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Caro(s) Munícipe(s)
Antes de mais, e porque de período de férias se trata,
particularmente para alguns Valpacenses, incluindo os
nossos saudosos emigrantes, dar-vos as boas vindas ao
nosso concelho que, volvidos cinco anos na presidência
do mandato autárquico, se encontra mais acolhedor,
aprazível e atrativo.
Além da contínua aposta no setor primário e sua riqueza,
aqui e além fronteiras, sob a égide de “Valpaços – A
Essência Natural”, a prioridade do presente mandato,
tal como vos havia prometido, perpassa por fazer
renascer o Hospital de Valpaços, em colaboração
com a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, pois
acreditamos que também os Valpacenses têm direito
à saúde de proximidade, um bem maior e inigualável,
cuja execução se encontra em bom ritmo. Face ao
avultado investimento associado ao Hospital, um
valor aproximado de três milhões de euros, suportado
em partes iguais pelo Município de Valpaços e
pela Misericórdia, a autarquia tem sido rigorosa no
desenvolvimento das suas atribuições e competências,
sem negligenciar as obras e investimentos nas nossas
freguesias.
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A par da diversidade de espaços de diversão e lazer, espalhados um pouco por todo o concelho, realçamos a
inauguração do Auditório, Arte e Cultura, Luís Teixeira de Valpaços, no pretérito dia 20 de julho, encontra-se agora
disponibilizado um espaço maior dedicado à cultura, uma ânsia há muito desejada e exigível, incluindo um auditório
em anfiteatro, uma sala multiusos que possibilita exposições e outras atividades, camarins, bem como todas as
instalações e equipamentos técnicos necessários à produção de diferentes espetáculos.

Valpaços entre os melhores
em Transparência Municipal

Depois, aproveitar para salientar, após as imprescindíveis e atempadas intervenções municipais, a excelente qualidade
das nossas praias fluviais – do Rabaçal e de Rio Torto bem como da Ribeira da Fraga – dotadas de ótimas condições
para apreciar a paisagem, sentir a natureza pura ou simplesmente passar um dia de lazer em família. No que toca às
nossas piscinas municipais, importa destacar que está na calha o desenvolvimento de um projeto de requalificação

O Município de Valpaços ocupa o 54.º lugar no Índice de Transparência Municipal.
É a segunda melhor posição no Alto Tâmega e a quarta melhor a nível distrital.

das mesmas, tendo em vista ir ao encontro da satisfação das necessidades da população, especialmente à luz da
segurança dos equipamentos e da modernidade das instalações.
Enquanto pontos de atração turística e de qualidade de vida dos Valpacenses, num futuro próximo, acrescem a Ecovia

É através do recentemente renovado site www.valpacos.pt que o Executivo Municipal liderado por

do Rabaçal e a Ciclovia da Levandeira, contendo percursos que permitem usufruir das singularidades territoriais,

Amílcar Almeida dá a conhecer o trabalho realizado em prol dos cidadãos. “Tendo como prioridade o

culturais e ambientais existentes. Além destes, encontramo-nos a ultimar um conjunto de roteiros temáticos que

contacto directo com os munícipes e consequentemente a transparência municipal, a comunicação

abrangem os lagares cavados na rocha, os geomonumentos, os moinhos de água assim como o percurso da castanha

com os demais tem sido melhorada. Embora leve o seu tempo, o ranking desde que tomámos posse

judia Serra da Padrela, com o propósito de tornar o concelho mais apelativo, a incluir no roteiro nacional de visitação.

comprova-o”, referiu o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços.

Destarte, e sem perder de vista o desígnio de melhorar as condições de vida dos valpacenses e alcançar o
desenvolvimento sustentável de Valpaços, é com orgulho e satisfação que saudamos todos os concidadãos e damos

O Município Valpacense subiu nada mais nada menos que 98 posições no Índice de Transparência

as boas vindas a quem nos visita, na certeza que, não obstante sermos já um centro de atração por excelência, iremos

Municipal 2017, comparando com 2016, ocupando agora a 54.ª posição em 308 municípios.

continuar a trabalhar, em sintonia com o iter traçado há cinco anos, mais e melhor por esta terra que adoramos!

