em Arcos
de Valdevez, assim como
para aprofundarmos o sentimento de identidade com
a nossa terra, preservando
a nossa cultura e as nossas
tradições”.
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Foi com emoção que Francisco
Rodrigues de Araújo se dirigiu a
todos os presentes, adiantando ter
sido um privilégio e uma honra servir os arcuenses durante 20 anos
Após este momento seguiu-se a
inauguração da Loja Interativa
de Turismo de Arcos de Valdevez, presidida pelo Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional, Dr. Manuel Castro Almeida, com a presença do Senhor Pre-

sidente do Turismo do Porto e Norte
de Portugal, Dr. Melchior Moreira.
Através deste novo espaço os
turistas poderão ficar a saber todo
o tipo de informação turística acerca do concelho, bem como de todos
os outros concelhos que integram o
Turismo do Porto e Norte de Portugal.
De seguida a comitiva dirigiu-se
para o auditório da Casa das Artes
concelhia onde decorreu a cerimó-

nia de Imposição de Insígnias
de Reconhecimento Municipal,
com alocução por parte do Presidente do IPVC, Prof. Doutor Rui
Teixeira.
João Manuel Esteves aproveitou ainda o momento e a presença do Sr. Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional, Dr.
Manuel Castro Almeida, para solicitar apoio do Governo ao nível do
reforço dos pactos de desenvolvimento e coesão territorial, da afetação de verbas a fundo perdido
para as empresas dos territórios
de baixa densidade, do reforço da
cooperação Portugal/Galiza e solicitou a execução da via de ligação à fronteira com Ourense para
aumentar a competitividade da
região e das empresas.
Na sua intervenção, o Secretário
de Estado do Desenvolvimento Regional, afiançou que a imagem de
um concelho é muitas vezes a imagem que temos do seu Presidente,

e, no caso de Arcos de Valdevez, “a
imagem que sempre foi projetada foi a de um concelho
grande, poderoso e com
condições acima da média”.
Fez questão de afirmar, concluindo que a obra e a maneira de
fazer de Francisco Araújo o enobrecem a si próprio e aos autarcas que
são como ele.
Referindo-se à próxima programação comunitária garantiu que
vão ser investidos 21 mil milhões
de euros de fundos europeus nos
próximos 7 anos. Afirmou ainda
que tomará em boa conta as solicitações colocadas por João Manuel
Esteves.
No âmbito da programação
houve ainda lugar para a apresentação do livro "Obra Poética de
José Terra", com alocução do prefaciador Prof. Doutor José Manuel
da Costa Esteves e do concerto,
no sábado à noite, da fadista Cuca
Roseta.
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Câmara Municipal investe mais de 1 milhão de euros

por ano em educação
Apoio a alunos do préescolar

O Município de Arcos de Valdevez investe na educação dos alunos
do pré-escolar, tendo apetrechado

Refeições

As refeições escolares são outro aspeto a que a Câmara Municipal dá grande atenção, despendendo anualmente cerca de 160
mil euros de forma a garantir as
refeições aos alunos mais necessitados.

Transportes escolares

Ao nível dos transportes escolares também são feitos grandes
esforços por parte da autarquia
que anualmente investe 750 mil
euros para conseguir levar todos
os alunos a cada escola.

os Jardins de Infância, que têm
componente de Apoio à Família,
de um conjunto de equipamento
essencial para o desenvolvimento
e bem-estar das crianças que inte-

gram estes equipamentos educativos.
A Componente de Apoio à Família irá funcionar pela primeira vez a
partir do dia 1 de setembro.

Bolsas de Estudo a alunos do concelho
Foram entregues 21 bolsas de
estudo, atribuídas pela Câmara
Municipal relativas ao ano letivo 2013/2014, no valor total de
9.720,00€.
Neste ato simbólico, o autarca
frisou que a educação é a melhor
herança que se pode deixar aos jo-

vens e que, por isso, o município se
empenha no apoio aos estudantes
no sentido de ajudar as famílias a
darem um futuro melhor aos seus
filhos.
De destacar que a Câmara aprovou recentemente as alterações
ao regulamento de atribuição das

bolsas. Este novo regulamento que
aumento o valor das bolsas mensal, estipula que os meses a receber
passam de 9 para 10; aumenta o
numero de bolsas a atribuir, bem
como que o valor da bolsa será definido conforme o rendimento per
capita do agregado familiar.

No próximo ano letivo serão
transportados diariamente 1219
alunos, através de “circuitos especiais” de ligeiros e pesados
contratados apenas para aquele
transporte.

Manutenção de
edificíos

A manutenção dos recintos
escolares também não é descurada, sendo feitas intervenções nas
Escolas ao nível da colocação de
pavimentos, pintura de salas, colocação de mobiliário, entre outras,
sempre que se justifique.

Câmara Municipal celebra protocolos com o Instituto Politécnico

de Viana do Castelo

A Câmara Municipal celebrou
protocolos com a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
para acolher alunos estagiários.
Os estágios são uma mais-valia
tanto para o estagiário como para
a entidade empregadora pública,
possibilitando a partilha de conhecimentos, troca de experiências e
desenvolver as competências necessárias aos jovens para o seu
perfil de empregabilidade.
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Apoio à criação de

Centro de
Atividades
Ocupacionais
em Arcos de Valdevez

Entrega apoios para a recuperação habitacional
e casas de habitação social a famílias carenciadas do concelho
despesas com rendas, saúde, educação, entre outras; continua a dar
apoio às famílias carenciadas na
realização de pequenas obras de
melhoria do conforto habitacional
e disponibiliza gratuitamente projetos-tipo para habitações a cons-

Considerando o momento de
crise, a Câmara Municipal pretende
reforçar os programas de apoio social aos mais desfavorecidos. Está
a alargar o âmbito das respostas
e das pessoas a contemplar, comparticipando nomeadamente as

truir por famílias com dificuldades
económicas.
Com estas medidas o município
pretende contribuir para que sejam
criadas condições de bem-estar e
qualidade de vida e, consequentemente, reforçar a coesão social.

Arcos de Valdevez implementou

projeto “Aldeia Feliz”
O Projeto abrangeu cerca de
200 idosos das freguesias que
integram o PNPG, numa parceria
com o Núcleo de Estudantes de
Medicina da Universidade do Minho
(NEMUM) no âmbito do projeto
"Aldeia Feliz".
Este projeto teve como princi-

pais objetivos fazer a identificação de situações de isolamento da
terceira idade, a referenciação dos
problemas identificados, a dinamização de atividades de promoção
do envelhecimento ativo, e a sensibilização para a saúde e promoção
de estilos de vida saudáveis.

Este momento em que a autarquia juntou a população e os estudantes num ambiente de partilha
de conhecimentos mas que também
teve como intuito fazer o combate
à solidão diária, bem como ser um
meio de promoção do envelhecimento ativo.

Foi apresentado o projeto do
Centro de Atividades Ocupacionais
(CAO) para pessoas com deficiências e incapacidades. O projeto, que
teve parecer favorável do Centro
Distrital de Segurança Social, da
Câmara Municipal e do CLAS, refere-se à remodelação de uma parte

do Edifício do Hospital de S. José,
local onde funcionará o CAO. Terá
capacidade para 30 utentes em oficinas de trabalho socialmente úteis
e 15 em Lar Residencial.
Esta intervenção irá colmatar
uma lacuna no concelho e proporcionar melhores condições de vida

a todas as crianças e jovens portadoras de deficiência.
Assim, o autarca “espera contar
com a força, o empenho, a dedicação e o trabalho de todos em prol
de um concelho mais coeso e solidário.”

a cabo o projeto do Centro Social
a norte do concelho. Um projeto
que deverá apoiar a população e

funcionar em articulação com a
extensão de saúde de Loureda.

Apoio ao Lar do
C. S. P. de Rio Frio
A Câmara Municipal celebrou
protocolo de colaboração com o
Centro Social e Paroquial de Rio
Frio, para apoiar na construção
do Lar de Idosos, no valor de
50.000,00€.
Também se encontra a
desenvolver esforços para levar

Programa Cantoneiros
cria postos de trabalho
e embeleza espaço
público
Ao nível da promoção do emprego,
autoemprego e inserção no mercado do trabalho, foi lançado o programa de apoio à contratação, através do programa cantoneiro, o qual
criou até à data 32 postos de trabalho em
várias freguesias do concelho; será feito um incremento das relações com as empresas instaladas em Arcos de Valdevez, procurando agilizar
a integração no emprego industrial de jovens
e desempregados. Será também lançado um
programa de estágios profissionais para jovens
licenciados que apresentem ideias de negócio a
desenvolver em Arcos de Valdevez.
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INCENTIVOS
REABILITAÇÃO URBANA
Redução do IVA de 23% para 6%,

Revitalização Urbana

Isenção de IMT (na 1.ª transmissão
onerosa do prédio reabilitado);

Concluída a rotunda na Rua J.C.C. Cerqueira

nas empreitadas de reabilitação urbana;

Câmara de Arcos de Valdevez

cria

incentivos para a
reabilitação urbana

A reabilitação, visa a concretização dos seguintes objetivos
estratégicos: incentivar a reabilitação do edificado com valor patrimonial e histórico; dinamizar
a reabilitação do tecido urbano
degradado; promover a revitalização e atratividade económica;

fomentar o turismo, a cultura e o
lazer; qualificar o espaço público
e reforçar a unidade, a identidade e a imagem urbana; reforçar
a centralidade urbana da vila de
Arcos de Valdevez a nível municipal e aumentar a sua atratividade Regional.

