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Somos de “Arcos de Valdevez onde 

Portugal se Fez”. Estamos ligados à 

fundação da Nação Portuguesa, pois 

aqui ocorreu o Recontro de Valdevez em 

1140.

Estamos a comemorar os 500 Anos 

do Foral de Valdevez. Temos um progra-

ma de comemorações ao longo do ano 

de 2015 e 2016, onde pretendemos rea-

firmar o valor e a vontade da nossa gente 

em querer o melhor para Arcos de Val-

devez. Este é o desafio de quem, cinco 

séculos depois, reflecte sobre o passado 

e perspectiva um futuro em prol da nossa 

Terra, envolvendo todos, os que cá vivem 

e os que estão pelo mundo. Queremos 

que sejam 500 Anos de História a olhar 

para o Futuro.

O destaque das comemorações do 

Foral vai para a inauguração do Paço 

de Giela, para a reabilitação e valoriza-

ção do belíssimo conjunto monumental, 

monumento nacional desde 1910, mas 

também para o momento de inigualável 

importância e celebração do orgulho 

que os arcuenses têm na sua História e 

Cultura. Foi aberta uma nova janela de 

oportunidade para este notável conjun-

to patrimonial; da ruína quase completa 

e da luta secular contra o esquecimen-

to, o Paço de Giela surge novamente 

vivo, como um elemento perpetuador 

da História identitária deste Concelho e 

assume, de novo, a sua importância na 

construção de um futuro promissor para 

Arcos de Valdevez e para os Arcuenses.

Avançamos na construção de um 

concelho mais coeso, mais solidário, 

mais próspero, mais sustentável, com 

mais oportunidades e qualidade de vida 

e mais atrativo para viver, visitar e investir. 

Promovemos uma governação as-

sente nos valores da responsabilidade e 

da proximidade, assegurando a gestão 

criteriosa dos recursos e a qualificação 

dos serviços. A dívida orçamental bai-

xou. A dívida a fornecedores baixou. As 

despesas correntes foram reduzidas. Os 

investimentos do Município subiram. Fo-

ram reforçados os apoios às Juntas de 

Freguesia, às associações e instituições. 

A qualificação é fundamental no de-

senvolvimento sustentável, por isso in-

vestimos mais de 1 milhão de euros na 

educação. 

Promovemos Arcos de Valdevez 

como um concelho inclusivo e solidário, 

reforçamos os programas de apoio aos 

mais desfavorecidos. Há uma crescente 

aposta na área cultural e na valorização 

do património cultural. Realizamos e 

apoiamos inúmeras iniciativas desporti-

vas, sociais, recreativas e culturais com 

as Associações e a Casa das Artes, ofe-

recendo mais atividades a mais públicos 

e em mais locais. No Desporto, Recreio 

e Lazer, requalificamos o Estádio Munici-

pal de Rugby, o Complexo Desportivo de 

Guilhadeses e a iluminação do Campo 

de Távora. Abrimos o polidesportivo ao 

ar livre e o circuito de manutenção.

Caros Arcuenses
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Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)
Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez

Dia com História
Estão em curso muitas obras, de vários milhões de 

euros, para melhorar a rede viária, para valorizar espa-

ços urbanos, alargar a rede de abastecimento de água 

e saneamento, de recolha de resíduos sólidos urbanos e 

de iluminação pública. O Município intensifica a parceria 

com as freguesias através da celebração de protocolos. 

Promovemos Arcos de Valdevez como um concelho 

inovador e competitivo. Dinamizamos o emprego. Com 

a ACIAB, Cooperativa Agrícola, Incubo e Ardal dinamiza-

mos iniciativas de promoção do investimento, desenvol-

vimento rural, comércio, artesanato e de produtos locais, 

como foi o caso da realização da Expovez. Estamos a 

alargar os parques empresariais, que empregam directa-

mente cerca de 2500 pessoas, e a modernizá-los com a 

ligação à rede de fibra óptica. Lançamos um programa 

para reduzir a burocracia e um conjunto de incentivos. 

Estamos a promover a regeneração urbana, lançamos 

uma ARU, que permite reabilitar edifícios reduzindo o 

IVA, IMI e IMT.

Participamos e realizamos muitas acções de promo-

ção e divulgação das potencialidades turísticas do con-

celho. Dinamizamos a Porta do Mezio e estamos a con-

cluir o centro de promoção de produtos. Existem muitos 

e bons motivos para visitar Arcos de Valdevez. 

Apesar dos tempos que passamos não serem de fa-

cilidades, temos que olhar em frente e identificar e apro-

veitar as oportunidades. Por isso:

1. Queremos um concelho que proporcione melhor 

educação.

2. Queremos um concelho inclusivo, coeso e solidá-

rio.

3. Queremos um concelho que promova a melhoria 

da qualidade de vida dos arcuenses, com maior 

equidade no acesso a bens e serviços públicos.

4. Queremos um concelho inovador, criativo e com-

petitivo, que gera riqueza e emprego. 

5. Queremos um concelho que dinamize o turismo, 

os recursos locais e a economia rural.

6. Queremos um concelho ambientalmente susten-

tável. 

7. Queremos um concelho que valoriza e preserva o 

património histórico e a cultura.

8. Queremos um concelho que dinamize iniciativas 

culturais, desportivas e de lazer.

9. Queremos um concelho com uma governação 

mais próxima, participativa e responsável.

10. Queremos um concelho que afirme a sua identi-

dade.

Somos uma comunidade orgulhosa da sua identida-

de secular, que passou por diversos desafios ao longo 

da sua história. É importante sabermos estar à altura das 

nossas responsabilidades coletivas, orgulhando-nos do 

nosso passado e construindo, no presente, um futuro 

que nos dignifique. Saibamos enfrentar os desafios do 

presente, com confiança, esperança e determinação, e 

legar às gerações vindouras um concelho cada vez mais 

solidário, próspero, sustentável, com melhor qualidade 

de vida.

Contamos com o envolvimento, energia e dedicação 

de todos os arcuenses, os residentes e a nossa comu-

nidade de emigrantes, para continuarmos a construir o 

futuro de Arcos de Valdevez. 

Endereço votos de felicidade a todos e que desfru-

tem do nosso concelho na companhia de familiares e 

amigos.

Um abraço Amigo,

João Manuel Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Decorreram no passado dia 11 de Julho as comemora-
ções do Dia do Concelho. Um dia grande para Arcos de 
Valdevez, e um dia importante para todos os Arcuenses. 
Oportunidade para revisitarmos as nossas raízes e afir-
marmos a nossa identidade arcuense, com a sua cultura 
e tradições, num território com vestígios milenares da 
presença humana e profundamente ligado à formação 
da Pátria Portuguesa através do Recontro de Valdevez. O 
Bafordo, Torneio ou Recontro, imortalizou Arcos de Val-
devez na História de Portugal. O Mestre José Rodrigues 
perpetuou, igualmente, este acontecimento histórico 
numa magnífica escultura localizada na Avenida Recon-
tro de Valdevez, sobranceira ao Rio Vez, na nossa Vila. 
Uma Terra, como um País, só tem futuro se conhecer e 
honrar o seu passado. Os Arcuenses Honram e orgulham-
-se do seu passado.

A inauguração das Obras de Requalificação do Paço 
de Giela, Monumento Nacional desde 1910, é um marco 
importante na vida cultural do nosso concelho que fica-
rá para a história arcuense como o ponto mais alto das 
comemorações, em curso, dos 500 Anos do foral de Arcos 
de Valdevez, concedido pelo Rei D. Manuel I. 

Quando em 1999, a Câmara Municipal a que presidia 
procedeu à aquisição do Paço de Giela, e da sua Quinta 
com 22 hectares, visava a preservação de um património 
que estava em degradação, sem que nenhuma iniciativa 
tivesse sido tomada para a sua recuperação, apesar de se 
tratar de um imóvel classificado como Monumento Na-
cional, e de a sua janela manuelina constar dos compên-
dios escolares. Tratou-se de uma decisão fundamental 
para a preservação de um património único, disponibili-
zando-o aos Arcuenses. Há época, a aquisição do Paço e 
da respetiva Quinta, representou uma decisão ousada e 
muito criticada. Hoje, é fácil o unanimismo em torno da 
importância do imóvel e da sua recuperação. Desafiante 
foi tomar a decisão em 1999 quando o apoio a esta op-
ção estratégica era diminuto.

Edifício Medieval, o Paço de Giela, acompanhou ao 
longo de séculos a saga dos Portugueses e dos Arcuenses, 
vendo nascer um país com um povo determinado quan-
to ao futuro de Terra Portucalense, capaz de desafiar a 
história nos quatro cantos do Mundo. Foi este Povo que 
deu “Novos Mundos ao Mundo” que Camões imortalizou 
nos Lusíadas, bem evocado no Canto I onde se exaltam os 
feitos da nossa gloriosa história. São as raízes de um Con-
celho, que se estendem pela História de Portugal, que se 
preservam com a recuperação do Paço de Giela. 

Os Arcuenses sentem orgulho na sua Terra e na Sua 
História. As cerimónias de inauguração da requalificação 
do Paço de Giela foram marcantes na afirmação da nossa 
alma arcuense. 

É importante congregar todos os arcuenses à volta des-
ta obra que preserva um dos maiores exemplares do pa-
trimónio arquitetónico e histórico de Arcos de Valdevez. 
Cada pedra deste edifício conta-nos a história Arcuense. 
Traz-nos à memória que aqui Portugal se fez. Permite-
-nos sentir, deste Paço altaneiro sobre a Vila de Arcos de 
Valdevez, que nestas Terras D. Afonso Henriques saiu vi-
torioso do Torneio de Valdevez, e a devastação que as 
tropas Napoleónicas fizeram aquando das invasões fran-
cesas. Mas do Paço de Giela, é igualmente possível ver a 
mudança que Arcos de Valdevez sofreu com o crescimen-
to obtido e o desenvolvimento conseguido ao longo dos 
últimos anos.

O Paço de Giela será um espaço de referências cultu-
rais, históricas e de afetividades, mas será igualmente 
um espaço de afirmação para o futuro. Os Arcuenses fi-
zeram uma obra magnífica ao recuperarem este patri-
mónio. Em termos institucionais, expresso, na qualidade 
de Presidente da Assembleia Municipal, o meu apreço e 
reconhecimento a todos os Arcuenses que, neste Ano de 
Comemorações de cinco séculos de Foral, possibilitaram 
assinalar a efeméride da forma mais apropriada com a 
abertura do Paço de Giela a toda a população.   

O Dia do Concelho é um dia diferente, somos mais ar-
cuenses. A recuperação e requalificação do Paço de Giela 
dignifica-nos aos olhos do nosso passado coletivo, pela 
carga histórica que encerra e permite-nos olhar o futu-
ro do nosso Concelho com confiança. O Paço de Giela já 
não ameaça ruir. Hoje, a ruína do Paço de Giela ameaça 
desassossegar as nossas mentes, exigindo-nos uma maior 
ambição relativamente ao futuro. São momentos como 
este que nos fazem sentir orgulhosos do nosso passado, 
fortalecendo a nossa ambição relativamente ao futuro.

Arcos de Valdevez, uma das terras mais bonitas de Por-
tugal, e os Arcuenses merecem.
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Comemorações 
do Dia do 
Concelho

Reabilitação do 
Paço de Giela 
inaugurada pelo 
Primeiro Ministro 
Pedro Passos Coelho

“Aqui há ambição! 
Aqui não estão 
conformados 
com aquilo que 
alcançaram, mas pelo 
contrário há vontade 
de ir além”, Dr. 
Pedro Passos Coelho, 
Primeiro-Ministro de 
Portugal. 

“Pretendemos 
que esta obra de 
reabilitação do Paço 
de Giela simbolize 
o nosso empenho e 
capacidade coletiva 
de concretizar, que 
também está patente 
em muitas outras 
iniciativas em curso.” 
João Manuel Esteves, 
Presidente da Câmara 
Municipal. 

O Dia do Concelho 
voltou a ser vivido em 
grande festa, tendo as 
comemorações arran-
cado, da parte da ma-
nhã, com o Hastear das 
Bandeiras, com a parti-
cipação dos Bombeiros 
Voluntários, Corpo Na-
cional de Escutas – Agru-
pamento 214 e Banda 
da Sociedade Musical 
Arcuense.

Da parte da tarde o 
Primeiro-Ministro, Pe-
dro Passos Coelho, inau-
gurou as obras de re-
qualificação do Paço de 
Giela, o qual foi adqui-
rido pela autarquia em 
1999 e sempre teve a in-
tenção de o transformar 
num espaço visitável. 