“Queremos mais. Vamos analisar e incidir o nosso trabalho onde podemos melhorar, pois queremos

Contem sempre connosco,

ser o mais transparentes possível”, acrescenta Amílcar Almeida.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,

Na edição de 2017 foram apertados os critérios de análise, sendo que o Índice de Transparência
Municipal (ITM) mede o grau de transparência das Câmaras Municipais através de uma análise da

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida

informação disponibilizada aos cidadãos nos seus web sites.
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Feira de S. Brás cumpre tradição

Valpacenses brincaram ao Carnaval

Presunto, orelheira, salpicão, carne gorda, vinho e folar foram alguns dos
produtos locais que marcaram presença na mais antiga feira do fumeiro do país.
S. João de Corveira abriu as portas a mais uma Feira de S. Brás, que teve lugar
no fim-de-semana de 3 e 4 de Fevereiro.

Centenas de foliões, miúdos e graúdos, invadiram as ruas da cidade valpacense para o habitual Desfile
de Carnaval, no dia 9 de Fevereiro. Os Paços do Concelho são ponto obrigatório de passagem, com o
Executivo Municipal a saudar os participantes.
Sendo já uma tradição anual, o desfile de Carnaval das Escolas
e Instituições do Concelho contou, como sempre, com o habitual
apreço e grande entusiasmo dos valpacenses.
Crianças e professores, auxiliares de ação educativa, pais e
encarregados de educação trabalham, com grande criatividade, os
mais diversos temas. O resultado final saiu à rua, num desfile com
muita cor, alegria e folia.

Na Feira de S. Brás a população local aproveita para escoar os
produtos “caseiros e genuínos” que contribuem para o rendimento
familiar. Nela encontram-se produtos que ainda se fazem à moda
antiga, derivados do porco, mas também outros produtores do
concelho que participam com o vinho, o mel, o bolo podre, o pão
variado, os queijos, os frutos secos, os licores, entre muitas outras
iguarias.
Aos stands de venda junta-se a animação com concertinas e
grupos tradicionais, bem como a Chega de Bois e a Festa está
garantida.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, “a promoção e a defesa dos produtos locais é uma das
prioridades” do executivo e, por isso, “esta é uma iniciativa que
vamos continuar a levar a cabo”.
Os habitantes da freguesia lembram que a Feira de São Brás já

se realiza há cerca de 200 anos. Na origem da feira estão, de
acordo com os habitantes, as ofertas que eram feitas à igreja,
para protecção dos animais em relação a doenças. Esses produtos
começaram a ser vendidos em leilões e, mais tarde, outras pessoas
começaram a juntar-se e a aproveitar também para vender os
seus excedentes.
Actualmente trata-se de um rendimento extra para quem vive
essencialmente da agricultura e num território onde a principal
fonte de receita é a produção de castanha.
A Feira de Fumeiro de São Brás é organizada pela Junta de Freguesia
de São João da Corveira, com o apoio da Câmara Municipal de
Valpaços e da EHATB, Empreendimentos Hidroelétricos do Alto
Tâmega e Barroso, EIM, SA.