Isenção de IMI por 2 anos (após
emissão de licença camarária);

Isenção de IMI por 5 anos (após

conclusão da reabilitação) com possibilidade de
renovação por mais 5 anos;

Dedução à coleta de 30% dos encargos
relacionados com ações de reabilitação, com um
limite de 500€;
Redução para 5% da taxa sobre
mais-valias decorrentes da alienação de
imóveis reabilitados;

Casa do Castelo de Sistelo
No âmbito da recuperação do património edificado
do concelho, apoia ainda a
obra de recuperação da
“Casa do Castelo de Sistelo”. Uma intervenção que
foi objeto de uma candidatura ao PRODER, Ação 3.2.1 –
Conservação e Valorização do
Património Rural, e aprovada
com um investimento elegível
no valor de 137.098,39 euros
mais IVA. A comparticipação
é de 60%, ficando a cargo da
Junta de Freguesia os restantes 40%.
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as ruas General Amílcar Mota, Dr.
José Sebastião S. Dias e Dr. Joaquim
C. Cerqueira.
A obra permitiu requalificar a
imagem e funcionalidades atuais,
com o apetrechamento dos espaços com estruturas verdes, mobiliário urbano e sinalização e, ainda,
aumentar a capacidade da circulação pedonal, reorganizando-se os

atravessamentos pedonais sobre as
faixas de rodagem, resolvendo as
deficiências funcionais e de segurança existentes.
De realçar que, na zona urbana,
a Câmara Municipal também se
encontra a fazer a reabilitação de
passeios, pinturas em gradeamentos e arranjos ao nível do mobiliário urbano.

Redução para 5% da taxa relativa
aos rendimentos prediais após

operação de reabilitação;

Redução para 50% das taxas:

- licenciamento de reabilitação;
- ocupação do espaço público;
- publicidade comercial.

Apoio à Recuperação da

Esta intervenção, adjudicada
por 255.001,08€ (s/IVA), teve por
objetivo o reordenamento das intersecções viárias localizadas junto
ao edifício da Escola Profissional do
Alto Lima, cuja solução passa pela
criação de um entroncamento entre
as ruas Dr. António Ribeiro e a General Amílcar Mota, com obrigação
de paragem, e uma rotunda entre

Taxas Municipais
não aumentam
Tendo em considera
ção as dificuldades das famílias decorrentes da
atual crise, para o ano de 2014 não
existirá um aumento real das taxas e
tarifas municipais, existindo apenas a
sua atualização em linha com a inflação.

Incentivos à fixação de jovens

ISENÇÃO do IMT nas aquisições
efetuadas por jovens
A Câmara Municipal isentou
do pagamento de IMT imposto
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as
aquisições efectuadas por jovens, com idade compreendida

entre os 18 e os 35 anos, inclusive, de prédio ou fracção autónoma de prédio urbano situado
na área do Município, destinado exclusivamente a habitação
própria e permanente.

Intervenções na zona urbana
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Melhoria das acessibilidades viárias

Paredes do Vale

CM 1306 - Arcos Salvador, Guilhadeses,
Monte Redondo

Atenta à extraordinária
importância das
condições de circulação
e à segurança para
pessoas e bens, a Câmara
Municipal encontrase a fazer um forte
investimento nas áreas de
reparação/requalificação
e construção de
arruamentos e estradas,
estando a iniciar algumas
dessas obras, outras em
plena execução e algumas
em fase de conclusão no
valor global de cerca de 1
milhão de euros.
De momento encontram-se
em execução as empreitadas do
Caminho de acesso a Coto Moinho (Gondoriz) e Caminho de
Barbeitos (Álvora), um investimento no valor de 144.132,50€,
a empreitada de repavimentação
do caminho de ligação entre a
Av. Dr. Osvaldo Gomes e o Lugar
da Rôta – Caminho da Arremessa, no valor de 144.500,00€, a
obra do BLOCO XLVI – Caminho
da Guia (Jolda S. Paio), no valor
de 78.096,78€ e a de reabilitação de pavimentos nos caminhos
municipais 1306 (Arcos Salvador
- S. Bento, Guilhadeses, Monte
Redondo-Stº Amaro), 1311-6

(Padreiro Salvador: da EN 101 ao
PE de Padreiro – Estrada do Paúl)
e 1323- 3 (Cabana Maior: da EN
202 Cabana Maior ao lugar de
Paredes do Vale), um investimento no valor de 141.983,00€.
Já a revitalização e valorização de espaços urbanos – pavimentação de passeios e arruamentos, no valor de 57.493,00€
ficou concluída recentemente.
Em breve a Câmara Municipal
vai intervir ao nível da Reabilitação de Pavimentos nas estradas
municipais 202-2 (Cabreiro e Sá),
518 (Aguiã, Senharei e Eiras),
530 (S. Jorge) e 530-2 (S. Jorge), um investimento no valor
de 292.614,72€, do Bloco XLVI
– Caminho do Largo dos Portais
– Souto, no valor de 57.961,45€,
e do BLOCO XLVI – Caminho de
S. Tiago (S. Paio) a Casares (Vale).
Foram ainda aprovadas as
aberturas de procedimento das
obras do BLOCO XXXVI - Ligação entre a Praceta de viragem e
E.M. 505 – Cimo de Vila – Portela, a adjudicar pelo valor base de
25.000,00 Euros, e a do BLOCO
XLVI - Caminho de S. Tiago (Arcos S. Paio) a Casares (Vale) – do
CM 1321 a Santiago, a adjudicar
pelo valor base de 128.000,00
Euros.

Protocolos com as Juntas de Freguesia
Relativamente a obras de rede
viária levadas a cabo pelas
Juntas de freguesia foram ainda
celebrados protocolos pela
Câmara Municipal no valor de
cerca de 600 mil euros.

Miranda - Alargamento e pavimentação do
caminho da Devezinha

Távora S. Vicente - Requalificação do
caminho vicinal do Linheirinho e
respetiva ligação ao CM 1312
Adrão - Soajo - Caminho do Outeiro
Cendufe - Pavimentação do
caminho do Côto

Paúl - Padreiro Salvador

Guilhadeses - Estrada Municipal 202
Renovação de pavimentos
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Caminho Arremessa - Rota - Paçô

Acesso em Gondoriz
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Alargamento da rede de saneamento

básico num investimento de 243 mil euros

50%

de desconto nas ligações à rede de

água e saneamento
Durante um ano, a vigorar entre
1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 2014, os proprietários
ou usufrutuários de moradias unifamiliares destinadas a habitação,
que efetuem a ligação ao sistema
público de distribuição de água e
ou de recolha de águas residuais,

beneficiem da redução de 50% no
correspondente tarifário em vigor,
relativo à execução de ramais e
ligação às redes de água e saneamento.
Esta medida insere-se na política da autarquia para universalizar
o acesso dos munícipes às redes

públicas de água e saneamento
e sensibilizar para a importância
em termos de saúde pública, bem
como salubridade, ao mesmo tempo que se cria um incentivo numa
fase de particular dificuldade económica para as famílias.

Estão em curso obras de alargamento de rede de
abastecimento de água no valor de cerca de 300 mil euros
Câmara Municipal implementa

proximidade às

freguesias

A iniciativa insere-se numa politica
de proximidade às populações que a autarquia quer alargar a outras freguesias,
facilitando a vida dos munícipes, reduzindo tempo e dinheiro em deslocações e
melhorando a eficácia de todo o processo
administrativo.
24 | passosdoconcelho

serviço de

De forma a melhorar as condições de vida dos seus habitantes
e melhorar o meio ambiente, o
município arcuense tem investido
ao longo dos anos na ampliação
das redes de saneamento básico e
abastecimento de água do concelho.
Neste momento encontra-se em
fase de conclusão a empreitada de
ampliação da rede de saneamento

básico - Alto de Cadorcas e Penacosta - Guilhadeses, pelo valor de
68.903,55€ (s/ IVA).
Também já foi adjudicada a empreitada de ampliação e beneficiação da rede de saneamento - Subsistema de Paçô (caminho 1318-1),
pelo valor de 138.857,98€ (s/ IVA).
Foi ainda adjudicada a aqui
sição de serviços para elaboração
do projeto de execução de amplia-

ção da rede de saneamento básico
na zona de S. Paio, numa extensão
estimada de cerca de 2.5km, pelo
valor de 12 499,00€.
Por último, é importante real
çar que já teve inicio a empreitada
de Ampliação da Rede de Abastecimento de Água – Reposição de
Pavimentos em Valas (V), pelo valor
de 22.850,00€ (s/IVA).