Hoje esse objetivo está 
concretizado, já que 
com este investimento 
realizado com o finan-
ciamento do Programa 
Operacional ON.2 – Eixo 
III - Valorização e Quali-
ficação Ambiental Ter-
ritorial, sendo o seu in-
vestimento elegível no 
valor de 1.383.906,09€ 
e a comparticipação FE-
DER de 1.176.320,18€”, 
foi reabilitado o edifício 
do Paço, a antiga casa 
dos caseiros e da Cape-
la de Stª Apolónia e foi 
ainda criado o parque 
municipal de lazer do 
Paço com uma área de 
22 ha, com percursos 
que permitirão aos vi-
sitantes momentos de 
descontração, tranquili-
dade e bem-estar.

Louvando a inter-
venção realizada pela 
Câmara Municipal e fa-
zendo questão de lem-
brar que existe muito 
património espalhado 
por Portugal a neces-
sitar deste tipo de in-
tervenção, o Primeiro-
-Ministro adiantou que 
“Esta recuperação mos-
tra bem como é impor-
tante termos condições 

para conseguirmos manter vivo 
o nosso património”. (…)“O 
grande desafio que temos é o 
de conseguirmos que os nossos 
territórios tenham a dinâmica 
suficiente para atrair o turismo 
e atividades económicas”, enal-
tecendo a visão vanguardista da 
Câmara Municipal neste proces-
so de recuperação do patrimó-
nio. Neste âmbito avançou ainda 
que existe a possibilidade de, no 
quadro comunitário Portugal 
2020, serem canalizadas verbas 
para este tipo de recuperação do 
património.

Na sua intervenção o presi-
dente da Câmara Municipal co-
meçou por se referir à ligação 
que Arcos de Valdevez tem com 
a fundação da nacionalidade. 
“Arcos de Valdevez onde Por-
tugal se fez!”, disse, aludin-
do ao Recontro de Valdevez de 
1140.

O autarca fez uma resenha 
da atividade do município re-
lativamente a projetos levados 
a cabo e que pensa concretizar, 
alertando o Governo também 

que os “territórios de baixa den-
sidade têm desafios a vencer, 
mas tem recursos e potenciali-
dades, que se forem rentabiliza-
dos, podem contribuir para uma 
economia mais competitiva”(…) 
Afirmou que é pretensão do Mu-
nicipio ter um concelho com me-
lhor educação, mais inclusivo e 
solidário, um concelho inovador, 
criativo e competitivo. Com me-
lhor qualidade de acesso a bens 
e serviços. 

Solicitou também o apoio do 
Governo na promoção da Quali-
ficação das pessoas; na promo-
ção da natalidade, valorização 
do papel dos idosos e apoio à 
instalação ou no regresso das po-
pulações aos territórios de baixa 
densidade; promoção da equi-
dade no acesso a bens e serviços 
públicos básicos, assim como a 
Competitividade dos territórios 
e da economia destes Territórios. 

No âmbito da programação 
houve ainda lugar para um Con-
certo com Rodrigo Leão no Jar-
dim dos Centenários.

Em Outubro 2014 o Primeiro-
-ministro visitou Arcos de Valde-
vez. A sessão solene decorreu 
na Casa das Artes, depois de ter 
tido uma reunião na Câmara 
Municipal para abordar diversos 
assuntos do concelho e onde o 
presidente da câmara solicitou 
o apoio para a sua concretiza-
ção.

De seguida decorreu a inau-
guração da nova Unidade de 
Cuidados Continuados de Mé-
dia Duração e Reabilitação, da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Arcos de Valdevez. 

As cerimónias iniciaram-se 
com o descerramento da placa 
evocativa da inauguração, se-

guida de visita às instalações. 
Foi possível percorrer os diver-
sos espaços onde se localizam as 
28 camas, os consultórios médi-
cos, salas de convívio, refeitório, 
espaços para as visitas, assim 
como as áreas de fisioterapia 
e de enfermagem. Um equipa-
mento moderno e bem equipa-
do, com as melhores condições 
para receber os doentes que 
vão ser os utentes da Unidade.

Primeiro Ministro 
visitou Arcos 
de Valdevez em 
Outubro de 2014
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No dia  27 de junho, decorreram as 
Cerimónias de Inauguração do Com-
plexo Desportivo Padre Arieiro em 
Guilhadeses e do Estádio Municipal 
de Rugby, no Parque Desportivo, em 
Giela, presididas por Sua Excelência o 
Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Dr. Emídio Guerreiro.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Manuel Esteves, este foi 
um dia importante para Arcos de Val-
devez, pois foi dado um grande passo 
ao nível da promoção do Desporto, 
Cultura e Associativismo, bem como 
ao nível do desenvolvimento local.

A empreitada do Complexo Des-
portivo Padre Arieiro, realizada pela 
Câmara Municipal em articulação 

com a Associação Recreativa e Cul-
tural de Guilhadeses, foi adjudicada 
pelo valor de 542.141,41 euros. Teve 
por objetivo a beneficiação do atual 
campo de jogos, através da colocação 
de relvado sintético e equipamento 
desportivo, a execução de balneários, 
o arranjo da envolvente, bem como a 
colocação de iluminação.

Esta operação encontrou-se inte-
grada no âmbito da candidatura Re-
qualificação do Campo de Futebol de 
Guilhadeses, que foi alvo de financia-
mento pelo ON2- Eixo Prioritário IV 
- Coesão Local e Urbana (Infraestru-
turas e Equipamentos Desportivos), 
tendo sido aprovada uma comparti-
cipação comunitária de 280.000,00€.

Já a "Requalificação de Campo de 
Rugby" teve como objetivo a constru-
ção de uma bancada e de um edifício 
para balneários, com um valor de cer-
ca de 720 mil euros. 

Esta intervenção, que proporcio-
na à prática do Rugby em Arcos de 
Valdevez uma das melhores instala-
ções a nível nacional, encontrou-se 
integrada no âmbito da candidatura 
"Requalificação do Campo de Rugby 
de Arcos de Valdevez", que foi alvo 
de financiamento pelo ON.2 - Eixo 
Prioritário IV - Coesão Local e Urbana 
(Infraestruturas e Equipamentos Des-
portivos) e teve uma comparticipação 
comunitária de 312.735,85€.

Estádio Municipal de 
Rugby e Complexo 
Desportivo Padre 
Arieiro, inaugurados pelo 
Secretário de Estado do 
Desporto e Juventude

O Complexo Desportivo Padre Arieiro, em 
Guilhadeses tem um relvado FIFA DUAS 

ESTRELAS que assegura, segundo definição 
da FIFA, “as mais elevadas performances de 

jogo para profissionais”!
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500 ANOS DO FORAL 
DE VALDEVEZ
RECONSTITUIÇÃO 
HISTÓRICA

A designada Terra e Concelho de Valde-
vez foi objeto de um Foral outorgado pelo 
rei D. Manuel I, datado de 2 de Junho de 
1515 e entregue localmente no ano de 
1516, circunstância que agora comemora-
mos, passados que estão 500 anos sobre 
um dos mais importantes marcos da histó-
ria arcuense.

Ciente da importância deste momen-
to na vivência presente e futura de Arcos 
de Valdevez, o Município leva a efeito um 
programa comemorativo da efeméride, 
repartido pelo biénio de 2015 e 2016, in-
tegrando momentos diversos, todos eles 
assentes numa forte matriz cultural e iden-
titária, um verdadeiro ponto de união e 
celebração para todos os arcuenses, numa 
perspetiva simultânea de visão sobre o pas-
sado e do abrir de linhas de reflexão sobre 
a atualidade e sobre o advir, sempre numa 
assumida homenagem a estes 500 anos de 
história coletiva e na ideia de um futuro 
igualmente desafiador e fascinante.

As comemorações, nas quais se pretende 
envolver toda a comunidade, tiveram iní-
cio no dia 15 de maio, sendo que depois 
desta data ocorrem eventos até Novembro 
de 2016.

9 de Agosto de 2015 (domingo)
22h00 
- Serenata do Rio, integrada nas “Festas de Nos-

sa Senhora da Lapa 2015”, subordinada ao 
tema “O Foral de Valdevez”.

Local: Ínsua e Rio Vez

Outubro de 2015
- Apresentação do volume fac-símile do Foral de 

Valdevez, com estudo histórico e documental, 
integrado na colecção “Forais de Arcos de Val-
devez”; autoria de Paula Pinto Costa e António 
Matos Reis.

- 2.ª Conferência do Ciclo “Re(en)contros de Val-
devez: 500 anos de História com os olhos no 
Futuro”.

Novembro de 2015
- Inauguração da escultura comemorativa do Fo-

ral de Valdevez. 

- Inauguração da Bienal de Artes “D’Artvez 
2015”, com apresentação dos vencedores e 
obras do concurso fotográfico “500 anos/500 
imagens”.

- Apresentação do projeto musical/performance 
”Reencontros”.

Dezembro de 2015
- Apresentação da Banda Desenhada “Histórias 

de Valdevez”, publicação a entregar aos alunos 
do 1º Ciclo de Arcos de Valdevez.

Fevereiro de 2016
- Apresentação da reedição da obra “Terras de 

Valdevez e Montaria de Soajo”, de Eugénio 
Castro Caldas.

- 3ª Conferência do Ciclo “Re(en)contros de Val-
devez: 500 anos de História com os olhos no 
Futuro”.

Junho de 2016
- Inauguração da instalação artística “Pelouri-

nho das Crianças”, realizada pelos Jardins de 
Infância Concelhios.

Julho de 2016
- Apresentação da reedição fac-símile da obra 

“Terras do Valdovês”, de José Cândido Gomes.

Novembro de 2016
- Apresentação do 1º Volume da publicação 

“Paço de Giela”, inserida na coleção “Casas Ar-
moriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez”.



| 
  p

as
so

sd
oc

on
ce

lh
o

12
 

p
as

so
sd

oc
on

ce
lh

o 
13

   
| 

Comemoração dos 500 
Anos do Foral 
Manuelino de Soajo

A Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia de Soa-
jo, juntamente com várias 
associações de Soajo, pre-
pararam um programa para 
comemorar os 500 anos da 
atribuição do Foral a Soa-
jo 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.

As comemorações tive-
ram início em junho de 
2014, com a apresentação 
da intervenção de valoriza-
ção e proteção do Pelouri-
nho do Soajo (Um símbolo 
com 500 anos, sinónimo da 

garra desta população ser-
rana; também foi apresen-
tado o Concurso de ideias 
para a conceção de um ele-
mento escultórico alusivo 
ao Foral de Soajo, com o 
qual se pretendeu estimular 
a criatividade em torno de 
um momento histórico de 
forte orgulho local. 

No âmbito deste arran-
que das comemorações de-
correu ainda uma tertúlia 
subordina à temática do 
Foral e seu enquadramen-
to histórico nacional, tendo 
sido também apresentado 
o elemento escultórico da 
autoria do soajeiro Jorge 

Lages.
As comemorações dos 

500 anos do Foral conti-
nuaram em Agosto com a 
teatralização da Entrega 
do Foral de Soajo pelo Rei 
D. Manuel I (1514); a Ação 
educativa “Viagem ao pas-
sado de Soajo” (inserida 
no BIOdoc 2014, produzido 
pela Associação Desporti-
va e Cultural de Soajo); a 
apresentação da reedição 
da obra em banda dese-
nhada “O Juiz de Soajo” 
e da reprodução do Foral 
manuelino de Soajo, bem 
como o jantar da Diáspora 
(ou do Emigrante) e a atua-

ção do Rancho Folclórico da 
Associação de Vilarinho das 
Quartas.

Em Outubro foi feito 
o encerramento destas 
festividades que ficaram 
marcadas pela cerimónia 
de descerramento de pla-
ca comemorativa dos 500 
anos do Foral, seguida de 
momento musical e pela 
apresentação do volume 
fac-símile do Foral de Soa-
jo, com estudo histórico e 
documental, da autoria da 
Prof. Doutora Paula Pinto 
Costa (Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto).

O Município de Arcos de Valdevez realizou nos 
dias 27, 28 e 29 de Novembro de 2014, o IV Con-
gresso Internacional subordinado à temática A 
Casa Nobre: Um Património para o Futuro, dando 
desta forma seguimento a um projeto consoli-
dado de estudo da memória, arquivo, heráldica, 
genealogia, defesa e valorização do património 
construído, turismo e desenvolvimento regional, 
entre outros, num evento único nas suas caracte-
rísticas e assumidamente um dos fóruns principais 
de reflexão, estudo e debate sobre estas temáti-
cas ao nível nacional e internacional.