O cortejo carnavalesco passou por algumas das principais artérias
da cidade, com passagem em frente ao edifício da Câmara
Municipal, onde os petizes eram aguardados por várias dezenas
de pessoas, entre pais, familiares e população em geral, assim
como pelo Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida.
Reis, rainhas e princesas, heróis de banda desenhada, camponeses,
espantalhos, bombeiros, polícias, sevilhanas, palhaços e piratas
foram algumas das fantasias que deram cor e alegria à cidade
durante a manhã fria do último dia de aulas antes das mini férias
de Carnaval.
Este ano, desfilaram as crianças das creches, dos jardins-deinfância, do ensino público e privado do concelho, do Agrupamento
de Escolas de Valpaços e comunidade educativa. Mas os mais
velhos também mostraram que ainda brincam ao Carnaval com a
participação do Projecto Afectos, da Santa Casa da Misericórdia de
Valpaços, do Centro Social e Paroquial de Vassal, da Associação
de Solidariedade Social São Pedro de Sanfins, acompanhados dos
utentes da APPACDM – Associação de Pais e Amigos do Cidadão
com Deficiência Mental – de Valpaços.
O evento teve, como é hábito, o apoio da Câmara Municipal e da
Guarda Nacional Republicana, que garantiu a segurança durante
o percurso controlando o trânsito e permitindo a passagem dos
foliões.
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XX Feira do Folar de Valpaços foi um enorme êxito
A XX Feira do Folar de Valpaços provou que todo o investimento municipal valeu a pena. O maior evento
gastronómico da região continua a trilhar caminho para crescer e a edição 2018 foi um enorme sucesso.
Durante três dias, o Pavilhão Multiusos contou com a presença da gastronomia regional e por um vasto e
diversificado programa de animação cultural e desportiva.
Sabores valpacenses, onde o único folar certificado do país se destaca, e muita animação. Foram estes os ingredientes do sucesso
da XX Feira do Folar de Valpaços que, de 23 a 25 de Março, abriu portas no Pavilhão Multiusos, chamando até ao local milhares de
visitantes.
Apesar do tempo instável foram registadas verdadeiras enchentes, sobretudo no Domingo de Ramos, em que não sobrou Folar,
dada a enorme afluência de pessoas de vários pontos do país e estrangeiro.

Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação preside cerimónia de inauguração
Foi um “filho da terra”, Luís Medeiros Vieira, que presidiu a cerimónia de abertura oficial da XX Feira do Folar de Valpaços. Depois
de uma manhã passada com os olivicultores valpacenses, o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação ouviu da parte do
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, o apelo para o apoio à concretização do projecto de uma barragem no
concelho. “O futuro do nosso concelho depende da agricultura e esta por sua vez precisa de água. Temos um cabaz de produtos de
excelência de altíssima qualidade, mas precisamos de pensar na sua sustentabilidade a longo prazo”, referiu o autarca valpacense.
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Luís Medeiros Vieira falou do sector primário do concelho e da sua capacidade produtiva. Destacou, ainda, o facto de a região ser a
segunda maior produtora de azeite em Portugal, dispondo de “diferentes variedades regionais que permitem uma diferenciação da
oferta de azeite, de reconhecida qualidade no mercado nacional e internacional”. Quanto às aspirações do executivo municipal, o
governante mostrou disponibilidade para ouvir e estudar a proposta, no sentido de levar o projecto em diante.
A comitiva cumprimentou, depois, os expositores dos mais de 120 stands da feira, que orgulhosamente deram a provar o folar, o
bolo podre, o fumeiro, os frutos secos, o mel, o azeite, o vinho, entre outras iguarias locais.
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“A melhor feira de sempre”
A edição 2018 contou com uma afluência constante de pessoas, mas também órgãos de comunicação, como vários canais de
televisão, rádios, jornais e revistas. A projecção do evento que coloca Valpaços nas bocas do mundo culminou no dia de domingo
com a transmissão em directo do Programa Somos Portugal da TVI, desde o pavilhão multiusos, durante seis horas.
A juntar a todos os ingredientes gastronómicos da Feira do Folar, servidos também nas tasquinhas, estiveram várias actividades.
O programa de animação não deixou ninguém indiferente com a apresentação de livros, a falcoaria, artesanato feito ao vivo,
corridas de cavalos, passeios de charrete, prova de cão coelheiro, prova de tiro aos pratos, raid TT nocturno e diurno, pista de
obstáculos Trial, actuação das bandas musicais e ranchos folclóricos, grupos de fados, entre muitas outras.
No final do certame, satisfeito e orgulhoso por mais um êxito alcançado, Amílcar Almeida, reforçou a confiança nos produtos
de qualidade do concelho. “É repetitivo, mas é a verdade. Ano após ano, esta nossa feira supera as expectativas. E se 2017 foi
muito bom, 2018 foi melhor ainda”, começou por frisar.
“É o resultado de vários factores que se conjugam na perfeição. O produto excelente e a sua apresentação cuidada, a organização,
que faz o seu melhor e tenta melhorar ano após ano, e a nossa divulgação, pois não nos cansamos de dizer e mostrar ao mundo
as nossas potencialidades turísticas e gastronómicas”, concluiu.
A Feira do Folar de Valpaços, que coloca em destaque exclusivamente produtos do concelho, é organizada pela Câmara Municipal
de Valpaços e pela EHATB, Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA.
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III Feira do Cebolo destaca produto da terra e atrai centenas de pessoas
Dia 20 de Maio foi dia de destacar um dos produtos da terra e a freguesia de Vassal organizou a terceira
edição da Feira do Cebolo.