Câmara Municipal reforça recolha de resíduos
sólidos urbanos - Adquiriu novo camião de recolha de RSU
Durante os meses de verão o
concelho arcuense ganha outra
dinâmica com a chegada dos muitos emigrantes que aproveitam as
férias para visitar a família e os
amigos.
Neste sentido, e porque a quantidade de resíduos sólidos urbanos
(RSU) produzidos quase duplica
com o aumento da população, a
Câmara Municipal pretende melhorar os níveis de salubridade, en-

contrando-se a reforçar as equipas
de recolha através da contratação
de mais recursos humanos, tendo
ainda adquirido recentemente, um
novo veículo pesado de recolha de
RSU, no valor de 149 445,00€.
No total, 29 homens farão, por
turnos, a recolha de lixo e varredura urbana, assegurando também a
recolha nos fins de semana durante
o mês de Agosto.
De realçar que durante o mês

de Agosto são, normalmente, recolhidas perto de 1000 toneladas de
resíduos sólidos urbanos.
O Município apela a todos que
ajudem a manter o Nosso Concelho
limpo! Separe os resíduos, colocando-os nos respetivos ecopontos e
o coloque os restantes dentro dos
contentores, devidamente ensacados. Pequenos gestos seus poderão
fazer a diferença neste Ambiente
que se pretende mais acolhedor.
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Ecovia tem 32

kms de extensão de
Jolda S. Paio a Sistelo

Melhoria da

eficiência
energética
da Piscina

Municipal
Procedeu-se à consignação da
obra de “Projeto de Execução Solar

– Piscinas Municipais”. Uma empreitada no valor de 143.569,91€
(sem IVA), com o qual se pretende
melhorar a eficiência energética,
reduzindo os consumos e custos
de aquisição de gás natural para
aquecimento da água da Piscina
Municipal.
A obra com financiamento comunitário, realiza-se no âmbito da

Melhoria da distribuição de

operação “Promoção da eficiência
Energética – Ambiental”, promovida pelo Programa Operacional
ON.2 - Eixo I – Competitividade,
Inovação e Conhecimento, sendo o
seu investimento elegível no valor
de 248.396,97€ e a comparticipação comunitária FEDER (70%) de
173.877,88€.

energia e da

iluminação pública do concelho
Prevê-se um investimento
total de 75 mil euros em iluminação pública até ao final
do ano
A Câmara Municipal tem rea
lizado ao longo dos tempos va
riadas intervenções, de forma a
melhorar o serviço energético prestado aos munícipes, coordenando

sempre que necessário com a EDP
Distribuição.
Considerando que a existência
da rede aérea prejudi
ca o valor
arquitetónico e histórico do núcleo
urbano de S. Paio, foram aí, recentemente retirados 3 apoios de Média
Tensão e cerca de 300 m de linhas
aéreas.
No âmbito da gestão da ilumi
nação pública, o município tem

promovido no concelho, medidas
de eficiência energética para me
lhorar a qualidade dos sistemas de
iluminação pública. Por outro lado,
e em concertação com as necessidades apresentadas pelas juntas de
freguesia, tem reforçado, de forma
equilibrada e sustentável, a expansão daquela infraestrutura a diversas artérias das localidades.

A ecovia, 2ª fase, desenvolve-se
ao longo do rio Vez, desde a Ponte
de Vilela até ao Castelo de Sistelo,
numa extensão de cerca de 10,50
km. Esta obra dá continuidade à
1ª fase (em execução), com cerca
de 22 km e desenvolve-se ao longo dos rios Lima e Vez: do limite
concelhio de Arcos de Valdevez, em
Jolda S. Paio até ao lugar da Igreja
em Sistelo.
São objetivos deste projeto
estimular o turismo de natureza,
atraindo mais visitantes e dinamizando a restauração, alojamento,
comércio e artesanato.
O preço contratual desta empreitada é de 338.245,00€, mais
IVA, financiada na Operação “BIOLANDSCAPE - Alto Minho | Visitação de Paisagens Biodiversas e
Turismo Sustentável no Alto Minho,
promovida pela Comunidade Intermunicipal do Minho – Lima, no
âmbito do Programa de Operacio-

nal ON.2, Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e
Territorial, sendo o seu investimento elegível no valor de 358.539,70€
e a comparticipação FEDER (85%)
de 304.758,75€.

Grande Rota de Montanha no concelho de
Arcos de Valdevez
No âmbito da Operação
“PRO|seguindo”, promovido pela
Comunidade Intermunicipal do
Minho - Lima e cofinanciado pelo
Programa de Operacional ON.2
- Eixo III – Valorização e qualificação ambiental e territorial, foi
implementada a Grande Rota de
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Montanha no concelho de Arcos de
Valdevez, sendo o seu investimento
elegível no valor de 21.649,38€ e
a comparticipação FEDER (Fundo
de Desenvolvimento Regional) de
18.401,97€.
Esta Rota faz parte da Grande
Rota de Montanha que liga a Mata

Nacional do Camarido ao Parque
de Campismo de Entre Ambos os
Rios, Ponte da Barca, passando por
Viana do Castelo, Ponte de Lima e
Arcos de Valdevez, numa extensão
de aproximadamente 120 km, dos
quais 44 km são no Concelho de
Arcos de Valdevez.
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Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional
esteve em Arcos de Valdevez
DECO classifica água
O Município congratula-se com
o resultado das análises realizadas

da Valeta como muito boa

pela DECO na praia fluvial da Valeta aparece classificada como tendo

água muito boa e sendo boa ao nível da segurança e informação.

Município de Arcos de Valdevez
reconhecido pela Associação
Bandeira Azul da Europa
O Município, como parceiro da
Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental Education
(ABAE/FEE P), apoia o trabalho
desenvolvido no programa Eco Es-

colas, tendo sido reconhecido por
esta associação como “Município
parceiro Eco Escolas 2013” através
da certificação atribuída e colaboração na implementação deste
programa nas escolas do concelho.

Dia Internacional das Florestas
Realizaram-se várias ações de
sensibilização, envolvendo a comunidade escolar. Uma delas foi a
plantação simbólica de carvalhos
nacionais, castanheiros e cedros,
numa pequena área ardida no ano

transato, no Baldio da Freguesia
de Sá.
A Porta do Mezio também se
associou às comemorações com
uma ação dirigida à comunidade
escolar do jardim-de-infância e es-

cola básica do Soajo.
A Associação Recreativa e
Cultural de Santar e a população
de S. Jorge, levaram a cabo uma
plantação de 5000 árvores no
Baldio de S. Jorge

Em maio o Ministro-Adjunto
e do Desenvolvimento Regional,
Miguel Poiares Maduro, esteve em
Arcos de Valdevez no âmbito do 3º
Roteiro pelos Territórios de Baixa
Densidade da Região Norte.
Em Arcos de Valdevez passou
pela In.Cubo, onde foram debatidas questões relativas à atração
e acolhimento empresarial, empreendedorismo, bem como outras
iniciativas que valorizam a importância do território como fator de
competitividade.
Visitou a Área Oficinal do CENFIM, a empresa incubada “Fórmula d’Avó”, o FAB-LAB Alto Minho,
uma mostra de produtos dos diversos setores industriais, bem como
uma mostra de produtos locais,
onde estiveram destacados os doces, os vinhos o alojamento e as
atividades de lazer.
Para o presidente da Câmara
Municipal, João Manuel Esteves,

este foi um momento de grande
importância porque pôde colocar
este representante do Governo a
par da situação arcuense e solicitar
o seu apoio em diversas questões,
nomeadamente, no sentido de reforçar as verbas para apoiar o acolhimento empresarial; impulsionar
a regeneração urbana, a qual tem
um efeito indutor na dinamização
dos centros; na realização de um

pacto para empregabilidade; na
redução da carga burocrática nas
candidaturas a fundos comunitários; tendo solicitado, ainda, que
fosse dada atenção especial às ligações rodoviárias com a vizinha
Galiza, nomeadamente a ligação à
fronteira da Madalena, dada a sua
proximidade e importância no aumento da competitividade do território e das empresas.

Programa Freguesia Segura/Prevenção e Proteção contra
Incêndios Florestais - Município Arcuense integra projeto-piloto
O GIPS - Grupo de Intervenção
Proteção e Socorro, em colaboração com o Município de Arcos de
Valdevez|GTF – Gabinete Técnico
Florestal; o Comando Distrital de
Operações de Socorro de Viana
do Castelo (CDOS); o Instituto de
Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF); os Bombeiros
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Voluntários Arcos de Valdevez e
as Juntas de Freguesia de Gondoriz, Sabadim e do Vale, está a
dinamizar a implementação do
projeto-piloto “Freguesia Segura
- Prevenção e Proteção contra Incêndios Florestais”
Este projeto tem como objetivos a sensibilização da popula-

ção; o incentivo à autoproteção
da população; a organização da
freguesia em termos da defesa da
floresta contra os incêndios, através da implementação das redes
secundárias de faixas de gestão
de combustíveis.
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Empreendedorismo em meio rural

Nova ampliação do

Parque Empresarial de Paçô

A Autarquia continua a apostar
na requalificação dos seus 3 Parques Empresariais, bem como na
disponibilização de um conjunto
de incentivos financeiros à localização de empresas no concelho,

procurando dinamizar o emprego e
a geração de riqueza.
Por forma a dar resposta aos
vários pedidos de aquisição de lotes, nos Parques empresariais do
Município procedeu-se à aquisição

à Estação Vitivinícola Amândio Galhano, de 3600 m2 de terreno, a
com vista à ampliação do Parque
Empresarial de Paçô.