Atrair e divulgar a investigação de qualidade 
em torno destes temas e problemáticas, foi o ob-
jetivo central de uma iniciativa que consegue ser, 
também, um exemplo de cooperação entre uma 
Autarquia, o Município dos Arcos de Valdevez, e 
Universidades, nacionais e estrangeiras, represen-
tadas através de vários docentes e investigadores.

IV edição do Congresso 
“Casa Nobre: Um 
Património para o Futuro 
acolheu mais de 250 participantes
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Arcos de Valdevez
ocupa a 19ª 
posição no “ranking” 
Nacional do Índice de 
Transparência Municipal

O Concelho de Arcos de Valdevez 
classificou-se na 19ª posição do 
“Ranking” Nacional do Índice de 
Transparência Municipal à escala 
dos 308 Municípios Portugueses, 
verificando-se uma melhoria 
acentuada face a 2013 (159ª posição). 
Acresce referir, que a Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez é a 
autarquia do Distrito de Viana do 
Castelo com a melhor classificação 
neste índice.
Estas conclusões vêm expressas no 
Índice de Transparência Municipal 
(ITM) 2014, que foi apresentado 
publicamente pela “Transparência 
e Integridade Associação Cívica 
(TIAC)”.
Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Manuel Esteves, este 
é o reconhecimento de uma gestão 
municipal clara e transparente, 
indispensável para a confiança 
dos arcuenses no poder local. O 
Autarca aproveita ainda para 
agradecer aos serviços da autarquia 
o “esforço conjunto em simplificar 
a vida aos cidadãos, através do 
rigor e transparência não só nos 
processos como na resolução dos seus 
problemas”.

Arcos de Valdevez reforça investimento e reduz 
dívida em 2014

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015

Câmara lança Pacotes de Incentivos

A Câmara Municipal aprovou 
a proposta de redução da parti-
cipação da variável IRS.

Com esta redução nas taxas a 
pagar pelos arcuenses, preten-
de-se dar um sinal muito im-
portante de preocupação com 
a vida da população, um sinal 
concreto de sensibilidade social 
e política, contribuindo obje-
tivamente para a diminuição 
da carga fiscal que atinge as 
famílias e para o aumento das 
disponibilidades do orçamento 
familiar dos arcuenses.

Isenção da taxa de direito 
de passagens de serviços de 
comunicações; 
Redução da comparticipação 
na variável de IRS;
Não aumento do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI);
Isenção para Jovens do 
Imposto Municipal sobre 
Transações (IMT);
Não aumento das Taxas 
Municipais;
Redução de 50% nas ligações 
de água e saneamento de 
moradias unifamiliares;
Apoio à realização de estágios 
para Jovens empreendedores;
Apoio às Juntas de 
Freguesia na contratação de 
colaboradores, no âmbito do 
programa cantoneiros.

Reforço da ação social 
escolar;
Aumento das bolsas de 
estudo;
Apoio no pagamento 
de medicamentos, água, 
electricidade e rendas;
Apoio na reabilitação 
de casas para os mais 
desfavorecidos e no alo-
jamento em habitações 
sociais.

Reforço da 
Ação Social

Apoio às 
Famílias e 

Jovens
Redução de 50% das taxas 
municipais relativas a 
licenciamentos de atividades 
económicas;
“Via Verde” para o 
Investimento: acompanhamento 
e redução em 50% dos prazos 
para licenciamento;
Isenção de derrama; 
Terrenos infraestruturados a 
preços  simbólicos nos parques 
empresariais; 
Atribuição de um apoio a 
empreendedores através 
do Fundo Municipal – 
ARCOSFINICIA;
Incentivos à Reabilitação Urbana 
(ARU), onde está prevista a 
redução do IVA de 23% para 6% 
nas empreitadas, a isenção de 
IMT, a isenção de IMI, à dedução 
à coleta de 30%.

e reduz impostos municipais

Incentivos ao 
Investimento

A proximidade é um 
vetor de ação política 
privilegiada pela Câmara 
Municipal de Arcos de 
Valdevez nomeadamente, 
no desenvolvimento 
de políticas nas áreas 
da Segurança, Saúde, 
Educação, Ação Social, 
Cultura, Turismo e 
Desporto, entre outras 
que visem a promoção 
do desenvolvimento 
sustentado no Concelho. 

O Executivo Municipal 
aprovou as Grandes Op-
ções do Plano e o Orçamen-
to para 2015, com um valor 
global de 26.954.700€, re-
presentando um aumento 
de 8,6% relativamente ao 
ano transato. 

Em 2015, a Autarquia 
reforçou o apoio aos mais 
desfavorecidos, continua a 
investir na educação e na 
ação social escolar e pros-
segue com um conjunto 
de medidas de apoio às fa-
mílias, jovens e empresas. 

Está, igualmente, previsto 
um conjunto de investi-
mentos que irão contribuir 
para o desenvolvimento 
do Concelho e qualidade 
de vida dos arcuenses, dis-
ponibilizando novos equi-
pamentos, reabilitando 
edifícios, espaços urbanos 
e verdes pelo concelho. 
Serão, ainda, realizados 
investimentos em reforço 
das infraestruturas viárias 
e básicas, iluminação pú-
blica, recolha de resíduos 
no concelho, bem como 

dinamizando o desenvol-
vimento económico e o 
emprego.

A Autarquia continuará 
a apoiar as várias iniciati-
vas e projetos em parceria 
com as Juntas de Fregue-
sia, instituições sociais e as-
sociações do concelho.

Com este orçamento 
pretendeu-se dar mais um 
passo na construção de um 
Concelho mais solidário, 
atrativo, dinâmico e sus-
tentável.

Em 2014 foram dados passos mui-
to significativos nas diversas áreas da 
atividade municipal que contribuem 
para melhorar a vida dos arcuenses.

A execução orçamental da Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez em 
2014 foi de cerca de 21 milhões euros.

A dívida orçamental foi reduzida 
em cerca de 1,4 milhões de euros

A dívida a Fornecedores e a dívida a 
Outros Credores baixou.

As despesas correntes foram redu-
zidas em cerca de 600 mil euros.

As despesas de capital subiram 654 
mil euros, um reforço da atividade de 
investimento do Município e apoio às 
Juntas de Freguesia, às associações e 
instituições do Concelho.

O Município desenvolveu um con-
junto de investimentos destacando-se 
de forma clara as verbas alocadas às 
Funções Sociais 6,45 milhões euros, 
seguindo-se as Funções Económicas 
com 2,66 milhões euros e as Funções 
Gerais e Outras Atividades com 2,48 
milhões euros.

Foram investidos 1,1 milhões de eu-
ros na Educação, em obras de melho-
ria nas instalações escolares, no for-
necimento de refeições escolares, no 
desenvolvimento das atividades extra-
curriculares, nos transportes escolares, 
na atribuição de Bolsas de Estudo para 
o Ensino Superior e com os protocolos 
de apoio às atividades das escolas.

Foram criados programas de apoio 
social dirigidos à população mais vul-
nerável, nomeadamente as crianças, 
os seniores e as pessoas com deficiên-
cia, tendo-se investido cerca de 300 
mil euros nesta área.

A crescente aposta na área da Cul-
tura traduziu-se numa alocação de 1,2 
milhões de euros.

Ao nível da Segurança e Ordem Pú-
blicas foram investidos 1,4 milhões de 
euros, essencialmente com as obras de 
requalificação do Quartel da GNR e as 
transferências para os Bombeiros Vo-
luntários e as Comissões de Compartes 
de Baldios.

Ao nível do Ambiente e Infraestru-
turas Básicas foi executado um total 
de 2,2 milhões de euros, onde se in-
cluem a ampliação das redes de abas-
tecimento de água e saneamento e na 
recolha de resíduos sólidos urbanos.

Foram investidos mais de 1,7 mi-
lhões de euros nas parcerias com as 
freguesias através da realização de 
obras e da celebração de protocolos.

Foram investidos 195 mil euros ao 
nível do Ordenamento do Território, 
onde se incluem a revitalização e va-
lorização de espaços urbanos.

O Município investiu na área da 
Energia cerca de 900 mil euros, onde 
se inclui a fatura da iluminação públi-
ca de 594 mil euros.

No Desporto, Recreio e Lazer foram 
investidos mais de 1,5 milhões de eu-
ros, onde se destaca a requalificação 
do Campo de Rugby, o Complexo Des-
portivo de Guilhadeses e a transferên-
cia de uma verba de cerca de 420 mil 
euros para apoiar as associações. 

A Autarquia continua a promover 
e atrair investimento de novas unida-
des empresariais para o Concelho com 
vista à criação de emprego, riqueza e 
rendimento, tendo sido investidos 
mais de 364 mil euros.

Na área do Turismo foram executa-
dos 186 mil euros o que acresce aos 
investimentos em muitas iniciativas de 
promoção e divulgação das nossas po-
tencialidades.

A Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez, apesar da conjuntura, re-
flexo direto da eficiente e rigorosa 
administração municipal, conseguiu 
diminuir as dívidas, sem parar com o 
investimento, o que significa que tem 
condições para prosseguir com os in-
vestimentos necessários à melhoria 
da qualidade de vida da população, 
fazendo de Arcos de Valdevez um 
concelho cada vez melhor para viver, 
visitar e investir.

 Contamos com o envolvimento 
e determinação dos arcuenses para 
continuarmos a construir o futuro da 
nossa Terra.

Relatório e Contas de 2014
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Requalificação do Quartel da GNR 
concluída
A segurança é um dos pilares da confiança dos 

cidadãos nas suas instituições e contribui, decisiva-
mente, para a manutenção de um clima de tolerân-
cia e promoção de comunidades seguras.

Neste âmbito e com base numa política de pro-
ximidade,  a Câmara Municipal de Arcos de Valde-
vez apoiou a “Requalificação do Quartel da GNR”, 
financiada pelo Ministério da Administração In-
terna (MAI) e com um custo total de execução de 
1.715.080,00€. De assinalar, que com a reabilitação 
deste equipamento estão criadas as condições para 
o reforço do contingente militar sedeado em Arcos 
de Valdevez, com ganhos evidentes ao nível da se-
gurança pública dos cidadãos que vivem nos conce-
lhos abrangidos por este Destacamento, dos quais, 
os Concelhos de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca 
e Ponte de Lima.

Requalificação Urbana da envolvente ao 
Centro de Saúde

O Município de Arcos de Valdevez, 
no âmbito de uma política que visa 
promover a qualidade de vida dos ar-
cuenses executou em parceria com a 
ULSAM – Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, a “Requalificação Urba-
na da envolvente junto ao Centro de 

Saúde”.
A intervenção Municipal na melho-

ria dos acessos ao Centro de Saúde 
e contrução de  um parque de esta-
cionamento com um custo total de 
147.350,00€ (s/ IVA) já se encontra con-
cluída. 

A Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho (ULSAM) procedeu à execução 
dos trabalhos de repavimentações das 
vias e do parque de estacionamento 
do Centro de Saúde que são da sua 
responsabilidade.

Inauguração da requalificação 
da Igreja Matriz

No dia 19 de julho teve lugar 
a cerimónia de inauguração das 
obras de reabilitação da Igreja 
Matriz de Arcos de Valdevez, 
uma obra do Conselho da Fábri-
ca da Igreja de Arcos de Valde-
vez - Salvador. Esta obra contou 
com o apoio financeiro e logísti-
co da Câmara Municipal.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Manuel Esteves, 
destacou as fases do processo, 
desde as iniciativas da Paróquia 
para angariação de fundos para 
a reabilitação, passando pelo 
apoio do município e dos fun-
dos comunitários.

Para o autarca esta interven-
ção é de grande importância 
para o concelho porque se tra-
duz na capacidade de dinami-
zar, tanto social como cultural-
mente o concelho, permite a 
atração de visitantes e por con-
sequência a dinamização eco-
nómica e do Turismo de Arcos 
de Valdevez.

É intenção da Câmara Munici-
pal ir mais além na recuperação 
do património, na realização 
de novos projetos, novas inter-
venções, nomeadamente a re-
cuperação da Igreja do Espírito 
Santo para um espaço interpre-
tativo do Barroco na região. 

No âmbito desta cerimónia 
também teve lugar a apresenta-
ção do livro “A Capela do San-

tíssimo Sacramento da Igreja 
Matriz de Arcos de Valdevez”, 
da autoria de Lúcia Afonso. Um 
livro que reflete o significado 
da maior parte dos elementos 
escultóricos que a igreja possui 
no seu interior e explica o por-
quê desses elementos lá esta-
rem.

Realizou-se também a Euca-
rístia com Bênção, presidida por 
sua Excelência Reverendíssima 
o Bispo de Viana do Castelo 
D. Anacleto Oliveira, e à noite 
o Concerto de música barroca 
pelo “Musicórdia Ensemble”; 
integrado no projeto “Sons do 
Centenário”.