II Festa da Cereja de Argeriz resistiu à chuva com sucesso
Dias 9 e 10 de Junho a cereja foi rainha em Argeriz. A chuva marcou presença no evento, mas não impediu a
romaria e a reunião de todos os elementos para fazer a festa.
Quando começam a aparecer à venda, em meados de Maio
e inícios de Junho, sabemos que o Verão não está longe e a
Feira da Cereja em Argeriz é já também um desses sinais.
Com a sua cor vermelho-intenso, uma polpa rija e sumarenta e
um sabor adocicado, a cereja de Argeriz, foi motivo mais que
suficiente para atrair centenas de pessoas nos dias 9 e 10 de
Junho àquela freguesia do concelho.
Embora as condições climatéricas não tenham sido favoráveis
por aqueles dias, devido às chuvas intensas que afetaram
as produções agrícolas na região, em especial a da cereja,
dezenas de stands comercializaram aquela que foi o mote da
feira, bem como outros produtos locais.
O II Passeio Pedestre atraiu muitos caminheiros e os grupos
musicais foram também uma atracção da festa nos dois dias.

A iniciativa que colocou em destaque o cebolo entre outros
produtos agrícolas típicos da freguesia contou com mais de três
dezenas de stands de venda e centenas de participantes que se
associaram às actividades desportivas, como o passeio pedestre,
o passeio TT e a pista de obstáculos, entre outras.
A abertura oficial do evento contou com a presença do executivo
municipal liderado por Amílcar Almeida, que fez questão de
saudar quem participou na festa.
“Este tipo de eventos caracterizam a nossa cultura e é uma forma

de, por um lado juntar os cidadãos para momentos de convívio e,
por outro, escoar os produtos locais, o que faz dinamizar a nossa
economia. São iniciativas que continuarão a contar com o nosso
apoio”, referiu o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços.
A Feira do Cebolo contou, ainda, com momentos musicais, numa
jornada organizada pela Junta de Freguesia de Vassal, que contou
com o apoio do Município Valpacense.

O executivo municipal fez questão de marcar presença
na II Feira da Cereja de Argeriz e cumprimentar todos os
expositores, desejando boas vendas e colocando-se a par da
produção no concelho. O Presidente da Camara Municipal de
Valpaços, Amílcar Almeida, elogiou a organização de mais um
evento que coloca em destaque um produto de excelência
valpacense.
A Junta de Freguesia de Argeriz agradeceu também à Câmara
Municipal de Valpaços, aos caminheiros, aos expositores,
colaboradores e visitantes do evento.

Valpaços - Boletim Municipal - nº 32 - DESTAQUES - Página 13

DESTAQUES - Página 14 - Boletim Municipal - nº 32 - Valpaços

Município homenageou Jorge Braz
numa cerimónia emotiva
A Câmara Municipal de Valpaços homenageou no dia
4 de Março, o treinador da Seleção Nacional de Futsal,
Jorge Braz, pela conquista do Campeonato Europeu
de Futsal. Foram muitos os valpacenses que quiseram
participar na cerimónia e cumprimentar o conterrâneo.
O salão nobre encheu para homenagear o Treinador da Selecção
Nacional de Futsal, Jorge Braz, numa iniciativa da Câmara Municipal de
Valpaços, após a conquista do primeiro lugar no Campeonato Europeu
de Futsal, no passado dia 10 de Fevereiro.
Entre muitos familiares e amigos, Jorge Braz teve dificuldade em
ocultar a emoção durante a cerimónia. Saúl Pessoa, Presidente da
Junta de Freguesia de Sonim e Barreiros, falou do percurso do treinador
desde que ainda criança foi viver para a aldeia de Sonim, naturalidade
dos pais, e do orgulho que sempre demonstrou em relação às raízes
transmontanas.