O desenvolvimento empresarial
no meio rural também tem sido objeto de atuação por parte do Município, no sentido de estimular o
empreendedorismo e criação do autoemprego em meio rural, por isso
o Presidente da Câmara Municipal,
João Manuel Esteves participou
numa reunião com o Secretário de
Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Nuno Vieira
e Brito, juntamente com Presidente
da CIM Alto Minho. O motivo do
encontro foi a implementação do
projeto - piloto EMER - Empreendedorismo em Espaço Rural que
vai ser levado a cabo por diversos
parceiros regionais, nomeadamente o IPVC, a UTAD, a In.Cubo, a

ADRIL, a Adriminho e a Caixa de
Crédito Agrícola Noroeste, contando também com a intervenção dos
dez Municípios da CIM Alto Minho.
Este projeto visa estimular os pe-

quenos produtores e empresas do
ramo agroalimentar em meio rural,
contribuindo para dinamizar o emprego, aumentar a competitividade
e reforçar a coesão social.

Via Verde de Apoio ao Empreeendedor

Atribui lotes nos Parques Empresariais de Padreiro e Mogueiras
A Câmara Municipal atribuiu 3
lotes de terreno para a instalação
de atividades industriais, nas áreas
de fabricação de produtos metáli-

cos no parque Empresarial de Padreiro e no Parque Empresarial das
Mogueiras.
Estão em curso procedimentos

com vista à afetação de outros
lotes empresariais e alteração e
ampliação de lotes com empresas
a laborar.

Dinamismo Empresarial em Arcos de Valdevez
O setor empresarial
arcuense está ativo e
dinâmico e a prova disso
está a aprovação de
incentivos a empresas
no âmbito do programa
COMPETE, com um
financiamento superior a 4
milhões de euros.
No concelho de Arcos de Valdevez foram beneficiadas três em30 | passosdoconcelho

presas, nomeadamente, a ACCO
BRANDS (antiga Ibico), a MPVMecânica de Precisão do Vez e a
Polipropigal - Fabricação de Polipropileno. As candidaturas aprovadas preveem um investimento
global de 9.398.223€, tendo sido
concedido um incentivo total de
4.351.705€.
Estas são boas notícias para
território já que com estes investimentos as empresas apoiadas irão

ampliar a sua área de produção,
produzir novos produtos inovadores e, consequentemente, fica a
garantia de que existirá mais emprego.
De destacar que a Autarquia
tem acompanhado os processos de
expansão das empresas sedeadas
no território arcuense, prestando
todo o apoio necessário na obtenção destes incentivos.

Mais uma nova medida de
apoio ao desenvolvimento económico e empreendedorismo,
denominada de “Via Verde ao
Empreendedor”, que pretende facilitar o relacionamento entre os
agentes económicos e o Município
e criar condições para a prestação
de um serviço de encaminhamento
e apreciação mais rápido, em que

haverá uma redução de 50% dos
prazos de apreciação dos projetos
administrativos de licenciamento
dos estabelecimentos de atividades
económicas no concelho.
Esta é só mais uma medida de
apoio aos investidores a par de
todas as outras já implementadas
como o baixo preço dos terrenos
dos parques empresariais de 5€/

m2; a isenção de taxa de construção das instalações; a isenção de
Derrama; a possibilidade de obter
majorações nas taxas de financiamento no âmbito de projetos financiados pelo QREN; o Arcos Finicia
(Fundo de Financiamento Local.

Fibra ótica chega a Arcos de Valdevez
Os serviços avançados de Televisão,
Internet e Voz fixa estarão ao dispor
dos arcuenses, em resultado do investimento inicial que os municípios do Alto
Minho realizaram com a Dstelecom.
A partir de agora iremos usufruir em
Arcos de Valdevez de uma velocidade
de comunicação de 50 Mb, como nas
grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Através deste novo serviço que a fibra proporciona, as famílias arcuenses
poderão ter acesso a novos e melhores
serviços de comunicação e dados, com
mais qualidade e a baixo custo.
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In.Cubo alberga novas empresas

Arcos de Valdevez como
destino de eleição

Foram celebrados contratos
com empresas ligadas à área das
novas tecnologias, nomeadamente com a Virgu, Unipessoal, Lda,
bem como com a INFOGENIAL-Tecnologias da Informação e
Serviços, Lda – Paulo Sérgio de Sá
Cunha Viana.
No âmbito da prestação de
serviços foram celebrados contratos com a GabGesTer (Gabinete
de Gestão Territorial) - José Carlos de Brito Faria, que pretende
operar na área da consultadoria,
produtos e serviços ligados à informação geográfica, bem como
com a Guimarães Pinto e Pinto,
Lda - César Estevão Guimarães
Pinto. Uma empresa que se dedica à produção e organização de
eventos e Soluções Inovadoras
para espetáculos de som e imagem.

segundo a revista “Sábado”

Na edição especial 500, de 28 de Novembro, da revista Sábado vieram destacados os 72 recantos mais
bonitos e surpreendentes de Portugal, tendo sido a
Vila de Arcos de Valdevez e a aldeia do Soajo dois dos
escolhidos.
O destaque dado confirma a beleza do nosso
concelho e deverá ser mais um incentivo para

Mezio vai ter um hotel rural de 4 estrelas

Acco Brands/Ibico instala Centro de
Desenvolvimento de Novos Produtos na In.Cubo
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Prevê-se que o Hotel do Mezio
seja inaugurado em finais de 2014
ou inícios de 2015 e que possa
criar cerca de 20 novos postos de
trabalho. A nova unidade hoteleira
vai possuir 21 quartos duplos e
quatro suites.
A zona do Mezio, área integrante do Parque Nacional da Peneda-Gerês, vai ganhar um novo hotel
rural, infraestrutura que já está em
fase adiantada de construção e
que resulta do investimento de 3
milhões de euros de um promotor
privado.

Hotel dos Arcos - Foram retomadas as obras

ArcosFinicia
apoia mais uma
empresa
O Arcosfinicia, Fundo de
Financiamento
de
Iniciativas
Empresariais de Interesse Regional,
enquadrado Programa FINICIA,
criado através de uma parceria
entre a Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez, a Caixa Geral de
Depósitos, a Norgarante, a In.Cubo,
e o IAPMEI voltou a apoiar o
desenvolvimento de uma empresa
no concelho, mais precisamente a
Fórmula da Avó, que se encontra
sedeada na In.Cubo.
Este projeto, apoiado em 45

promover e melhorar a atividade turística arcuense
para criar mais emprego e rendimento.

Foram retomadas recentemente
as obras do Hotel de quatro estrelas em Giela.

mil euros, resulta de investigação
e desenvolvimento tecnológico no
campo da biotecnologia alimentar,

realizado
Minho.

na

Universidade

Esta infraestrutura, cujo investimento previsto é de 6 milhões de
euros do grupo responsável pela

construção do empreendimento,
prevê a conclusão do empreendimento ainda para este ano.

do
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Município participa em vários

Parque Nacional da Peneda-Gerês no

9º lugar dos 100

melhores destinos pela TRIVAGO

O Parque Nacional da Peneda-Geres foi
considerado o nono destino a nível mundial
e o quarto a nível europeu mais valioso em
termos de qualidade preço, segundo a lista
dos 100 melhores destinos para 2014 do
Trivago

O Parque Nacional da Peneda-Geres foi recentemente classificado pela TRIVAGO como sendo o nono
melhor destino, dentre os 100 melhores, para 2014 na
vertente qualidade preço.

Lançada nova brochura de promoção do concelho
No âmbito da promoção e divulgação foi recentemente lançada uma
nova brochura do Roteiro

Turístico, com informação
em português, inglês e espanhol, atualizada e detalhada acerca do concelho,

Rota dos Gigantes do Vale do Lima Padre Himalaia é o
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sendo que Arcos de Valdevez tem como referencia
a personalidade notável
do Padre Himalaya, cientista do início do séc. XX,
considerado um percursor
das energias renováveis,
designadamente
pelo
aproveitamento da energia solar.
A Rota dos Gigantes
do Vale do Lima foi lançada pela ADRIL- Associação
de Desenvolvimento Rural
Integrado do Lima e a
CENTER.

Feira Internacional de
Artesanato 2014

Feira do Vinho Verde,
Gastronomia e Turismo

Em julho o Município de Arcos de Valdevez marcou presença
na Feira Internacional
de Artesanato (FIA), na
FIL – Lisboa, através
de atuações do Rancho
Folclórico da Casa dos
Arcos em Lisboa (Arcos

Certame decorreu
nos dias 16,17 e 18
de maio no Parque
de Exposições de
Braga

de Valdevez).
Este trata-se de um
certame líder na Península Ibérica e 2ª a nível
Europeu com mais de
100 000 visitantes, 526
expositores dos quais
158 estrangeiros de 27
países.

nomeadamente ao nível
do património histórico,
paisagem, gastronomia,
artesanato e alojamento.