De realçar que a intervenção 
da Igreja se dividiu em três par-
tes fundamentais, uma de con-
servação e reabilitação do espa-
ço, visando a recuperação dos 
elementos mas sem alteração de 
função ou de materiais de cons-
tituição; uma segunda de revi-
talização, visando a intervenção 
no espaço, com alteração ou re-
formulação da funcionalidade 
dos espaços; e finalmente uma 
terceira, respeitante ao recheio 
artístico e respetiva interven-
ção de conservação e restauro 
de património azulejar, talhas, 
pintura mural, mobiliário, entre 
outros que visa a conservação e 
restauro de todo o recheio ar-
tístico.
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De relevar o trabalho notó-
rio em torno da “Recuperação 
e Valorização do Património 
Histórico no Concelho” levado 
a cabo pela Câmara Municipal, 
Juntas de Freguesia e várias Ins-
tituições Religiosas. 

De referenciar a recuperação 
do Castelo de Sistelo, um ex-
-líbris desta freguesia, a recupe-
ração da Igreja do Mosteiro de 
Ermelo e a Recuperação e Con-
servação das Igrejas Matriz e de 
São Bento.

Apoio à Recuperação e Conservação 
do património histórico

Igreja do Mosteiro de Ermelo

O apoio à educação assume um 
papel determinante na estratégia de 
desenvolvimento sustentável que a 
Autarquia preconiza para Arcos de 
Valdevez. 

Neste sentido, tem apoiado finan-
ceiramente os transportes e as refei-
ções escolares, o desenvolvimento de 
atividades de apoio à família e de en-
riquecimento curricular, a aquisição de 
equipamento básico e a conservação e 

manutenção dos vários equipamentos 
e edificios escolares distribuídos pelo 
concelho.

Com esta política de proximidade 
e através de uma oferta educativa, 
equitativa e de qualidade para todos 
os alunos do Concelho, o Município de 
Arcos de Valdevez pretende contribuir 
para a redução do abandono e insu-
cesso escolar.

Educação absorve um investimento 
Municipal superior a 1 milhão de euros

O Município passará agora 

a despender anualmente 

de 15 mil euros do seu 

orçamento, passando para 

100€ o valor máximo a 

atribuir mensalmente a cada 

aluno. No novo regulamento 

é também estipulado que os 

meses a receber passam de 

9 para 10 e aumenta para o 

máximo de 15 o número de 

bolsas a atribuir. O valor da 

bolsa será definido conforme 

o rendimento per capita do 

agregado familiar, sendo que 

poderão vir a ser atribuídas 

mais do que 15 bolsas.

Aprovado Novo 
Regulamento 
das Bolsas de 
Estudo

Reforço na 
segurança nas 
escolas

Com o início do novo 
ano letivo a edilidade 
condicionou os estacio-
namentos na Rua Dr. Joa-
quim Carlos Cunha Cer-
queira junto à EB 2,3 S/ 
Tomaz de Figueiredo faci-
litando a paragem dos en-
carregados de educação 
no transporte dos alunos 
de e para as instalações 
escolares. 

Com esta medida, a 
edilidade pretende pro-

mover à artéria uma maior 
segurança na circulação 
de pessoas e crianças no 
acesso diário à escola e o 
descongestionamento de 
trânsito.

De igual modo, assinou 
recentemente o protoco-
lo de cooperação com o 

Agrupamento de Esco-
las de Valdevez, tendo 
em vista a colocação de 
um sistema de gestão 
de acesso e a cobertu-
ra da portaria da Escola 
EB2,3/S de Arcos de Val-
devez, no valor global de 
20.042,85€.

Igreja de S. Bento Igreja Matriz

Interior da Igreja do Mosteiro de Ermelo

Casa do Castelo de Sistelo

Concluídas obras 
no Centro Escolar 
Dr. Manuel Costa 
Brandão em Sabadim, 
no valor de cerca de 165 
mil euros

Estão a decorrer obras 
na EB1 de Soajo, que 
passará a integrar o 
Jardim de Infância, 
no valor de cerca de 60 
mil euros
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Dando resposta a uma necessidade manifes-
tada pelos pais e encarregados de educação, 
o Município de Arcos de Valdevez, numa 
conjugação de esforços com o Agrupamento 
de Escolas de Valdevez, deu início à abertura 
da Componente de Apoio à Família (CAF) que 
decorre anualmente de 1 de setembro a 31 
de julho.

Corta Mato do Agrupamento 
de Escolas de Valdevez 
reuniu mais de 250 
atletas no Estádio Municipal

Ensino pré-escolar 
- ”Alargamento de 
Componente de Apoio à 
Família”

“Conheces a Boneca Bruna?” 
A boneca em questão é uma 

boneca de trapos que a educa-
dora Carla Marciana, com dotes 
de ventríloqua, usa na sua mis-

são ininterrupta de promover os 
livros e a leitura nos Jardins de 
Infância, dando cumprimento 
ao Plano Nacional de Leitura no 
Concelho. 

Incentivo à Leitura nos Jardins de Infância

”Missão Reciclar” em Arcos de Valdevez
No âmbito de uma política de 

crescente preocupação com o 
meio ambiente e com a vida hu-
mana, o Município de Arcos de 
Valdevez em parceria com a So-
ciedade Ponte Verde levou a cabo 
no Concelho, uma campanha de 
sensibilização ambiental denomi-
nada “Missão Reciclar”.

Nesta atividade as crianças par-
tilharam o que aprenderam sobre 
a importância de comer fruta to-
dos os dias, convidando os adul-
tos para ver, ouvir e votar nos 

seus “Hinos da Fruta”, aumentan-
do assim o impacto deste projeto 
fora das escolas e envolvendo um 
número cada vez mais abrangen-
te de pessoas.

Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas de Valdevez 
integram 2ª etapa do projeto “Heróis da 
Fruta- Lanche Escolar Saudável

A Câmara Municipal 
de Arcos de Valdevez 
em parceria com o Agru-
pamento de Escolas do 
Concelho promoveu 6ª 
edição da Semana Con-
celhia da Leitura, que 
contempla um vasto le-
que de atividades de estí-
mulo à leitura e à criação 

literária.
Esta iniciativa visa 

criar hábitos de leitura 
a toda a comunidade 
arcuense, assim como, 
apoiar os vários profissio-
nais que dedicam parte 
sua vida à promoção da 
arte conexa à escrita e à 
leitura.

6ª edição da Semana 
Concelhia da Leitura

Dia Mundial do Livro 
trouxe a Arcos de Valdevez os 
escritores António Mota 
e Pedro Seromenho

O Município comemorou o Dia 
Mundial do Livro nos dias 23 e 24 de 
Abril, tendo para tal organizado um 
alargado conjunto de atividades, 
tais como, encontros com escritores 
nas escolas e nos jardins de Infância 
das IPSS e implementação de pon-
tos Bookcrossing em vários locais do 
concelho.

Festas de natal com os Jardins de Infância e 
Escolas do 1º Ciclo

Alargamento do Projeto FACILITA à empresa Afonso Produção de Vestuário
O FACILITA é uma iniciativa do 

Município arcuense, cujo objetivo 
principal é o de aproximar os tra-
balhadores dos livros e da leitura. 
Quinzenalmente um colaborador 
da Biblioteca Municipal dirige-se 
a uma das unidades industriais 
aderentes para levar livros, DVDS, 
jornais, informação sobre progra-
mação cultural do município, en-
tre outras.

Dia Mundial da Criança 
celebrado com grande animação 
na Porta do Mezio

Centenas de crianças passaram um 
dia divertido na Porta do Mezio, onde 
puderam realizar jogos tradicionais, 
como o jogo do saco, jogo das latas, 
jogo da corda e o jogo do lobo, bem 
como realizar pinturas faciais, brincar 
nos insufláveis, entre muitas outras ati-
vidades
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As obras do “Centro de 
Atividades Ocupacionais 
(CAO) para pessoas com de-
ficiência, com um custo to-
tal de 260.000,00€ (s/ IVA), 
estão a terminar.

Este é um investimento 
levado a cabo pela Santa 
Casa da Misericórdia de 
Arcos de Valdevez em par-
ceria com o Câmara Muni-
cipal de extrema importân-

cia para o Concelho e para 
a Região, pois com esta 
intervenção estão criadas, 
pela primeira vez em Arcos 
de Valdevez, as respostas 
sociais aos jovens e adultos 
portadores de deficiência 
como também aos seus fa-
miliares, contribuindo para 
um desenvolvimento social 
mais harmonioso e solidá-
rio.

“Centro de Apoio à 
Pessoa com Deficiência”
em Arcos de Valdevez

A Câmara Municipal associou-se à Campanha Nacional 
do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância através 
da colocação de um laço azul gigante na fachada do edifí-
cio dos Paços do Concelho e realizadas ações de sensibili-
zação nas escolas e instituções

ABRIL - Mês da Prevenção 
de Maus Tratos na Infância

Câmara Municipal apoia a 
“Beneficiação da Casa de Apoio 
e Emergência para Vítimas de 
Violência Doméstica”

A Câmara Municipal 
celebrou recentemente um 
protocolo de colaboração 
com a Delegação de Arcos 
de Valdevez da Cruz 
Vermelha Portuguesa para 
comparticipar, em 12.500€, 
os encargos com a obra 

de “Beneficiação da Casa 
de Apoio e Emergência 
para Vítimas de Violência 
Doméstica”, criando assim 
uma resposta adequada às 
vítimas deste flagelo em 
Arcos de Valdevez.

Melhorar as condições de vida das famí-
lias residentes no concelho, combatendo 
as situações de desigualdade e exclusão 
social, tem sido uma das preocupações 
do Município de Arcos de Valdevez. 

A melhoria das condições de habitabi-
lidade e realojamento das famílias mais 
vulneráveis residentes no concelho conti-
nua a marcar a intervenção na área social 
do Município de Arcos de Valdevez. Em 
2015 são já 10 os agregados apoiados ao 
nível da habitação, quer no que respeita à 

recuperação das suas habitações, com pe-
quenas obras que melhoraram o seu con-
forto e salubridade, quer ao nível do rea-
lojamento em casas de habitação social. 

De facto a casa representa um bem 
essencial para a organização da vida fa-
miliar, individual e social, pelo que a Au-
tarquia irá continuar a direcionar a sua 
atenção para as famílias que mais necessi-
tam deste tipo de intervenção, primando 
por uma política que aposta nas pessoas 
e na melhoria das condições de vida da 
população.

Apoia melhoria das condições 
habitacionais aos mais desfavorecidos

MEDIDAS DE

Realização de pequenas 
obras de melhoria do 
conforto habitacional;

Realojamento em 
habitações sociais;

Disponibilização gratuita 
de projetos-tipo para a 
construção de habitações.

APOIO 
MUNICIPAIS

A problemática do enve-
lhecimento populacional, 
alerta para a necessidade de 
encarar a população idosa 
como um grupo alvo da in-
tervenção municipal. 

Foi esta necessidade, que 
levou à criação do Plano 
Municipal para Idoso, o qual 
congrega um conjunto de 
iniciativas, a levar a cabo no 
período 2015/2017, em áreas 
tão importantes como a saú-
de, a ocupação dos tempos 
livres, as condições habita-
cionais, as acessibilidades, a 

segurança, as respostas so-
ciais e os serviços de apoio. 

O plano destaca a neces-
sidade de investir num con-
junto de ações e projetos, 
que contribuam para a me-
lhoria dos cuidados presta-
dos no domicílio, a criação 
de uma bolsa de ajudantes 
domiciliários qualificados 
e ainda a criação de uma 
plataforma digital que con-
gregue um conjunto de in-
formação importante, a dis-
ponibilizar para os idosos e 
seus familiares.

Ler no Lar
Projeto da Biblioteca Municipal que
promove a leitura em 
Lares e Centros Sociais

Cria Plano Municipal para o 
Idoso
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No âmbito de uma polí-
tica de dinamização do in-
vestimento, de geração de 
emprego e rendimento para 
o Concelho, o Executivo Mu-
nicipal tem criado uma cres-
cente proximidade à nossa 
comunidade de emigrantes, 
às entidades nacionais e in-
ternacionais de apoio ao in-
vestimento e aos investido-
res nacionais e estrangeiros. 

A destacar o encontro 
com a Câmara de Comércio 
e Indústria de Lausanne, 
numa visita à comunidade 
emigrada na Suíça, com a 
Câmara do Comércio e In-

dústria Luso-Francesa e vá-
rias reuniões com a AICEP 
– Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo 
de Portugal, onde estiveram 
presentes promotores e em-
presários ligados ao setor. 