Os elogios continuaram nas palavras do Presidente da
Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, com
quem na adolescência ainda teve oportunidade de dar uns
pontapés na bola, e “muito contribui, tendo desenvolvido
um trabalho de reconhecido mérito, para levar o nome
de Portugal, e também de Valpaços, além-fronteiras,
elevando o ânimo nacional e promovendo o orgulho
português, humilde e sentido”.
“Não é de hoje, não é de ontem, a sua actuação dedicada
e profissional, no exercício das funções praticante, mas
também de treinador das modalidades enunciadas, é
uma realidade que já faz parte da história de Portugal,
sobrevindo as suas origens transmontanas, considerando
por isso, ser justo e merecido que a Autarquia lhe preste a
devida homenagem, atribuindo-lhe esta preciosa medalha
da cidade de Valpaços, enquanto símbolo de reconhecido
mérito e nobre distinção”, acrescentou Amílcar Almeida.
Jorge Braz, num discurso emocionado, agradeceu várias
vezes e foi várias vezes interrompido por aplausos
calorosos de dezenas de pessoas, nomeadamente da
aldeia de Sonim, terra que o viu crescer. Recebeu, ainda,
dos clubes desportivos do concelho várias lembranças
que o surpreenderam. “Muitos falam que a interioridade
é uma limitação. Eu acredito no contrário, a interioridade
é uma vantagem e se puder servir de exemplo para quem
persegue um sonho, fico feliz”, referiu o Treinador.
“Numa sala com tantos amigos especiais, amigos de
infância, isto é mesmo um regresso às origens. Foi sempre
algo que me disse muito e é algo que me representa ainda
hoje, como eu sou. É um dia muito, muito especial, que
vou guardar para sempre”, terminou Jorge Braz.
Depois da cerimónia, o selecionador nacional esteve
presente no pavilhão gimnodesportivo para entregar
as medalhas de campeão distrital de futsal de Vila Real
de juniores C, à Escolinha de Futsal Johnson Januário, de
Carrazedo Montenegro.
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Auditório Arte e Cultura
Luís Teixeira inaugurado
O passado dia 20 de Julho, fica marcada
na história da cidade valpacense. Foi
inaugurado o Auditório Arte e Cultura Luís
Teixeira e milhares de pessoas desfrutaram
das actividades culturais que o Município
preparou para o fim-de-semana.
A Fanfarra dos Escuteiros de Valpaços abriu caminho
às comemorações de uma festa especial para o
concelho. Um equipamento cultural de excelência
está, agora, ao dispor de valpacenses e visitantes,
permitindo a realização de actividades diversas com
todo o conforto e tecnologia avançada.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,
Amílcar Almeida, foi o anfitrião da cerimónia, contando
com a presença de todo o executivo municipal.
No descerramento da placa comemorativa contou
também com a bênção do Padre Leonel Reis, e
companhia do Presidente da Assembleia Municipal,
António Sernache de Sousa, bem como de José Alberto
Teixeira, filho de Luís Teixeira, valpacense que há
cerca de 30 anos doou o terreno e o Centro Cultural
ao Município, que foi agora totalmente remodelado e
devolvido à comunidade.
Valpaços tem, assim, mais um pólo de atração. Amílcar
Almeida, um autarca visivelmente satisfeito com
o clima festivo e, sobretudo, com o facto de a sua
cidade e concelho disponibilizar agora à população
um novo equipamento de grande qualidade, lembrou
o benemérito Luís Teixeira (em memória), a sua
generosidade e a sua importância para os valpacenses.