Gigante arcuense
A Rota dos Gigantes
do Vale do Lima é um
novo produto turístico
que envolve quatro Concelhos da região, cada
qual com a sua figura histórica universal, que promoveu Portugal no Mundo: Padre Himalaya (Arcos
de Valdevez), Fernão de
Magalhães (Ponte da
Barca), Francisco Pacheco
(Ponte de Lima) e João Álvares Fagundes (Viana do
Castelo)
A cada Município corresponde um “gigante”,

certames de promoção

Arcos de Valdevez promoveu produtos
no Salão de Inovação Rural de Braga

Foram disponibilizados no stand do Turismo
do Porto e Norte de Por-

tugal, os vinhos Casa da
Senra, Aguião, Quinta do
Borralhães, Cerqueiral e
Quinta do Formigueiro,
tendo havido provas de
degustação, tanto dos vinhos como dos produtos
locais do concelho.

BTL - Bolsa de Turismo
de Lisboa
A BTL é uma importante Feira, sendo considerado um certame líder nacional, com uma plataforma
renovada de negócios e da promoção turística nacional e internacional.

Feira de Viagens Mundo Abreu
Lançada nova brochura do

roteiro turístico do
concelho

Participação na Feira
de
Viagens
Mundo
Abreu, realizada nos
dias 5 e 6 de abril, na
FIL, em parceria com o
Turismo do Porto e Norte
do Portugal.E.R. através
da disponibilização de
informação turística e

com a atuação do Rancho
Folclórico da Casa dos
Arcos em Lisboa.
Esta trata-se da maior
feira de viagens do País,
contando na edição de
2013 com mais de 120
000 Visitantes.
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Porta do Mezio com dinamismo
Na Porta o visitante encontrará
também informação sobre o PNPG
e o Município; áreas de lazer e fruição: piscina; torre de observação,
parque aventura; espaço de pic-nic; espaço lazer para crianças;
educação ambiental; núcleo museológico; loja com produtos locais, merchandising e publicações,
bem como animação turística,
como trilhos pedestres e eques-

ARCOS DE VALDEVEZ

tres, canoagem, BTT, canyoning,
Todo o Terreno, em parceria com
empresas de animação turística e
oficinas temática.
Para mais informações contactar a Porta do Mezio através dos
seguintes contactos: número de
telefone 258 510 100; Fax: 258
510 109; E-mail: portadomezio@
ardal.pt

RESERVA

O Parque Nacional da Peneda
Gerês e o o Parque Natural Baixa Límia Serra do Xurés, do lado
Galego, foram classificados pela

Piscina ao ar livre já se encontra
aberta ao público

MUNDIAL

DA

UNESCO como Reserva Natural da
Biosfera o que, só por si, é indicativo da riqueza ambiental, paisagista
e de biodiversidade do território e

BIOSFERA
da importância que tal assume no
contexto nacional e internacional.

PARQUE DE CAMPISMO DA TRAVANCA

Câmara celebra protocolo com o ICNF

Centro de
Promoção
de Produtos
Locais
Já na Porta do Mezio pretende levar a cabo a Operação designada por NaturMinho – Projeto-âncora Turismo de Natureza Minho
IN, financiada ao ON.2 - Eixo II - Valorização Económica de Recursos
Específicos – Turismo, a qual conta
com um investimento elegível de
200.000,00 euros e uma comparticipação FEDER de 140.000,00
euros.
Com este projeto pretende-se finalizar o conceito global de criação
de portas nos espaços do Parque
Nacional da Peneda-Gerês.
Com esta ideia fica concluída
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através da reconstrução e ampliação da Casa do Guarda destinada
a um Centro de Promoção e
Valorização de Produtos Lo-

cais, onde se pretende a exposição
de produtos, artes e ofícios tradicionais, bem como de um espaço de
degustação.

A Câmara Municipal celebrou
em Junho, no dia Mundial do Ambiente, dois protocolos de colaboração com o ICNF.
Um diz respeito à gestão de
Equipamentos de Visitação da Porta do Mezio, através da cedência de
edifícios por parte do ICNF, nomeadamente a Casa do Guarda, para
que lá possa ser criado o Centro de

Promoção e Valorização de Produtos Locais.
O outro protocolo refere-se à
cedência de utilização e exploração
do Parque de Campismo e Caravanismo da Travanca. O parque comporta uma lotação de 400 pessoas,
um local para tendas e autocaravanas e um parque infantil, numa
área total de 30.561,00 m2.

Com este parque de campismo
e caravanismo, situado na Travanca
nas imediações da Porta do Mezio,
pretende-se dinamizar o Turismo,
em especial o de natureza, complementar a oferta de alojamento e
incrementar a visitação à Porta do
Mezio e ao Parque Nacional Peneda
do Gerês.
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Ciclos gastronómicos de Arcos de Valdevez
fizeram as delícias dos arcuenses e trouxeram centenas de
amantes da gastronomia ao concelho

Ciclos Gastronómicos do Cabrito

Fim de semana gastronómico - Carne Cachena
Foi nos passados dias 14, 15
e 16 de Março que decorreu em
Arcos de Valdevez mais uma edição
do Fim de semana Gastronómico e
foram muitos ao que quiseram vir a
esta vila minhota provar as iguarias
promovidas, nomeadamente, a
Carne da Cachena com Arroz de
Feijão Tarrestre, a Broa de Milho,
a Laranja de Ermelo e os Charutos
de Ovos, bem como os excelentes
Vinhos Verdes do concelho.
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A Feira dos Produtos “Terras do
Vez, Sabores e Tradições”, oficialmente aberta pelo Senhor Secretário de Estado da Alimentação e da
Investigação Agroalimentar, Prof.
Dr. Nuno Vieira e Brito, pretendeu-se reforçar a promoção dos produtos locais.
No âmbito da programação
decorreu também a inauguração
da sede da Associação dos criadores de Raça Cachena. Esta raça

bovina tem características únicas e
distingue-se de outros tipos de carne pela textura, sabor e qualidade.
A par das iguarias decorreu
um programa de animação, com
atuações de ranchos folclóricos,
atuações musicais, concertinas e
cantares ao desafio, bem como
a realização de trilhos e passeios
todo-o-terreno no Mezio.

e do Bacalhau à Lavrador

No âmbito deste ciclo gastronómico do Cabrito, realizou-se também a “Feira de Artesanato e Doçaria Tradicional”,
no Campo do Trasladário, com
a participação de vários expositores ligados à doçaria e ao
artesanato.
De igual modo, no fim de
semana de 31 de maio e 1 junho teve lugar o Ciclo Gastronómico do Bacalhau à Lavrador que, a acompanhar, teve
os excelentes vinhos verdes de
produtores e engarrafadores
locais, bem como os doces da
região.
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“Anima Vez” no Campo do Trasladário
Todos os domingos de junho a setembro

Promoção dos produtos locais, artesanato e
dinamização da economia
No âmbito da promoção dos
produtos locais e dinamização da
economia o município também
tem contribuído para a realização
da Feira das Trocas e Baldrocas,
Antiguidades, Usados, Velharias e
Colecionismo, no último domingo
de cada mês, da Feira dos Pássaros,
no terceiro domingo de cada mês,
e da Feira de Produtos Tradicionais,
no 2º domingo de cada mês, no
Campo do Trasladário.

A iniciativa “Anima
Vez”, conta com momentos desportivos,
da parte da manhã e
atuações musicais da
parte da tarde, a cargo dos Ranchos Folclóricos, Associações,
grupos de Bombos e
grupos de música tradicional locais; além
desta animação, os
amantes de produtos
regionais têm ainda
ao seu dispor uma
mostra de produtos
tradicionais de Arcos
de Valdevez.

Feira de Artesanato no Natal
Enquadrada nas ações de
dinamização de Natal organizadas
pela Câmara Municipal, com a
parceria da ACIAB, esta iniciativa
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trouxe até ao Campo de Trasladário
cerca de 30 stands, entre
particulares, Associações e IPSS,
que expuseram vários produtos

manufaturados, de cariz artesanal
e de grande originalidade.
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Feira das Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo
1ª Feira do Gado no Mezio
A Câmara Municipal
de Arcos de Valdevez
valoriza os produtos
da região e, nesse
sentido, procura levar
a cabo frequentemente
iniciativas que
estimulem sua
promoção e divulgação,
junto da comunidade
arcuense e turística, de
forma a dinamizar a
economia local.
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Assim, nos dias 26 e 27 de Julho
realizou-se no Mezio a 1ª Feira do
Gado. Uma iniciativa organizada
pela Junta de Freguesia de Cabana
Maior e pela Cooperativa Agrícola
de Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca, em parceria com a ARDAL
(Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Minho), a Porta do
Mezio e o Município de arcuense
Este certame, que teve lugar
na zona exterior e interior da Porta do Mezio, teve como atrações
o mercado de gado, uma feira de

produtos locais, uma exposição de
máquinas agrícolas e as famosas
tasquinhas.
Foi um reviver de tradições com
a apanha dos potros e sua marcação, gincana equestre com muita
animação, destacando-se o encontro de concertinas e o festival folclórico, os concursos de gado, bem
como o concurso de vinhos verdes,
entre outros. Foi também, realizada
uma missa campal, com a bênção
do gado.