Ainda a referir, a visita da 
AIMMAP – Associação dos 
Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos e afins de 
Portugal a três unidades em-
presariais ligadas ao setor da 
mecânica e metalomecânica 
de produção e aeronáuticas 
instaladas nos Parques Em-
presariais do Concelho.

Executivo Municipal promove 
atração de investimento 
para o Concelho

Arcos de Valdevez recebe novas 
unidades de produção

Município cria condições 
favoráveis ao investimento 
no Concelho

Parque Empresarial de 
Mogueiras - Souto/Tabaçô

O Município tem criado 
as infraestruturas ne-
cessárias à instalação de 
empresas no Concelho 
e a redução de custos 
de contexto, através 
da atribuição de um 
conjunto de incentivos 
ao investimento. De 
igual modo,  procedeu 
recentemente à 
instalação de fibra 
óptica nos três Par-
ques Empresariais e 
atualmente encontra-
se a executar obras 
de ampliação na Pla-
taforma Norte do 
Parque Empresarial da 
Mogueiras e obras de 
urbanização no Parque 
Empresarial de Paçô, ao 
qual corresponde um 
investimento municipal 
de 360.000,00€.

Fibra ótica

“Sabores do Vez - Fumeiro Tradicional, Lda.”

“Isolvez”

XVI edição da 
Expovez
- Feira do Alto 
Minho

A Expovez atraiu milhares de visitan-
tes a Arcos de Valdevez e revelou-se 
um verdadeiro sucesso, sendo de des-
tacar ao nível da programação o Cor-
tejo de carros de Bois e a emissão do 
programa da TVI Somos Portugal, que 
projetou as terras e as gentes arcuen-
ses para os 4 cantos do mundo.

O Secretário de Estado do Ordena-
mento do Território e da Conservação 
da Natureza, Castro Neto, veio a Arcos 
de Valdevez inaugurar esta XVI edição 
da Expovez - Feira do Alto Minho.

O certame regressou em força, ten-
do contado com a presença de cerca de 
150 expositores que saíram bastante 
satisfeitos com o decorrer da iniciativa 
que tinha como objetivos promover 
produtos tradicionais e empresas alto 
minhotas das áreas da tecnologia, na-
tureza, artesanato, gastronomia, agro-
pecuária e lazer. 

Esta iniciativa levada a cabo pelo 
Município de Arcos de Valdevez, As-
sociação Comercial e Industrial de 
Arcos de Valdevez e Ponte da Barca 
(ACIAB), Associação Regional de De-
senvolvimento do Alto Minho (AR-
DAL), Cooperativa Agrícola e In.Cubo, 
visa promover o desenvolvimento em-
presarial, estimular o turismo, o setor 
agro-pecuário e o comércio local, di-
namizando a criação de emprego e de 
rendimento.

“Eurocast Portugal”

É no seguimen-
to desta política de 
atração de investi-
mento, que Arcos 
de Valdevez irão 
ser inauguradas, no 
Parque Empresa-
rial das Mogueiras, 
novas unidades de 
produção, ligadas 
ao setor automóvel, 
aos produtos locais, 
enchidos e fumeiro 
e aos isolamentos. 
Nestes investimentos 
de realçar o da Eu-
rocast Portugal um 
investimento capital 
francês de 23,4 mi-
lhões de euros que 
irá decorrer até 2017 
e criará cerca de 130 
postos de trabalho.



| 
  p

as
so

sd
oc

on
ce

lh
o

26
 

p
as

so
sd

oc
on

ce
lh

o 
27

   
| 

Em Março decorreu a apre-
sentação do Plano Municipal 
de Emergência de Proteção 
Civil (PMEPC) à Comissão 
Nacional de Proteção Civil, a 
qual deu parecer favorável, 
tendo sido depois remetido 
para a ANPC para aprovação 
definitiva.

O presente Plano, pre-
tende antecipar cenários 
suscetíveis de desencadear 
acidentes graves ou mesmo 
de catástrofe, através de pro-
cedimentos que aumentem 
a capacidade organizativa 
e operativa na resposta à 

emergência, estabelecendo, 
assim, a tipificação dos riscos 
existentes, as medidas pre-
ventivas a adotar, a identifi-
cação dos meios e recursos 
disponíveis e mobilizáveis, 
os critérios de mobilização e 
os mecanismos de coordena-
ção, a estrutura operacional 
que garante a unidade de 
comando, direção e controlo 
permanente da situação e a 
definição das responsabilida-
des dos intervenientes com 
competências no domínio da 
proteção civil.

Projeto piloto ligado à aeronáutica apresentado em Arcos de Valdevez

Município 
empenhado 

em apoiar 
a Defesa 

da 
Floresta 
e setor 

Agrícola

Decorreu na Estação Vitivinícola 
Amândio Galhano em Arcos de Valde-
vez, uma sessão de apresentação das 
potencialidades do uso de aeronaves 
não tripuladas, vulgarmente conheci-
dos como “DRONES”, na prevenção e 

combate a fogos florestais e na agri-
cultura, nomeadamente, na deteção 
da Flavescência dourada da videira.

Para o Município de Arcos de Valde-
vez, o apoio ao presente projeto é de 
extrema importância não só para de-

senvolvimento e crescimento do setor 
da defesa da floresta contra incêndios 
e do vinho no Concelho, como tam-
bém, no apoio ao desenvolvimento de 
tecnologias diferenciadoras e inova-
doras no Concelho e Região.

A Câmara Municipal apro-
vou dois protocolos de coo-
peração com a Associação 
Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Arcos de 
Valdevez. Um dos protoco-
los contempla aquisição de 
uma ambulância de trans-
porte múltiplo, no valor de 
45.000,00€  e um outro a co-
laboração técnico-financeira 
com os bombeiros voluntários 
na prossecução da atividade 

desta associação, no valor de 
60.000,00€ anuais. 

Ainda no âmbito de um 
protocolo estabelecido entre 
a Comunidade Intermunicipal 
do Alto Minho e a Câmara 
Municipal, a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Arcos de Valdevez 
foi dotada de 25 equipamen-
tos de proteção individual, no 
valor de 13 150, 00€.

Câmara Municipal apoia a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez

Proteção Civil de 
Arcos de Valdevez 
em Ações de 
Formação para 
Melhor Defender 
as Florestas

Pretende-se com estas 
ações no “terreno”, dotar 
os operacionais com ca-
pacidade para definir as 
melhores condições para 
aplicação do Fogo Con-
trolado, de forma segura, 
recorrendo às diferentes 
técnicas de ignição.

A ação formativa agora 
desenvolvida foi de gran-
de importância para os 
homens que trabalham 
diariamente no terreno, 
nomeadamente para os 
Sapadores Municipais Ar-
cuenses, que têm como 
missão defender a valiosa 
“mancha verde” do con-
celho.

Plano Municipal de 
Emergência de 
Proteção Civil 

(PMEPC)

Em Março decorreu a apre-
sentação do Plano Municipal 
de Emergência de Proteção 
Civil (PMEPC) à Comissão 
Nacional de Proteção Civil, a 
qual deu parecer favorável, 
tendo sido depois remetido 
para a ANPC para aprovação 
definitiva.

O presente Plano, pre-
tende antecipar cenários 
suscetíveis de desencadear 
acidentes graves ou mesmo 
de catástrofe, através de pro-
cedimentos que aumentem 
a capacidade organizativa 
e operativa na resposta à 

emergência, estabelecendo, 
assim, a tipificação dos riscos 
existentes, as medidas pre-
ventivas a adotar, a identifi-
cação dos meios e recursos 
disponíveis e mobilizáveis, 
os critérios de mobilização e 
os mecanismos de coordena-
ção, a estrutura operacional 
que garante a unidade de 
comando, direção e controlo 
permanente da situação e a 
definição das responsabilida-
des dos intervenientes com 
competências no domínio da 
proteção civil.

Este Plano Operacional Municipal 
(POM) visa melhorar a articulação 
entre todas as entidades envolvidas 
no dipositivo de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios e assenta a sua ati-
vidade nas ações de vigilância, de-
teção, fiscalização, 1.ª intervenção, 
combate, rescaldo e vigilância pós-
-incêndio.

Visa também diminuir o número 
de ocorrências de incêndios flores-
tais e consequentemente a área ar-
dida, através da execução de diversas 
ações, preconizadas num programa 
de ação concentrado, reduzir a car-
ga combustível em áreas prioritárias, 
aumentando a proteção da floresta, 
de pessoas e bens, promover e me-
lhorar a sua gestão, assim como con-
tribuir para uma melhor organização 
e adequação de meios.

Comissão Municipal 
de Defesa da 
Floresta aprova 
Plano Operacional 
Municipal (POM)

Município celebra Pro-
tocolos com as equipas de 
Sapadores Florestais, a Asso-
ciação Florestal Atlântica, e as 
Assembleias de Compartes dos 
Baldios das Freguesias de Ca-
breiro Gavieira e Soajo, no valor 
global de 108 mil euros, com o obje-
tivo de prevenir incêndios florestais, 
através da realização de ações de 
silvicultura preventiva, nomeada-
mente a criação de faixas de gestão 
de combustíveis, vigilância das áreas 
rurais, assim como ações de primeira 
intervenção, apoio ao combate e às 
subsequentes operações de rescaldo 
e vigilância pós-incêndio. 

Para além das atividades referidas 
os Protocolos estabelecem a limpeza 
de estradas e caminhos municipais 
numa extensão de aproximadamen-
te 40 km.

A constituição desta Equipa 
de Intervenção Permanente 
(EIP) é da responsabilidade dos 
Bombeiros Voluntários e resul-
ta de um protocolo de apoio 
financeiro entre a ANPC e a Câ-
mara Municipal, que transferem 
25 mil euros anuais para a As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Arcos de 
Valdevez. 

Com a EIP o Corpo de Bom-
beiros fica mais reforçado com 
meios humanos para fazer face 
às diversas situações de presta-
ção de socorro.

Secretário de Estado da Administração Interna presente 
na assinatura do protocolo de Constituição da Equipa de 
Intervenção Permanente (EIP)
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O Município de Arcos 
de Valdevez investiu 
em obras Municipais, 
distribuídas pela melhoria 
da acessibilidade viária, na 
revitalização e valorização 
de espaços urbanos, na 
criação de condições 
favoráveis à atração de 
investimento nos Parques 
Empresariais do Concelho, 
na ampliação da rede de 
abastecimento água e 
saneamento, na eficiência 
energética, na reabilitação 
de edifícios municipais e na 
recuperação e revitalização 
de equipamentos culturais, 
desportivos e lazer. 

A Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez está atenta às necessidades 
da população do Concelho, 
nomeadamente na melhoria das 
acessibilidades. Neste âmbito e 
numa crescente preocupação com a 
segurança na circulação pedonal e 

rodoviária dos arcuenses e visitantes, 
a Câmara Municipal encontra-se a 
realizar um forte investimento nas 
áreas de reparação/requalificação e 
construção de arruamentos e estradas, 
no valor global de 1.500.000,00€. 

Melhoria das Acessibilidades Viárias

Mezio - Reabilitação da 
Estrada do Gião

Paçô - Caminho da Arremessa
Guilhadeses - CM 1306 de S. Bento 
a Santo Amaro

De momento estão em curso obras em várias 
freguesias. Encontram-se a decorrer as obras 
do “Bloco XLI – caminho de Santiago (Arcos 
S. Paio) a Casares (Vale) – do CM 1321 a San-
tiago”; a obra do “Caminho de Ligação do 
Pardejo ao Bacelo – União de Freguesias de 
Guilhadeses e Santar”; “Bloco XVII – caminho 
da Veiga (Ligação de Eirós a Coucieiro) Pro-
zelo”; “Bloco XLVI – caminho do Largo dos 
Portais – Souto e caminho de Acesso a Côto 
do Moinho (Gondoriz) e Caminho de Barbei-
tos (Álvora – Ramais B-C-D-E)”, bem como a 
empreitada “Bloco XXXVI – Ligação entre a 
Praceta de Viragem e a EM 505 – Cimo de Vila 
– Portela”.
Realizaram-se as obras de “Revitalização e 
Valorização de Espaços Urbanos – renovação 
de pavimentos – Rua Júlio Almeida Costa e 
Rua da Urbanização de Novelhos”, a “Reabili-
tação da Estrada do Gião 1ª fase”, a “Reabili-
tação de pavimentos nas estradas municipais 
202-2, 518, 530 e 530-2”; “Reabilitação de 
pavimentos nos caminhos municipais 1306, 
1311-6 e 1323-3”, “Bloco XLVI - Caminho do 
Real (ligação entre Souto e Santar)”; “Repa-
vimentação do Caminho de Ligação entre a 
Av. Dr. Osvaldo Gomes e o Lugar da Rôta – 
Caminho da Arremessa”; “Bloco XLVI - Cami-
nho da Guia (Jolda S. Paio)”; “Reabilitação, 
construção e beneficiação de vias municipais 
- Correção de traçados e pavimentações em 
caminhos de várias freguesias - S. Jorge, Gra-
de, Oliveira, Proselo e Álvora”; “Trabalhos de 
Reconstrução de Muros e Pavimentos - Lugar 
de Montinho – Tabaçô”.