“Este edifício foi recuperado com o intuito de ser devolvido aos valpacenses, tendo como objetivo ser um espaço para todos”, referiu
o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, que aproveitou o momento para enaltecer o trabalho dos técnicos da autarquia e a sua
capacidade de resposta às ambições do executivo, no que toca às solicitações da população. O edil lembrou outras obras que foram
desenvolvidas durante os quase cinco anos em que está à frente dos destinos do Município, bem como outros projectos que estão a ser
desenvolvidos. “Valpaços tem de continuar a ser um local com qualidade de vida e um local que vale a pena visitar. O futuro depende de
nós, da nossa determinação, da nossa coragem”, concluiu o Presidente da Câmara.
José Alberto Teixeira agradeceu a homenagem feita ao pai, Luís Teixeira, lembrou o seu percurso e o seu amor à terra de onde era natural.
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Nova infra-estrutura recebeu
SONIM - CASA MORTUÁRIA

milhares

de

pessoas

no

fim-de-semana para várias
actividades
No dia de inauguração, teve lugar
também a abertura da exposição
de escultura “Natural Relação”
de André Cid, autodidacta que
expõe até 10 de Setembro um
conjunto de trabalhos em que
“a transformação da matéria
surge como uma natural relação
com o que o rodeia”, a partir de
madeira proveniente de árvores
que terminaram o seu ciclo
vegetativo.
À noite teve lugar o espectáculo
“Cata-vento de Memórias” de
Francisco Doutel com o Grupo
Cronologia dos Sons e músicos
convidados.
No Sábado, 21 de Julho, subiu
ao palco a peça “A Grande
Ressaca”, uma comédia teatral
protagonizada por Carlos Cunha,
Erika Mota, entre outros, que no
meio de muito humor e situações
altamente inusitadas, também
foca temas fortes, como o amor, a
solidão, os afetos e a idade.
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Assinado protocolo para formação financeira da população
do Alto Tâmega
A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, a CCDR-N e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
assinaram, no passado dia 11 de Junho, um protocolo de cooperação para a promoção da formação
financeira da população do Alto Tâmega, integrado no Plano Nacional “TODOS CONTAM”.
Na cerimónia de assinatura do protocolo, a
representar o Município de Valpaços esteve o
Vereador Jorge Mata Pires, acompanhado dos
representantes dos outros cinco municípios
do Alto Tâmega.
O Cinema estreou-se no domingo, com duas
sessões. Uma durante a tarde para os mais novos,
com “The Incredibles: Os Super-heróis”, e outra, à
noite, para o público adulto com “Ocean’s 8”.
Em todo os eventos preparados para o fim-desemana de abertura pelo Município de Valpaços,
contou-se com “casa cheia”, num auditório com
cerca de 260 lugares.
O novo equipamento englobou o valor de cerca
de 1 milhão e 200 mil euros, comparticipado
em 85% pelo Programa FEDER - NORTE 2020,
custeando a autarquia valpacense cerca de 180
mil euros.
Disponibiliza-se, agora, um espaço maior dedicado
à cultura, com um auditório em anfiteatro, sala
multiusos que permite exposições e outras
atividades, camarins, assim como todas as
instalações e equipamentos técnicos necessários
à produção de espetáculos. A sua requalificação
permitiu uma nova imagem não só no seu interior
como no exterior e área envolvente.

O objetivo é “aumentar o nível de
conhecimento da população”, explicou Elisa
Ferreira, Vice-Governadora do Banco de
Portugal. A responsável deu como exemplos
casos práticos como o desconhecimento sobre
as condições de contratos de habitação ou a
compra de moeda eletrónica. “Se o consumidor
não está informado, é muito difícil o papel
do supervisor”, rematou, acrescentando a
importância de formar técnicos nas autarquias
para capacitar a população.
Já o Presidente da CCDR-N, Fernando Freire de
Sousa, destacou a importância da informação
chegar aos 88 mil habitantes da sub-região
do Alto Tâmega – que inclui os concelhos de
Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena,
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar – incluindo os
jovens e a população idosa.
De referir que o Conselho Nacional de
Supervisores Financeiros é constituído pelo
Banco de Portugal, Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários e Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
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Município Valpacense participou na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa
O Município de Valpaços, representado pelo seu Presidente, Amílcar Almeida, participou na BTL - Bolsa
de Turismo de Lisboa, feira de extrema importância com relevo nacional e internacional na área do
turismo que decorreu de 28 de fevereiro a 4 de março, na FIL.