Ainda no âmbito da promoção do concelho e dos seus produtos Realizou-se, de
1 a 3 de Agosto, mais uma edição da Feira
das Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo
que, tal como em anos anteriores, contou
com a organização do Município Arcuense,
da ARDAL – Associação Regional para o Desenvolvimento do Alto Lima e da Junta de
Freguesia de Soajo.
Com este evento pretendeu-se promover os produtos, as artes e ofícios tradicionais, o folclore, os usos e costumes tradicionais e as manifestações espontâneas da
cultura popular.
O certame foi composto por uma exposição permanente de produtos locais e artesanato, associado a um vasto programa
de animação. Na componente exposição,
deu-se destaque ao espaço ocupado pelas
tasquinhas que tiveram à disposição dos visitantes um sem número de petiscos e iguarias de sabores excecionais, as quais foram
acompanhadas pelo vinho verde da região.
O programa de animação foi variado,
assente na música tradicional: rusgas; ranchos folclóricos; grupos de bombos; concertinas e música popular.
De destacar que, no âmbito das Comemorações dos 500 Anos do Foral de Soajo,
também decorreu no dia 1 de Agosto a Teatralização da Entrega do Foral de Soajo pelo
Rei D. Manuel I (1514), no Largo do Eiró.
Com estas iniciativas pretende-se continuar com a política de dinamização da
Porta do Mezio e promover e divulgar o
território de montanha de Arcos de Valdevez, nomeadamente do Parque Nacional da
Peneda Gerês.
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Câmara Municipal
com as suas

reforça ligações de proximidade

comunidades em Lisboa e no estrangeiro

Feira de
Artesanato e
Gastronomia
Portuguesa de

Cenon

- França
atraiu cerca de
20000 visitantes
Feira anual de Artesanato e
Gastronomia Portuguesa de Ce-

59º

non, organizada pelo município

Aniversário da Casa do Concelho de

local e pela Associação Alegria

Arcos de Valdevez em Lisboa

Portuguesa de Gironde.

O
Presidente
da
Câmara Municipal foi
a Lisboa para apoiar a
Associação, demonstrando
o forte apreço que sente
pela comunidade arcuense
espalhada pelo País e
estrangeiro.
A Casa do Concelho
de Arcos de Valdevez em
Lisboa realiza diversas
iniciativas ao longo do
ano. Possui uma Secção
Desportiva; um Grupo de
Cavaquinhos e um Rancho
Folclórico, com bastantes
atuações em todo o País e
junto das comunidades de
França, por isso o municí-

contro com empresários e asso-

pio apoia a sua atividade
através da celebração de
um protocolo anual. Participa em várias ações de
promoção do concelho em
Lisboa.
Como já é habitual em
celebrações de aniversário, a Direção entregou o
Prémio “Mário de Barros
Pinto” – um troféu que
distingue personalidades
de Arcos de Valdevez. Este
ano o prémio foi para o
diretor da Casa das Artes
concelhia, Nuno Soares,
“como reconhecimento
pelo que tem feito em prol
de Arcos de Valdevez.

Foi também realizado um enciações empresariais que contou
com a presença do Presidente do
Portugal Business Club de Bordeaux, o arcuense José Manuel
da Silva.
Foram apresentadas as potencialidades do concelho em
termos de investimento no sector empresarial, agro-florestal
e turismo, bem como os apoios
previstos no âmbito do próximo
quadro comunitário de apoio.
João Manuel Esteves enalteceu a realização desta Feira, que
envolve milhares de portugueses
e luso-descentes e os ajuda a
“matar” as saudades das suas

Câmara Municipal encontra-se com a

Associação de Cergy Pontoise em França
O Presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, durante a
deslocação à comunidade na região
de Paris teve a oportunidade de se
encontrar com a Associação de Cergy Pontoise em França.
Neste encontro o autarca ofereceu à Associação uma Bandeira do
Município.
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terras de origem, bem como o
excelente trabalho da organização, felicitando o Sr. Rodrigues,
presidente da Associação Portuguesa Alegria de Gironde, e
a Srª Fernanda Alves, vereadora
de Cenon, em representação das
dezenas de pessoas que contribuíram para que o mesmo fosse
um sucesso.
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Feira de Nanterre
- França
A Câmara Municipal voltou a
marcar presença numa das maiores feiras de produtos regionais,
realizada pela Associação Recreativa e Cultural dos Originários de
Portugal em Nanterre, França, a
“Feira de Produtos Regionais Portugueses e da Ruralidade”.

Encontro com a Casa dos Arcos em Bordéus
As boas relações com as comunidades de arcuenses no estrangeiro continuam a ser uma das
grandes preocupações do município arcuense que, sempre que possível, as visita e apoia no desenvolvimento das suas atividades.
Neste sentido, o vereador Hélder Barros esteve recentemente
na Casa dos Arcos em Bordéus por
ocasião do seu 6º aniversário.
Rodeado de amigos conviveu
numa festa onde se encontraram
centenas de arcuenses que através

Encontro na Casa

dos Arcos na região de Paris

De realçar que, no âmbito desta
presença em França, João Manuel
Esteves, também participou num
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jantar convívio com a Casa dos Arcos em Paris onde foram realçadas
as ligações com as comunidades,

bem como o plano de atividades
desta Associação.

da sua presença se sentiram menos longe das suas raízes e da sua
Terra.
Dirigindo-se à comunidade arcuense, que afluiu em grande número a esta iniciativa, o vice-presidente da autarquia sublinhou
a importância da nossa diáspora
para a promoção da cultura e para
o próprio desenvolvimento económico do concelho.
Foi ainda lançado o desafio aos
empresários arcuenses a residir
em Bordéus que investiram em Ar-

cos de Valdevez, quer nos Parques
Empresariais, quer ao nível do
turismo e da própria reabilitação
urbana, onde a autarquia está a
desenvolver um programa de incentivos financeiros e fiscais que
criem um ambiente favorável ao
investimento.
Nesta breve viagem a França, é
de realçar a afetividade, alegria e
satisfação com que o autarca foi
recebido em todos os locais onde
esteve.

Em Dezembro
marcou
também
presença no
1º Aniversário
e 1ª Feira de
Artesanato e
Gastronomia
do
Classicoarcos
em Bordéus.”
Este encontro
decorrei com
bastante
animação e
contou com
várias atuações
musicais,
rusgas e venda
de produtos
regionais
arcuenses.
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500 Anos do Foral de
Soajo
Comemorações dos

40 Anos do

25 de Abril em Arcos de Valdevez

População aderiu em
força às iniciativas que
compuseram o programa
Arcos de Valdevez não deixou
passar em branco as comemorações do Dia da Liberdade, e, visto
este ano ter sido o ano em que passaram 40 anos desde a Revolução
de Abril, a Câmara Municipal preparou uma programação especial
para assinalar a data.
Na sexta-feira, dia 25, decorreu
a Cerimónia Oficial do hastear das
Bandeiras na Praça Municipal, após
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a Salva de Morteiros, que contou
com guarda de honra efectuada
pelos Bombeiros Voluntários de
Arcos de Valdevez, Corpo Nacional
de Escutas – Agrupº214 e Banda da
Sociedade Musical Arcuense.
Já no sábado, pelas 21h30,
decorreu a abertura da Exposição
“25 de Abril 40 Anos - Canções da
Liberdade”. A mostra, inédita e produzida pelo Museu Nacional da Imprensa (Porto), juntou mais de cem
discos em vinil editados no antes e
durante o período revolucionário.
Às 22h00 teve lugar na Casa das

Artes o espetáculo musical “Outra
Vez Abril”. Este projeto musical/
performativo arcuense juntou no
mesmo palco Miguel Fernandes,
acompanhado por Paulo Freitas,
Rui Dantas, Carlos Pinto e Deni Pacheco, e os jovens músicos locais
coordenados pela professora Maria
do Céu Sousa.
No domingo, decorreu a Meia
Maratona de Arcos de Valdevez/
Caminhada Solidária pelos Bombeiros Voluntários de Arcos de
Valdevez.