Souto - Caminho dos Portais Jolda S. Paio - Caminho da Guia

Padreiro  Salvador - 
Reabilitação do CM 1311-6

Cabana Maior - Pavimentação do CM 1323-3

Guilhadeses - Caminho de Bacelo

Proselo - Caminho da Veiga

Rua Professor Dr. Júlio Almeida Costa

Protocolos 
com as 
Juntas de 
Freguesia

Vilela - Caminho da Deveza

S. Cosme e S. Damião - Caminho do Gerei

Sá - Caminho da Escola

Ázere - Caminho de Figueiredo

A Autarquia desde 
o início do mandato 
já realizou várias 
intervenções em 
articulação com as 
Juntas de Freguesia, 
através da celebração 
de protocolos 
de colaboração, 
promovendo assim 
um acréscimo 
da segurança na 
circulação pedonal 
e rodoviária nas 
várias artérias 
intervencionadas.

Grade - Caminho de Porta a Nogueira

Sabadim - Caminho de CabanasOliveira  - Caminho do Barral

Sabadim  - Obras no Cemitério Cabana Maior  - Caminho da Frega

Sistelo - Caminho da Quebrada

Sistelo - Caminho de Padrão

Monte Redondo - Caminho Outeiro Mião
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A Câmara Municipal concluíu 
recentemente as empreitadas 
de “Ampliação da rede de 
abastecimento de água - 
Freguesias de Aboim das 
Choças (Costa do Monte / Vilar / 
Sobreiro) e União de Freguesias 
de Eiras e Mei (Barro)”, no valor 
de 95.114,65€; “Ampliação 
da rede de abastecimento de 
água - Freguesia de Padroso 
- Lugares de Paredes, Meijões 
e Covela”, no valor de 
128.500,00€; “Ampliação da 
rede de abastecimento de água - 
União de Freguesias de Vilela, S. 
Cosme e S. Damião e Sá (Gogido/
Quinteiro/Igreja)”, no valor de 
61.885,00€; “Ampliação da rede 
de abastecimento de água - 
Freguesia de Sabadim (Cestães / 
Passos / Souto / Outeiro / Trogal)”, 
no valor de 114.059,20€; 
“Ampliação da rede de 
saneamento básico - Subsistema 
de Paçô (Caminho 1318-1)”, 
no valor de 138.857,98€, e 
concluídas as obras de: Reforço 
da rede de abastecimento 
de água - Sistema do Mezio - 
Instalação de hidropressor, no 
valor de 20.000,00€; “Reforço 
da rede de saneamento básico 
na envolvente às piscinas 
municipais”, no valor de 
18.000,00€.

Serviços do Município 
reforçam sensibilização porta a 
porta e nas juntas de freguesia

A Autarquia e todas as Juntas de Freguesia do 
Concelho uniram esforços e esperam a adesão 
da população, aproveitando para divulgar que 
se encontra em curso uma campanha de redução 
de 50% no tarifário em vigor para a execução de 
ramais e ligação de habitações unifamiliares às 
redes de água e saneamento, para quem já dis-
ponha de rede pública instalada.

Incentivo às ligações de água e 
saneamento - 50%

Alargamento da Rede 
de Abastecimento de 
Água e Saneamento 
absorve 
investimento 
Municipal de 
500 mil euros

A Câmara Municipal e as Juntas de 
Freguesia fazem balanço positivo do 
“Programa Cantoneiros” em 2014. 
De aludir que no âmbito do presen-
te programa foram criados 36 pos-
tos de trabalho nas várias freguesias 
do Concelho, com um investimento 
municipal de 36 mil euros. Esta con-

tratação não só resultou numa forte 
aderência destes profissionais ins-
critos no Centro de Emprego como 
também de um excelente trabalho 
desenvolvido em prol manutenção 
e limpeza de caminhos, aquedutos, 
infra-estruturas e florestas, tendo em 
vista a prevenção de fogos florestais 

nas várias freguesias do Concelho. 
Foi no âmbito do sucesso alcançado 
na primeira edição, que a Autarquia 
aprovou recentemente a renovação 
do presente programa para o ano 
2015.

Renova 
Programa Cantoneiros

Foi aberto concurso, pelas Águas 
do Norte, para levar a cabo a em-
preitada de ligação do subsistema de 
abastecimento de água de S. Jorge 
ao sistema de Sudoeste de Arcos de 
Valdevez 

Com um valor base de 
2.100.000,00€ e um prazo de execu-
ção de 420 dias, esta obra vai permi-
tir o reforço da capacidade de forne-
cimento de água potável ao Parque 
Empresarial de Padreiro e a cerca de 
5.500 habitantes das freguesias lo-
calizadas a sudoeste – Cendufe, Gui-
lhadeses, Jolda (S. Paio), UF de Jolda 
(Madalena) e Rio Cabrão, Miranda, 
Monte Redondo, UF de Padreiro 
(Salvador) e Padreiro (Sta. Cristina), 
UF de Távora (Sta. Maria) e Távora 
(S. Vicente), Santar e parcialmente 
Rio Frio e a UF de Souto e Tabaçô - 
sendo uma medida de prevenção 
decisiva para aumentar a capacidade 
do sistema público de abastecimento 
de água do Concelho.

Reforço da 
Rede de 
Abastecimento 
de Água

Padroso 
Abastecimento de água

Sabadim
Abastecimento de água

Aboim das Choças
Abastecimento de água

Paçô
Abastecimento de água e saneamento

Vilela 
Abastecimento de água

Sabadim
Abastecimento de água

Eiras e Mei
Abastecimento de água
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Tem sido política do Município 
a beneficiação do espaço 
público em infra-estruturas, 
equipamentos e espaços 
de utilização coletiva. É 
essencial criar estratégias 
de intervenção, conciliando 
esforços, rentabilizando 
os recursos locais e 
consequentemente dinamizar 
o comércio e o turismo local, 
respondendo às necessidades 
dos arcuenses e atraindo 
visitantes.

”Ecovia do 
Rio Vez”
Encontra-se a concluir 
a 2ª fase que liga a 
margem direita do Rio 
Vez na Ponte de Vilela 
a Sistelo

A Câmara Municipal está a concluir 
a segunda fase da Ecovia do Rio Vez 
que liga pela margem direita do Rio 
Vez a Ponte de Vilela à aldeia de Sis-
telo, numa extensão de cerca de 10,50 
km. Esta obra dá continuidade à 1ª 
fase 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.

Esta empreitada é financiada por 
Fundos Comunitários, tendo sido en-
quadrada na Operação “BIOLANDS-
CAPE - Alto Minho | Visitação de Paisa-
gens Biodiversas e Turismo Sustentável 
no Alto Minho, promovida pela Co-

munidade Intermunicipal do Minho 
– Lima, no âmbito do Programa de 
Operacional ON.2, Eixo Prioritário III – 
Valorização e Qualificação Ambiental 
e Territorial, sendo o seu investimen-

to elegível no valor de 358.539,70€ e 
a comparticipação FEDER (85%) de 
304.758,75€.

De realçar que as duas fases tiveram 
um custo total de 600 mil euros.

Melhoria da Rede de Trilhos no 
Concelho A Câmara está a proceder à melhoria da 

rede de trilhos no Concelho, que tem cerca 
de 300 Km em articulação com as diversas 
instituições, como Juntas de Freguesias, 
ARDAL, ADERE-PG e ICNF.

Com as intervenções pretende-se au-
mentar os níveis de qualidade e utilização 
dos trilhos, tornando-os em percursos mais 
atrativos e confortáveis para os transeun-
tes, de forma aos visitantes poderem usu-
fruir de um espaço de grande qualidade 
ambiental e paisagística e, ao mesmo tem-
po, criar dinâmica neste meio rural.

Os trilhos são uma fonte de promoção 
do turismo de natureza, a qual é uma das 
apostas estratégicas de Arcos de Valdevez.

Turismo 
de 
Natureza 
e Lazer

 O Circuito Bio saudável junto às 
margens do Rio Vez, constituído por 
um circuito de manutenção, um par-
que infantil e um polidesportivo ao 
ar livre, já se encontra aberto ao pú-
blico, tendo-se verificado uma forte 
adesão por parte da população ar-
cuense e seus visitantes. 

Com um custo total de execução 

de cerca de 150 mil euros, este circui-
to visa acrescentar valor às margens 
do rio vez, promovendo a atividade 
física e lazer de toda a família num 
ambiente saudável, bem como atrair 
mais e novos visitantes, que cada vez 
mais procuram o contato com a na-
tureza e a descoberta das riquezas 
da região.

Câmara Municipal promove 
“Circuito Bio Saudável”
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Parque Aventura
É possível a toda a família praticar com emo-

ção o Arborismo, transpondo obstáculos entre 
plataformas fixadas nas copas das árvores, que 
tornam a experiência fascinante, com recurso a 
escalada, pontes suspensas, cordas em escada, re-
des, sendo o término do percurso efetuado num 
emocionante slide de mais de 100 metros.

Observatório da Avifauna
Situado num recanto paradisíaco, o obser-

vatório da avifauna vai constituir mais um sítio 
maravilha da Porta do Mezio. Este é o primeiro e 
único observatório com alimentadores no Parque 
Nacional da Peneda-Gerês. O visitante vai ter a 
possibilidade de observar uma enorme diversi-
dade de aves características desta região, no seu 
estado selvagem, no seu habitat natural.

“12 Meses 12 Trilhos 2015” 
– Programa Anual de Trilhos 
Pedestres

Programa anual de trilhos pedestres, no pri-
meiro domingo de cada mês, todos com carac-
terísticas singulares e que possibilitam a visita a 
locais de rara beleza.

Com este programa esta associação pretende 
enaltecer o concelho de Arcos de Valdevez en-
quanto território de excelência para a prática 
de caminhadas, realçando-se toda uma rede de 
trilhos existente neste destino turístico. Preten-
de, ainda, promover estilos de vida mais saudá-
veis em conjugação com um imenso património 
natural e cultural existente no Parque Nacional 
Peneda-Gerês.

“Venha descobrir o património, a paisagem, 
as artes e os ofícios tradicionais de um espaço na-
tural único e deslumbrante.”

Campos de Férias
Dirigidos a crianças e jovens entre os 6 e os 

14 anos.
Estas iniciativas tiveram como objetivo ofe-

recer momentos únicos de ocupação dos tem-
pos livres e proporcionar um apoio de qualidade 
durante as férias escolares. O programa de ati-
vidades é diverso e inclui: visitas guiadas, trilhos 
pedestres, equitação, observação de aves, canoa-
gem, piscina, workshops, arborismo, slide, escala-
da, passeios btt, caça ao tesouro, jogos tradicio-
nais, entre outras atividades.

MEZIO
A R C O S  D E  V A L D E V E Z

PORTA DO

Construção de ”Centro de Promoção e Valorização 
de Produtos Locais” na Porta do Mezio

Este investimento le-

vado a cabo pelo Muni-

cípio em parceria com a 

ARDAL, visa promover 

e valorizar os produtos 

locais da região através 

da criação de um espaço 

para exposição e venda, 

bem como de um local 

para degustação das 

muitas iguarias de pro-

duzidas na região. 

Esta obra, adjudicada 

por 284.861,70€ (sem 

IVA) é financiada por 

Fundos Comunitários, 

no âmbito do Progra-

ma Operacional (ON.2), 

Eixo II - Valorização 

Económica de Recursos 

Específicos - Turismo, 

com um Investimen-

to elegível total de 

200.000,00€ e comparti-

cipação FEDER (70%) de 

140.000,00€.
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Ao nível da promoção 
da gastronomia e vinhos 
verdes, o Município 
em parceria com os 
empresários do setor do 
turismo têm desenvolvido 
um trabalho empenhado 
em torno da promoção e 
divulgação dos produtos 
locais.