Município de Valpaços na
A Câmara Municipal de Valpaços esteve presente na XV Olivomoura - Feira Nacional de Olivicultura, que
decorreu de 10 a 13 de Maio, no parque municipal de feiras e exposições de Moura.
Valpaços esteve representado
por um stand onde foram dados
a conhecer os produtores de
azeite valpacenses, bem como
as
potencialidades
turísticas
e gastronómicas do concelho.
Presente esteve também, como já
vem sendo hábito a Cooperativa de
Olivicultores de Valpaços.
O Vice-Presidente do Município,
António Medeiros, e o Vereador
responsável pelo pelouro do
Turismo, Jorge Pires, compareceram
à abertura do certame.

Sendo o Turismo uma das áreas estratégicas de desenvolvimento
sustentável do concelho valpacense, a participação na BTL
2018 permitiu, em parceria com a Comunidade Intermunicipal
do Alto Tâmega e Entidade do Turismo do Porto e Norte de
Portugal, dar a conhecer os produtos de excelência do concelho,
nomeadamente o Vinho, o Azeite, o Folar e o Bolo Podre, e
divulgar a XX Feira do Folar de Valpaços.
No dia 2 de Março, Amílcar Almeida fez questão de marcar

presença naquele que é o salão referência para a indústria do
turismo nacional e internacional. O autarca valpacense teve
oportunidade de fazer uma alusão ao concelho e aos seus
produtos de excelência, antes da degustação dos mesmos.
Desta forma, o Município teve oportunidade de divulgar
algumas das potencialidades do concelho, com vista à atração
de visitantes ao nosso território.

Recorde-se que o Município de
Valpaços organizou, em parceria
com a Cooperativa de Olivicultores
de Valpaços, e outras entidades,
a Feira Nacional de Olivicultura
no ano transacto pela primeira
vez em Valpaços, altura em que
ficou estabelecido que a partir de
2017 a organização e a localização
daquele certame seria realizado
alternadamente, entre Valpaços e
Moura.

Arruamentos - Silva

Aquisição de Prédio para construção de Casa Mortuária - Fonte Mercê

Requalificação da Escola - Carrazedo de Montenegro

Requalificação Urbana junto ao rio - Midões

SANTA
MARIA DE ÉMERES
- LARGO
IGREJA- Rendufe
Arruamentos
e Requalificação
Urbana
juntoDA
à Igreja
VEIGA DE LILA - POLIDESPORTIVO

Requalificação da Igreja - Serapicos

Arranjo Urbanístico - Alfonge

Arranjo Urbanístico - Canaveses

ARGERIZ - ARRUAMENTOS
Depósito de Água - Alvarelhos

Arruamentos - Chamoinha

Arruamentos - Bouçoães

Alargamento do Cemitério - Friões

Requalificação da Escola Primária - Vilartão

Estrada de Ligação Rio Bom a Frutuoso

Arruamentos - Nozelos

Casa Mortuária - Rio Torto
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Arranjo Urbanístico junto à Igreja - Santa Valha

Depósito de Água em Monte de Arcas com rede de ligação a Tinhela

Requalificação Urbanística - Sonim

Arruamentos - Valongo

Estrada Municipal de Ligação Fornos do Pinhal - Santa Valha

Construção da Sede da Associação - Vilarinho

Requalificação do Santuário Nosso Senhor dos Milagres - Vilarandelo

Arranjo Urbanístico Junto à Escola - Valverde

Alargamento de cemitério - Veiga de Lila

Requalificação do Pavilhão da Escola Secundária de Valpaços

Projeto para Construção de Campo de Futebol - Fornos do Pinhal

Construção de muro de suporte - Padrela

PERFIL BB'