Comemorações tiveram início no
passado dia 28 de junho
A Câmara Municipal e a Junta
de Freguesia de Soajo, juntamente
com várias associações de Soajo,
prepararam um programa para co-

memorar os 500 anos da atribuição
do Foral a Soajo pelo Rei D.Manuel
I em 07/10/1514, reafirmando a
“força” das gentes do Soajo e da

sua vontade de querer o melhor
para a sua terra.
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Carnaval
de Arcos
de
Valdevez
um dos

maiores do
norte do
país
A folia começou no
domingo, dia 2 de março,
com o desfile “Bonde
das Poderosas e Velho
Gágá”. Na segundafeira à noite houve um
concurso de máscaras,
organizado por alguns
bares locais e, na terça
–feira saiu à rua o grande
corso carnavalesco, o
qual teve como Reis os
apresentadores televisivos
Nuno Eiró e Mónica
Jardim.
Mais uma vez, o grande
corso carnavalesco
de Arcos de Valdevez
apresentou-se bastante
colorido, animado e
satírico, características
para as quais contribuiu
em muito o trabalho
da Folia, com o apoio
do Município, das
Associações do concelho
e dos muitos anónimos
que a ele se juntaram e
ajudaram a fazer a festa.
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S. João da Valeta
festejado com

animação

em Arcos de Valdevez

Festas Sanjoaninas foram
celebradas ao som de muita
música com as atuações do
conjunto Carlos Rodrigues e
da Orquestra Microsom; de
Marchas Populares; contou
com o célebre concurso de
quadras e janela/varanda
mais florida e não faltaram
os martelinhos, os manjericos, o caldo verde, a bela da
sardinha assada e fogo-de-artifício.
Um dos momentos altos
das festividades realizou-se
na segunda-feira de manhã
com o desfile das Marchas
Infantis do Centro Social e
Paroquial do Vale, da Santa
Casa da Misericórdia de Arcos
de Valdevez, Centro Paroquial
e Social de Guilhadeses, do
Centro Social e Paroquial de
Arcos Salvador e Centro Paroquial e Social de Rio Frio.
À noite decorreu o desfile
das marchas Sanjoaninas na
Av. Dr. Mário Soares, que este
ano contou com a participação de oito marchas de vários
pontos do concelho, nomeadamente da Associação da
Miranda, da Associação de
GRADE, da Marcha do Pelourinho de AVV, da Associação
Padre Himalaia – Cendufe,
da Associação de S. Jorge, da
Associação Amigos de Oliveira, da Associação Olhar Encantador – Sta. Cristina e do
Grupo de Bombos Dragões de
S. Jorge.
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Publicações
apoiadas pelo

Município

Outra das atividades desenvolvida ao nível da Cultura é o apoio a
edições de livros de autores locais
ou de temas ligados diretamente

Alberto Santana

ao município e seu território.
Neste âmbito foi dado apoio na
publicação do livro “Obra Poética
de José Terra”, prefaciado pelo Prof.

apresentou na

Doutor José Manuel da Costa Esteves e incluído na coleção “As mãos
e os frutos” da editora portuense
modo de ler.

Casa das Artes o livro

“Arcuenses (Des)Conhecidos”

Casa das
Artes de
Arcos de
Valdevez

Uma referência
no panorama
cultural da
região

Ao nível da Cultura Arcos de
Valdevez destaca-se por possuir
uma grande atividade cultural
ao longo de todo o ano. A oferta
é grande e o elevado nível de
qualidade também.
Desde as Letras à música, teatro,
cinema, dança ou às iniciativas de
cariz mais popular, decorrem em
Arcos de Valdevez atividades que
agradam a todo o tipo de públicos.

de cinema
100% digital e

equipamento adicional
para cinema 3D
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Decorreu em Novembro, na
Casa das Artes concelhia a apresentação do livro “Arcuenses (des)
Conhecidos” da autoria de Alberto
Fernando Fonseca Lima, mais co-

nhecidos por Sr. Santana.
José Maria Costa ficou encarregue de fazer a apresentação desta

obra que referencia 165 personalidades arcuenses.

Biblioteca à beira-rio na praia fluvial da

Valeta

Câmara Municipal
pretende promover a
leitura e o livro junto da
comunidade arcuense e
visitantes

Câmara Municipal
adquire projetor

Com este investimento ficou
garantida a continuação do serviço
público, a descentralização do cine-

“Para
conseguirmos
perspetivar e sermos dignos do futuro temos de
conservar o passado”, Presidente da Câmara Municipal, João
Manuel Esteves

ma e a oferta cultural alargada a
todos os arcuenses, disponibilizando à comunidade local um produto

cultural e de lazer atualizado, sem
os custos significativos provenientes de deslocações.

A Câmara Municipal, através
da Casa das Artes/Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo, instalou
um espaço dedicado aos livros,
na margem esquerda do rio Vez,
em plena praia da Valeta, permitindo aos arcuenses, e aos muitos
turistas/visitantes, consultar a imprensa, livros mais procurados no
momento, bem como um conjunto
variado de outros títulos.
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MÚSICA
SONS DE VEZ 2014

12ª Mostra de Música
Moderna de Arcos de
Valdevez
fotos: Miguel Lobo

“Sons de Vez” continua a dar provas de ser uma
boa aposta, trazendo até terras arcuenses nomes
fundamentais como Jorge Palma, Ermo, Atic,
mundo Cão, Keep Razors Sharp, Noiserv, Fitacola,
Melech Mechaya, o Bisonte.
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Ainda no âmbito da música,
o Auditório da Casa das Artes
arcuense recebeu, entre muitos
outros, nomes de referência do
panorama arcuense, nacional e
internacional, como os GNR, os
Anjos, o grupo Gospel Collective,
os Quinta do Bill, Camané, João
Pedro Pais, Deolinda e Cuca Roseta,
assumindo uma programação
eminentemente vocacionada para
um público heterogéneo, mas de
referências qualitativas.
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TEATRO
O Teatro é outra das áreas de
grande interesse no âmbito das
atividades culturais realizadasnos
quais também já fazem parte proje-

tos de relevo como o Ciclo de Teatro
Brasileiro, uma iniciativa realizada
desde 2007 que, nesta sua sétima
edição, contou com a Companhia

de Teatro da Cidade (Brasil), Companhia Cênica Farândola Troupe
(Brasil) e o projeto do ator Alexandre Borges (Brasil), “Poema Bar”.

Festival
Marginal
Artes

voltou a animar
Arcos de Valdevez

Festas de
Natal

com os Jardins
de Infância e
Escolas enchem
Casa das Artes
concelhia com

cor e alegria

Decorreu nos passados dias
18, 19 e 20 de julho a quarta edição do Festival Marginal Artes,
um evento de artes performativas
que contou com espetáculos de
dança, teatro, performance, música e curtas-metragens.
Organizado pela Associação
Movimento InCriativo em parceria com o Município/Casa das
Artes de Arcos de Valdevez.

Casa das Artes

assinalou o Dia

Mundial da
Dança com

performance
de Dança
Contemporânea

nos Jardins de
Infância Municipais e
foyer da Casa
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5ª Edição da

Semana
Concelhia
da Leitura
2014
Câmara Municipal apoia Centro
Projeto contribuirá para a
existência de um maior fluxo
de jovens no concelho e para
divulgar o nome de Arcos de
Valdevez
A 5ª edição da Semana Concelhia da
Leitura regressou este ano para chegar ainda a mais pessoas, envolvendo mais instituições arcuenses. Subordinada ao tema O
Sabor das Palavras.
A Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo e as Bibliotecas Escolares do concelho
apresentaram um cardápio que incluiu sabores tão variados como feiras do livro, encontros com escritores, sessões de poesia
nos restaurantes, animações da leitura em
lares e centros de dia, transmissões radiofónicas, palestras, exposições e concursos
de leitura.

Projeto Facilita

Instalação de espaço dedicado aos livros nas unidades industriais
Já no âmbito cultural, tem
em curso desde abril de 2010
o projeto FACILITA - Fábrica
de Conhecimento e Informação
para Leitores Ativos. Um projeto
que consiste na instalação de um
espaço dedicado aos livros nas
unidades industriais para realizar encontros quinzenais com
uma mediadora proveniente da
Biblioteca Municipal Tomaz de
Figueiredo.
Durante as sessões, os utilizadores inscritos no projeto
podem selecionar, requisitar ou
encomendar livros, CDs e DVDs
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procedentes da Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo para
lerem ou visualizarem em suas
casas. A monitora também presta apoio em pesquisas na Web e
na utilização de aplicações informáticas.
O FACILITA estimula nos trabalhadores os hábitos da leitura,
o interesse pelo conhecimento
dos diferentes tipos de fontes
informacionais (livros, revistas,
dicionários, entre outras) e a utilização metódica para obtenção
de material bibliográfico.

A Câmara Municipal coopera com
este Agrupamento na criação de um
Centro Escutista, o qual será o primei-

ro do distrito, que possa albergar escuteiros de outras paragens e também
contribuir para desenvolver da melhor
maneira a sua atividade.
Foi-lhe cedida a Escola Primária
de Rio Frio e também tem vindo a ser
apoiado financeiramente no desenrolar das obras de recuperação.

Apoio a Associações
CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU A
CELEBRAÇÃO DE
PROTOCOLOS COM
37 ASSOCIAÇÕES DO
CONCELHO, EM
175 MIL EUROS
A Câmara Municipal atribui
anualmente às Associações
do concelho verbas de apoio
à realização de atividades
desportivas, culturais,
recreativas e de lazer.
Neste sentido aprovou
recentemente em Reunião
de Câmara a celebração
de protocolos de atividade
com 37 coletividades do
concelho.
Dentro em breve serão
aprovados protocolos com
mais associações.