Apoio a projetos de 
Valorização 
e Promoção do 
Turismo

Apoio ao Sector Vitivinícola

Teve lugar no Centro 
Municipal de Informação e 
Turismo, a entrega dos cer-
tificados de participação no 
projeto “Chaves de Arcos de 
Valdevez, bem como a ceri-
mónia de apresentação do 
novo prato gastronómico 
“Prove Arcos de Valdevez”, 
“Cachena à Recontro”, ini-
ciativas integradas na ação 
"Alto Minho Invest", de-

senvolvidas conjuntamente 
pelo Município de Arcos de 
Valdevez, CIM- Comunida-
de Intermunicipal do Alto 
Minho e APHORT- Associa-
ção Portuguesa de Hotela-
ria, Restauração e Turismo.

Com o "Prove Alto Mi-
nho" pretendeu-se identifi-
car um prato gastronómico 
que fosse um símbolo con-
celhio identitário, comple-

mentando igualmente as 
tradicionais e várias igua-
rias locais, atraindo des-
te modo novos públicos e 
consolidando outros. Em 
torno do projeto estiveram 
reunidos empresários locais 
de restauração, cozinheiros 
e Chefs, bem como a edili-
dade arcuense.

Apresentado novo prato gastronómico ”Prove 
Arcos de Valdevez” - Cachena à Recontro

De referir ainda, o 
apoio do Município a 
um projeto de dinamiza-
ção do setor vitivinícola, 
a participação de pro-
dutores/engarrafadores 
de vinhos arcuenses em 
diversas certames da 
especialidade, nomea-
damente o “Festival de 
Vinhos Europeus e do 
Enoturismo”. 

O Município de Arcos 
de Valdevez, a ARDAL e 
21 empresas do conce-
lho aderiram à marca 
“natural.pt” associada ao 
Parque Nacional Peneda-
-Gerês, permitindo-lhes 
fazer parte de um rede e 
de um cabaz de produtos 
e serviços de excelência, 
associando-os à imagem 
das áreas protegidas.

“Natural.pt”

Os “Ciclos Gastronómicos” são uma 
oportunidade única para fazer um rotei-
ro gastronómico singular e genuíno pelos 
sabores tradicionais de Arcos de Valdevez, 
de comprovar a qualidade da doçaria tra-
dicional, como o Bolo de Discos, Bolo de 
Mel e os Charutos de Ovos, com Laranja 
de Ermelo e saborear os bons vinhos ver-
des produzidos na região. Estas iniciativas 
não só contribuem para a salvaguarda de 
uma valiosa herança cultural e gastronó-
mica, deixada pelos nossos antepassados, 
como também são uma excelente forma 
de dinamizar o turístico, a restauração e o 
comércio no Concelho.

Ciclos 
Gastronómicos 
de Arcos de 
Valdevez

Fim de semana 
gastronómico 
- Carne 
Cachena

Na “ribalta” da rica e va-
riada gastronomia Arcuen-
se, estiveram em destaque, 
nos 18 restaurantes aderen-
tes, a saborosa Carne da Ca-
chena, servida com o Arroz 
de Feijão “Tarrestre.

Integrado no Fim-de-

-semana Gastronómico, de-
correu no Campo do Trasla-
dário a já habitual Feira dos 
Produtos “Terras do Vez, 
Sabores e Tradições”, que 

contou com a participação 
de mais de três dezenas de 
produtores e artesãos, sen-
do oficialmente aberta pelo 
Secretário de Estado da Ali-

mentação, Nuno Vieira e 
Brito, e pelo Presidente da 
Autarquia Arcuense, João 
Manuel Esteves.
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A Cooperativa de Arcos de Valdevez 
e de Ponte da Barca e a Junta de Fre-
guesia de Cabana Maior, com a colabo-
ração da ARDAL (Associação Regional 
de Desenvolvimento do Alto Lima) e 
da Câmara Municipal de Arcos de Val-
devez voltaram a realizar a 2ª feira do 
Gado do Mezio, nos dias 25 e 26 de 
julho.

Este certame, realizado na Porta do 
Mezio, teve como atrações o mercado 
de gado, uma feira de produtos locais, 
uma exposição de máquinas agrícolas 
e as famosas tasquinhas a servirem 
alguns dos produtos arcuenses inte-
grantes do catálogo slow food, como 
a carne da cachena e o feijão terrestre, 
assim como o "Pica no Chão" feito a 
partir de Raças Autóctones de Gali-
nhas.

Foi novamente um reviver de tradi-

ções com animação, com música tradi-
cional, a apanha dos potros e sua mar-
cação, o concurso de gado, a chega de 
bois, o encontro de rusgas e o festival 
folclórico. 

Centenas de pessoas voltaram a res-
ponder afirmativamente a esta Feira 
do Gado do Mezio, a qual é uma mos-
tra do setor agropecuário do concelho 
de Arcos de Valdevez, com a presença 

das raças autóctones, dos produtos 
agroalimentares, bem como do artesa-
nato do concelho.

A Câmara Municipal de Arcos de Val-
devez valoriza os produtos da região e, 
nesse sentido, procura levar a cabo fre-
quentemente iniciativas que estimu-
lem sua promoção e divulgação, junto 
da comunidade arcuense e turística, de 
forma a dinamizar a economia local.

2ª Feira do Gado 
do Mezio

Município 
promove 
produtos 
locais em eventos 
turísticos
“Fitur 2015”, 
realizada em Madrid, 
“Xantar” em 
Ourense e na BTL 
em Lisboa

Milhares de pessoas assistiram ao tradicional Desfile de Bois da Páscoa
Esta tradição, retoma-

da recentemente no cartaz 
turístico desta vila alto-mi-
nhota, fez descer à sede do 
Concelho os melhores bovi-
nos dos produtores locais.

Este foi um momento 
diferente para todos os ar-
cuenses e visitantes apre-
ciadores desta tradição se-
cular, que nos liga às nossas 
gentes, à nossa cultura e 

à vida em meio rural. Esta 
iniciativa contou com a co-
laboração de 7 talhos do 
Concelho, são eles: Salsicha-
ria S. Vicente, Talho Novo, 
Talho Feliz Empreendedor, 

Talho da Lapa, Talho Mais 
Económico, Talho das Cho-
ças e Talho de Soajo.
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Feira das Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo
Tal como em anos 
anteriores, o Largo 
do Eiró foi o espaço 
escolhido para 
promover a cultura, 
os produtos, as 
artes e os ofícios 
tradicionais do 
mundo rural de 
Arcos de Valdevez.

Ao nível dos produtos, 
agro-alimentares e 
artesanais, a intervenção 
assentou na promoção 
dos produtos constantes 
no catálogo da marca 
territorial “Terras do Vez 
– Sabores e Tradições” 
e no reconhecimento 
da sua genuinidade e 
autenticidade. Ao nível 
cultural, destacaram-se 
as manifestações espon-
tâneas, as danças, as rusgas, 
as concertinas e os bailes.

Composta por uma ex-
posição permanente de 
produtos locais e artesana-
to, associado a um vasto 
programa de animação, 
deu-se destaque ao espaço 
ocupado pelas tasquinhas 
que tiveram à disposição 
do visitante um sem núme-
ro de petiscos e iguarias de 
sabores excecionais, acom-
panhadas pelo vinho verde 
da região, fresco e único. 

Arcos de Valdevez… Uma Vila em Flor!
Com a chegada da primavera, a Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez, “pincelou” 
a Sede do Concelho com a cor e a extraor-
dinária beleza das flores, reforçando assim 
os atributos naturais desta maravilhosa vila 
minhota. 
O Campo do Trasladário tornou-se uma mon-
tra viva, interpretativa da flora autóctone do 
Parque Nacional Peneda-Gerês, com a planta-
ção de meia centena de jovens Azevinhos de 
considerável porte, complementados com as 
Azálias, Zimbros e Pervincas.
Agora, espera-se o zelo de todos, no sentido 
de mantermos Arcos de Valdevez uma vila 
florida e aprazível, no coração do Alto Minho.
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Em dezembro Arcos de Valdevez 
ganhou uma nova vida, com a 
iluminação de natal, a decoração 
das ruas e das lojas comerciais, e 
uma longa passadeira vermelha 
que atravessou as várias artérias 
arcuenses.
De relevar a beleza e a criatividade 
dos trabalhos desenvolvidos pelos 
Centros Sociais e Paroquiais de 
Arcos de Valdevez, na criação de 
árvores de natal com recurso ao 
reaproveitamento de material 
reciclável, promovendo assim um 
Natal Ecológico.
A Vila foi palco de diversas 
iniciativas alusivas à tradição 
natalícia, desde a promoção da 
“Feira dos Doces e do Chocolate”, 
a “Feira Artesanal de Natal” e a 
chegada do Pai Natal.
Resultado da colaboração de 
associações concelhias decorreram 
animações de rua, nomeadamente 
música ambiente em várias artérias 
da vila a espetáculos de música e 
dança.

Semana Santa e 
Páscoa 

Na Páscoa o Município decorou 
espaços da sede do concelho com 
esculturas de coelhos e ovos da 
Páscoa, símbolos da época, bem 
como foram colocados ramos 
de palmeira e carpetes alusivas 
à celebração, embelezando e 
enfatizando esta época festiva.

Vila de Arcos de 
Valdevez ganha 
uma nova vida em 
épocas altas do 
ano

”Vila Natal” em 
Arcos de Valdevez

1500 participantes no 
melhor Corso de Carnaval 
a Norte de Portugal

Mais de 1500 partici-
pantes encheram de cor, 
ritmo e alegria, a avenida, 
emoldurada com uma im-
pressionante multidão de 
milhares de arcuenses e vi-
sitantes, que se deixaram 
contagiar com o Cortejo 
Carnavalesco de Arcos de 
Valdevez.

A Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez apoiou 

a FOLIA na organização 
deste evento de grande 
relevo regional, que con-
tou com o envolvimento 
de diversas Associações do 
Concelho.

Elogiado por todos, o 
Carnaval de Arcos de Val-
devez está cada vez me-
lhor e é motivo de orgulho 
para todos os arcuenses.

Campo do Trasladário

Praça Municipal Largo da Lapa

Campo do Trasladário

Ponte centenária
Praça

Municipal

Rua 25 de abrilCampo do Trasladário

Rua General Norton 
de Matos
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S. João da 
Valeta voltou 
a ser festejado 
com animação

Festas Sanjoaninas foram 
celebradas ao som de muita 
música com as atuações do 
grupo musical Showband 
e da Orquestra Eclipse; de 
Marchas Populares 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 terça-feira de manhã 
com o desfile das Marchas 
Infantis da Santa Casa da 
Misericórdia de Arcos de 
Valdevez, Centro Paroquial 
e Social de Guilhadeses, 
Centro Social e Paroquial de 
Arcos Salvador e "Associa-
ção Social e Recreativa da 
Juventude de Vila Fonche.

À noite decorreu o desfi-
le das marchas Sanjoaninas 
na Av. Dr. Mário Soares, que 
este ano contou com a parti-
cipação de 6 marchas de vá-

rias freguesias do concelho, 
nomeadamente Associação 
Recreativa e Cultural de 
Aguiã, da Associação Padre 
Himalaia – Cendufe, de S. 
Jorge, da Associação Olhar 
Encantador – Sta. Cristina, 

Associação Cultural, Recrea-
tiva e Social de Tabaçô e As-
sociação de Grade.

De destacar que os des-
files das marchas, tanto 
dos mais pequenos como 
as dos adultos, a cada ano 

que passa estão melhores, 
sendo de realçar os belos 
trajes usados, assim como as 
coreografias e músicas apre-
sentadas.

1011 amantes da modalidade participam no 
“Maior evento da Europa” de Motos 
de todo o terreno 2 e 4 rodas

X Clericus Cup realizou-se em Arcos de Valdevez

O Campeonato Nacional de Dioce-
ses realizou-se este ano em Arcos de 
Valdevez, com a participação de nove 
seleções.

O novo campeão nacional foi a Dio-
cese de Viana do Castelo.

Além dos dois finalistas, a Diocese 
de Viana do Castelo e Arquidiocese 
de Braga, estiveram ainda no certame 
as dioceses do Porto, Vila Real, Lame-
go, Aveiro, Guarda, Bragança, Viseu, 
Funchal, Évora, Algarve, Leiria e Beja 
e ainda os Vicentinos.

Inauguração da nova sede do Moto Clube de Arcos de Valdevez
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VII Torneio ARC Paçô / Adrien Silva

A Associação Recreativa e 
Cultural de Paçô, organizou 
no Complexo Desportivo 
da Coutada, composto pelo 

Estádio Municipal da Cou-
tada (relva natural), Estádio 
Municipal (relva sintética) e 
novíssimo Estádio Municipal 

de Rugby, o 7º Torneio ARC 
Paçô/Adrein Silva, por onde 
passaram mais de 750 atle-
tas provenientes de mais de 

40 equipas, representativas 
das melhores escolas de for-
mação existentes em Portu-
gal.