Escutista

concelhias

É preocupação da autarquia
apoiar estas associações
para concretizar as
atividades que estas
realizam, tanto do ponto de
vista económico como de
disponibilidade, devido à
extensão do município.
Para além destes apoios,
a autarquia ainda concede
verbas para a melhoria
das instalações e aquisição
de equipamentos pelas
associações.
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A Associação
Recreativa e Cultural
de Guilhadeses vai ter

Câmara Municipal reforça
relação sociocultural e
desportiva com

Na sequência das reabilitações
dos Espaços desportivos e de lazer do
concelho, e depois de ter colocado o
relvado sintético no Campo de futebol
do ARC Paçô, a Câmara Municipal
abriu concurso para a requalificação
e colocação de relvado sintético no
Complexo desportivo de Guilhadeses.
A empreitada tem por objetivo a
beneficiação do atual campo de jogos,
atra¬vés da implementação de relvado
sintético e equipa¬mento desportivo,
a execução de balneários secundários,
o arranjo da envolvente, bem como a
colocação de iluminação.
Um procedimento, adjudicado à
empresa Construções Artur Alves de
Freitas II, Lda, pelo valor de 542.141,41
euros

A Câmara Municipal tem
promovido junto das empresas
do concelho ações que revelam
a sua preocupação para com os
colaboradores das mesmas.
Nesse sentido, no âmbito do
incentivo à prática desportiva
tem vindo a aprovar vários protocolos com empresas do concelho para a utilização das instalações da Piscina Municipal,
com descontos nos horários
livres, classes de aprendizagem,
hidroterapia e hidroginástica
aos trabalhadores, cônjuges e
filhos, bem como para o uso do
Pavilhão do Municipal.

empresas

Campo de Futebol
Sintético

Requalificação do Campo
Com este projeto a Câmara
Municipal pretende levar a cabo
a construção de bancadas e áreas
sociais de apoio, nomeadamente
instalações sanitárias, bar e

Câmara Municipal promove desporto com as escolas

de Rugby

arrumos. Será ainda construída
a vedação do recinto incluindo
portaria e arranjos exteriores
complementares adequados à
utilização do equipamento.

A obra tem um custo estimado
de cerca de 347.500,00 euros e já
se encontra bastante adiantada.

O Desporto nos jovens é visto
como essencial e prioritário para
Câmara Municipal que, nesse sentido os incentiva a terem uma vida
ativa e sã.
Assim, de forma a promover
o Desporto e contribuir para um
crescimento saudável dos mais pe-

quenos, todos os dias do ano letivo,
a Câmara Municipal de Arcos de
Valdevez leva crianças dos Jardins
de Infância às instalações da Piscina Municipal para terem aulas de
adaptação ao meio aquático. Também no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC),

as 35 turmas e os 700 alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico do concelho
têm aulas de educação física no seu
estabelecimento de ensino e nas
Piscinas Municipais, bem como a
oportunidade de se deslocarem ao
campo de Rugby, para terem contacto com a modalidade.

Corta-mato
escolar reuniu cerca
de

450 alunos
no Estádio
Municipal

Todos os anos centenas de
alunos se reúnem no Estádio
Municipal para a realização
do Corta-mato escolar. Uma
iniciativa que conta com organização do Agrupamento de
Escolas de Valdevez e o apoio
do município arcuense.
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Meia Maratona
e Caminhada
Solidária de Arcos
de Valdevez
decorreram no
passado dia 27 de
abril

Arcos TT

trouxe a Arcos de Valdevez cerca de 900 motards

O Parque da Ponte Nova, em
Arcos de Valdevez, recebeu no passado dia 8 de Março, mais uma edição da prova de todo-o-terreno: Arcos TT. Sobre duas ou quatro rodas,
chegaram a terras arcuenses cerca
de 900 amantes da modalidade.
O Arcos TT é organizado pelo
Motoclube, com o apoio do município, há já 16 anos, e, a cada edição
que passa consegue reunir mais
amantes da modalidade vindos de

várias partes do continente, bem
como da Madeira e Açores e ainda
do estrangeiro, nomeadamente da
Suíça, Espanha, França e Andorra.
Neste dia o Motoclube realizou ainda um jantar, no Campo do
Trasladário, para assinalar o Dia da
Mulher que também se revelou um
sucesso. Com animação a cargo da
Orquestra Ympério Show, a diversão ficou garantida até altas horas
da noite.

Teve lugar no passado dia 27 de
Abril, a Meia Maratona de Arcos de
Valdevez, organizada pelo CAAV,
em colaboração com a Câmara
Municipal. Esta iniciativa teve como
objetivo levar o nome de Arcos
de Valdevez a outras paragens e
enaltecer a atividade desportiva, e,
destacou-se pela presença de grandes
nomes do atletismo português como
Rosa Mota, a qual foi a madrinha
desta prova, Sara Moreira, José
Moreira, Leonor Carneiro, Doroteia
Peixoto, Vanessa Fernandes, Maribel
Gonçalves e Cláudia Pereira.
Esta meia maratona englobou
a realização de uma caminhada
solidária pelos Bombeiros Voluntários
de Arcos de Valdevez, que receberam
os contributos devido ao trabalho
meritório que fazem pela população.

Rosa Mota
Madrinha da Meia Maratona

Torneio A.R. Paçô Adrien Silva
realizou-se nos dias 7 e 8 de junho no Estádio
Municipal de Arcos de Valdevez
O A.R.C.Paçô levou a cabo
pela sexta vez o “Torneio A.R.C.
Paçô – Adrien Silva”, nos passados dias 7 e 8 de Junho no Complexo Desportivo da Coutada em
Arcos de Valdevez.
Este ano participaram 18 clubes, nacionais e estrangeiros, nomeadamente o Paços de Ferreira,
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o Gil Vicente, o ARC Paçô, o Sporting, o Vianense, o ADECAS, Ponte
da Barca, Coruxo FC, Barroselas,
Guilhadeses, Merelim, Amares,
Sporting Clube de Braga, Escola
Desportiva Arousa, Atlético dos
Arcos, Brito BSC, Taipas e Blagnac FC.
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1º “Fitness Day” revelou-se um

sucesso

Em Janeiro, a Câmara
Municipal de Arcos de
Valdevez organizou, com
a colaboração da instrutora/ professora Marta
Morais, um dia de atividade física na área do
Fitness, denominado, “
FITNESS DAY”.

Este evento teve lugar
no Campo do Trasladário
com os melhores instrutores de Fitness da região
norte e, apesar do mau
tempo que se fez sentir
na região, revelou-se um
enorme sucesso.

Câmara Municipal organizou Campeonato Municipal de
Futebol de 5

Iniciativa começou no dia 2
de Novembro e terminou no
passado dia 18 de janeiro
A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez, através do Serviço de

II Gerês
Granfondo
Cycling Road

Desporto Juventude e Associativismo, organizou um Campeonato
Municipal de Futebol de 5, no qual
participaram os 3 clubes do Concelho, com Futebol de 5 no escalão
de Traquinas (Nascidos a partir de

passou

por Arcos de Valdevez

Evento passou por Arcos de Valdevez e contou com grandes nomes do
desporto nacional e internacional, entre os quais Miguel Indurain, o melhor
ciclista espanhol de todos os tempos
e um dos maiores de sempre a nível
mundial
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2005), nomeadamente, o Atlético
dos Arcos, o ARC Paçô e o ARC Guilhadeses (equipa A e B), num total
de 65 jovens atletas.

1º Arcos Rugby Celta foi um sucesso
1ª Edição do Arcos Rugby
Celta, decorreu nos dias 5 e 6 de
Abril, com a participação de 500
atletas.
No grupo dos sub-16 estive-

ram em competição o CRAV, a
Académica, o Évora e o CDUP.
Nos sub-18 entraram na disputa
pelo 1º lugar o CRAV, o Évora,
a Seleção Nacional Sub-16 e os

Barbarians Minho, equipa constituída por jogadores do Braga e
do Guimarães.

Arcos de Valdevez recebeu pela 1ª vez

torneio internacional de futebol
Arcos de Valdevez acolheu nos
dias 17 e 18 de maio o Torneio Internacional de Futebol “Recontro
de Valdevez”, evento inédito no
concelho minhoto.
Organizado pela Faculdade do
Desporto e pela empresa de gestão desportiva ProEleven, contou
com as presenças do Sporting
Clube de Braga B, Varzim Sport
Clube, Atlético Colômbia Sport
Clube, clube colombiano, e com
a WSports Seven, equipa de uma
empresa chinesa.
A competição teve ainda a
particularidade de ser apadrinhada por três jogadores da I Liga:
Pedro Tiba, médio do Vitória de

Setúbal, e os colombianos Fredy
Montero, do Sporting e Felipe

Pardo, do Sporting de Braga.
passosdoconcelho | 65

KAYAK-PÓLO

PESCA DESPORTIVA

“12 MESES 12 TRILHOS”
EXPO TUNNING

CAMINHADAS AQUÁTICAS
BTT

PROVA TODO O
TERRENO
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