Trail Solidário do Vez. Uma iniciati-
va organizada pela Carlos Sá Nature 
Events®, com o apoio e colaboração 
do município dos Arcos de Valdevez 
e da Associação Viver Peneda-Gerês 
que juntou mais de 1200 inscritos. 
Este trail contou com duas provas 
(uma com cerca de 16 km's e outra 
com cerca de 28 km's), e ainda uma 
caminhada (com cerca de 8 km's). O 
valor da totalidade das inscrições re-
verteu a favor da Cáritas.

Trail Solidário do 
Vez juntou mais de 
1200 pessoas

ACRAP - Associação Cultural e Recreativa Amadora Prozelense 
organizou Passeio TT 4x4, prova de BTT e Trial Bike

Arcos Rugby Celta 2015 
juntou 300 atletas

CRAV organizou torneio Arcos Touch Rugby
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Arcos de Valdevez recebeu a 
2ª Edição do “Fitness Day”

207 participantes no 
2º Passeio Solidário BTT 
Tapafuros/CPS Vale

FUTSAL Juvenis dos Amigos de Sá campeões distritais

Associação Recreativa e Desportiva Amigos de Oliveira 
3º torneio sintético

IIº Torneio Municipal de Petizes e Traquinas

Câmara Municipal promove 
desporto ao ar livre

Domingos Saudáveis

ACDUC - Torneio de Petanca da Zona Norte contou com 117 jogadores

Expomotor Tunning do Vez

Clube Náutico de Arcos de 
Valdevez organizou provas de 
kayak-polo na Ínsua do Vez

Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez organizou 3ª Milha do Vez

ARCAS - 4º Torneio de Futsal feminino
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O trabalho de proximidade com 
as associações conduziu à criação 
do “Gabinete de Apoio ao Associa-
tivismo”.

O denominado “Projeto G3A” 
funciona em três vertentes bem 
específicas: Gabinete de Apoio às 
Associações, situado nas piscinas 
municipais, ao serviço às terças e 
quintas-feiras, reforçando a coope-
ração entre a Autarquia e as Asso-
ciações e Coletividades através da 
disponibilização de uma platafor-
ma digital, que contém informa-
ções de relevante importância para 
as colectividades e disponibilização 
gratuita de espaço para alojamen-
to dos sites das associações, bem 
como de duas contas de correio 
eletrónico.

Gabinete de Apoio 
ao Associativismo
Para o Município de Arcos 
de Valdevez, o movimento 
associativo assume, cada vez 
mais, um papel fundamental 
no processo de participação 
dos cidadãos na vida pública 
e, consequentemente, uma 
importância maior no processo 
de desenvolvimento sustentado 
de Arcos de Valdevez. 

O Cartão Jovem Muni-
cipal é dirigido aos jovens 
residentes no concelho, com 
idade entre os 12 e os 29 
anos. Este cartão dá acesso 
a todas as vantagens ine-
rentes ao Cartão Jovem Eu-

ropean Youth Card e ainda 
às vantagens que são dispo-
nibilizadas pelos próprios 
serviços camarários ao nível 
dos seus equipamentos e 
serviços.

Município de Arcos de Valdevez adere ao Cartão Jovem Municipal

Cinema (desconto 
15%);

Concertos (desconto 
10%);

Internet da Loja 
Interativa de Turismo 
de Arcos de Valdevez 
(desconto 15%);

Piscinas Municipais 
(desconto 
15% entradas 
esporádicas);

Portas do Mezio – 
piscina e parque de 
campismo (desconto 
15% entrada).

Vantagens do Cartão Jovem 
Municipal

Secretário de Estado do 
Desporto e da Juventude 
visitou Arcos de 
Valdevez

O Secretário de Estado 
do Desporto e da Juven-
tude, Emídio Guerreiro, 
veio até Arcos de Valde-
vez no âmbito do roteiro 
do Associativismo 2015, 
uma iniciativa promovida 
pelo IPDJ, a Federação 
Nacional das Associações 
Juvenis (FNAJ) e o Con-
selho Nacional de Juven-
tude (CNJ), tendo como 

objetivo o contato com 
os jovens e as associações 
e para se inteirar sobre os 
projetos futuros das mes-
mas.

Nesta visita participou 
num almoço com os re-
presentantes das mais de 
50 associações do conce-
lho e visitou a Associação 
Social Recreativa Juventu-
de de Vilafonche.

Câmara de Arcos de Valdevez celebra protocolos de 
Apoio à Atividade Associativa

O Associativismo revela-se um par-
ceiro estratégico no processo de de-
senvolvimento local e regional.

Atualmente a Autarquia apoia fi-
nanceiramente a atividade normal das 

Associações ao qual corresponde um 
investimento global de 210 mil euros.

A autarquia está de igual modo a co-
laborar com as Associações do Conce-
lho em outros domínios, desde apoio 

à sua atividade normal, no apoio à 
construção e beneficiação e cedência 
de instalações, nomeadamente as an-
tigas escolas primárias, até à aquisição 
de viaturas e equipamentos.

Este “Portal do 
Associativismo” 
foi recentemente 
reconhecido pela 
Agência para a 
Modernização 
Administrativa 
como um exemplo 
de boas práticas 
nacionais.
www.arcosv.pt
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Casa das Artes de Arcos de Valdevez
- Uma referência no panorama cultural da região

Fruto de uma forte aposta do 
Município na disponibilização 
de uma programação cultural 

que preencha e enriqueça 
os cidadãos e afirme 

culturalmente o Concelho, 
a Casa das Artes assume-se 

como um farol de irradiação 
cultural aberto à expressão 
livre das artes e das ideias.

Na Casa das Artes são 
disponibilizadas ao público as 

mais variadas manifestações 
artísticas, desde as letras à 

música, teatro, cinema, dança, 
ou às iniciativas de cariz mais 

popular, que decorrem em 
Arcos de Valdevez.

RITA GUERRA

PER7UME

BLIND ZERO

TRIBUTO AOS QUEEN CARMINHO

PERRY BLAKE

A Casa das Artes de 
Arcos de Valdevez 
voltou a ser palco do 
Festival Sons do Vez, 
que decorreu nos 
meses de Fevereiro e 
Março de 2015.
Mostra de música 
moderna portuguesa 
que conta já com 13 
anos de existência 
e triunfo, que tem 
trazido para Arcos de 
Valdevez e para todo 
Alto-Minho o que 
de melhor se faz na 
música Portuguesa, 
com música para 
todos os gostos e em 
formato intimista.

“Sons de 
Vez!”
2015
13ª Mostra 
do Música 
Moderna 
Portuguesa 
de Arcos de 
Valdevez

THE LEGENDARY TIGER MAN

SALTO

MUNDO SEGUNDO

VOZES OS MENINOS DO VEZ RITA REDSHOES
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CAPICUABIZARRA LOCOMOTIVA

RUI MASSENA

VITORINO

TUFF GUM

CLÃSIMONE DE 
OLIVEIRA

TIAGO
BETTENCOURT

RODRIGO LEÃO

OLAVO BILAC

SECRET LIE

THE DIRTY COAL TRAIN

“VOZES DA MEMÓRIA”  de: António Cacho “FORMUSURA D’ALMA” de: José Augusto Rodrigues

“PAÇO DE GIELA: HISTÓRIA DE UM MONUMENTO”

“PRIMEIRO CANTO”  de:  Luís Lenso

“VOU COM AS AVES” de: Albertina Fernandes

“DOCES ANGÚSTIAS”  de: José Domingues Costa

No âmbito da música, o 
Auditório da Casa das 
Artes arcuense recebeu, 
entre muitos outros 
nomes de referência do 
panorama nacional e 
internacional, como os 
Perry Blake, Per7ume, Kind 
of Magic - Tributo aos 
Queen, Blind Zero - Best 

of 20 anos, Carminho, Rita 
Guerra “Uma noite em 
Arcos de Valdevez”, Olavo 
Bilac “Músicas do Meu 
Mundo”, assumindo uma 
programação eminente 
vocacionada para um 
público heterogéneo, mas 
de referências qualitativas.

“O NATAL CAIU DAS NUVENS” de: Maria Teresa Lobato

“ESMERALDA ODIAVA SER FOTOGRAFADA” 
de: Conceição Carrilho

“A CAPELA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA 
IGREJA MATRIZ DE ARCOS DE VALDEVEZ 

de:  Lúcia Afonso

APRESENTAÇÃO DE LIVROS 
Outra das atividades desenvolvidas ao nível da Cultura é a 
editorial, resultando em produções próprias e/ou no apoio 
da autarquia a edições de livros de autores locais ou de te-
mas ligados diretamente ao município e seu território, mas 

também aos projectos e autores que procuram cada vez 
mais Arcos de Valdevez como espaço de divulgação e pro-
moção cultural.

“HISTÓRIAS DE VIDA: VIAGENS A 
SALTO” de: Augusto Caldas de Sousa
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Exposição de Pintura e Sarau 
Poético “A cor se fez palavra”

Exposição de 60 “Gravuras Antigas de 
Portugal (Séculos XVI-XIX): Geografia, 

História e Arte”, de Dr. José da Silva Ferreira

Miguel Fernandes – Pai Natal onde estás?? Puerto Flamenco - (ESPANHA)

8º Ciclo de Teatro Brasileiro de Arcos de Valdevez“O Vison Voador”, com Tozé Martinho, 
Paulo Matos e Carla Janeiro

“O CAPUCHINHO VERMELHO” “DIA MUNDIAL DA DANÇA”

No sábado, dia 25, decorreu a Ceri-
mónia Oficial do hastear das Bandeiras 
na Praça Municipal, após a Salva de 
Morteiros, que contou com guarda de 
honra efetuada pelos Bombeiros Vo-
luntários de Arcos de Valdevez, o Cor-
po Nacional de Escutas – Agrupº214 e a 
Banda da Sociedade Musical Arcuense.

Após este momento decorreu na 
Câmara Municipal a atuação do gru-
po coral Meninos do Vez, que brindou 
todos os presentes com temas ligados 

à Revolução e à mística vivida em Abril 
de 1974.

À noite teve lugar o concerto mu-
sical de António Chainho. A Casa das 

Artes arcuense encheu para acolher a 
digressão nacional do músico, conhe-
cido como "Mestre da Guitarra Portu-
guesa".

Comemorações do 25 de Abril em Arcos de Valdevez

MUSICAL  |  DANÇA  | TEATRO  |  EXPOSIÇÕES Assinatura de protocolo com 
Conservatório de Música e Dança 
de Arcos de Valdevez

A Câmara Municipal, atra-
vés de protocolo de comodato, 
cedeu parte das instalações da 
antiga Escola Primária ao Con-
servatório de Música e Dança de 
Arcos de Valdevez para que esta 
organização pudesse disponibili-
zar para além de um ensino livre, 
um ensino oficial que permita aos 

alunos uma dupla certificação e 
igualmente uma oportunidade 
de emprego.

Este espaço alberga mais de 
três centenas e meia de alunos 
de várias idades distribuídos em 
algumas áreas, como a música, as 
artes plásticas, dança e karaté.
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Almoço convívio com a Comunidade Arcuense
Aproveitando a presen-

ça da nossa comunidade de 
emigrantes e luso-descen-
dentes em Arcos de Valde-
vez, a Câmara Municipal 

juntou num almoço conví-
vio cerca de 20 representan-
tes de Associações de Fran-
ça, Suíça, Andorra, EUA, 
Canadá, Venezuela e Brasil. 

O objetivo deste encontro 
consistiu em congregar os 
esforços e os talentos das 
nossas comunidades, o seu 
dinamismo, o seu apego à 

terra, o seu espírito de fide-
lidade às raízes e aos valo-
res que distinguem a nossa 
comunidade arcuense. 

PROXIMIDADE COM A DIÁSPORA

VII Feira Portuguesa de Cergy-Pontoise

2º Aniversário da Associação 
“Classicoarcos de Bordeax”

7º Aniversário da Casas dos 
Arcos de Bordéus

Feira de Artesanato e Gastronomia Portuguesa de Cenon

Encontro do Pedro das Concertinas  na Suiça

Feira de Nanterre

Feira do território Dammarie-lès-Lys
Câmara Municipal presente na homenagem a 
Simón Bolívar no Porto

14º Festival de Folclore de 
Martigny - Suiça
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Município promove intercâmbios de jovens com Cenon e com Dammarie-Lés-Lys

60º Aniversário da Casa do Concelho dos Arcos em Lisboa

5º Aniversário do Rancho da Casa dos Arcos em Newark 
que reuniu mais 8 centenas de pessoas

Município de Arcos de Valdevez recebe 
comitiva do Município de Cenon Maire de 

Dammarie lès 
Lys presente no 
Dia do Concelho