0.60

1.75
39.40

Parque de estacionamento existente

Vedação do polidesportivo do tipo
" Nylofor F BEKAERT" ou equivalente
1.15

Cota do terreno a construir
(+106.76)

4.00

Lancil a construir em granito

Lancil a construir em granito

PERFIL TRANSVERSAL AA'
37.50

18.00

0.60

1.75

39.40

Vedação do polidesportivo do tipo
" Nylofor F BEKAERT" ou equivalente

Muro em pedra existente

4.00

(+105.40)

(+103.88)

0.75

1.00

cota do terreno existente

PERFIL TRANSVERSAL BB'

PERFIL AA'

CONSTRUÇÃO DE UM POLIDES
FORNOS DO PINHAL
Desenho:

PLANTA DE TRABALHO

Requerente:

Munícipio de Valpaços

Desenhou:

Victor Esteves (Des.)

Projectou:

Requalificação do Largo - Zebras e Construção do muro de suporte - Vales

Aquisição de terreno para ETAR - Vassal

Arranjos Urbanísticos - Valpaços
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Projeto de Requalificação Urbanística junto à Casa Mortuária - Possacos

Valpaços - Boletim Municipal - nº 32 - PROTECÇÃO CIVIL - Página 39

Equipa de Intervenção Permanente já está ao serviço

PROTECÇÃO CIVIL - Página 40 - Boletim Municipal - nº 32 - Valpaços

“Aldeia segura”, “Pessoas seguras” apresentado na autarquia
.

Desde o passado dia 1 de Junho que os Bombeiros Voluntários de Valpaços já dispõem de uma
Equipa de Intervenção Permanente (EIP), possível graças ao protocolo estabelecido entre o
Município de Valpaços, a Autoridade Nacional de Protecção Civil e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Valpaços.

A iniciativa que pretende
aumentar
a
proteção
das populações contra
os incêndios florestais foi
apresentada no passado
dia 12 de Junho, no
salão nobre da Câmara
Municipal de Valpaços.

A Equipa de Intervenção Permanente fará intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens,
designadamente em caso de incêndio, inundações, desabamentos e outras intervenções no âmbito da proteção civil.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, fez questão de cumprimentar a equipa nas novas
funções, desejar sucesso profissional e relembrar a sua importância no auxílio à população.
O referido protocolo tem a duração de 3 anos e os custos serão repartidos em 50 por cento para cada uma das partes:
Autoridade Nacional de Protecção Civil e Município de Valpaços. Cada parte, durante aquele período, suportará um
custo superior a 90 mil euros para permitir a contratação da equipa, constituída por 5 pessoas, que terá 40 horas de
trabalho semanal.

A acção foi coordenada entre o Vice-Presidente do Município
de Valpaços, António Medeiros, e o Gabinete de Protecção Civil
e resulta de um protocolo de colaboração entre a Autoridade
Nacional de Protecção Civil, a Associação Nacional de Municípios
Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
O programa “Aldeia segura”, “Pessoas seguras” tem como
objetivos “incentivar à participação das populações e reforçar
a consciência da responsabilidade partilhada, contribuir para a
salvaguarda de pessoas e bens e implementar estratégias de
proteção para aglomerados populacionais”.
O programa, destinado a todo o país, mas com foco nos 189
municípios com freguesias de risco no âmbito da defesa da
floresta contra incêndios, tem como eixos estratégicos a gestão
de combustível, o plano de evacuação de aldeias e uma campanha
de sensibilização para prevenção de comportamentos de risco e
medidas de autoprotecção.
Neste sentido, será criada a função de “oficial de segurança da
aldeia”, que terá como missão alertar a população, fazer ações
de sensibilização junto da mesma e organizar a evacuação caso

tal seja necessário, com a sinalização de caminhos e definição de
locais de refúgio nas aldeias.
Pela sua natureza, o programa reforça a necessidade de
conjugação de esforços entre o Poder Central e o Poder local.
Estiveram presentes na sessão representantes das freguesias
de Bouçoães, Lebução, Fiães e Nozelos, Santa Valha e Vales, o
Comandante do Posto da GNR de Valpaços, Manuel Carlos Camilo
e os Comandantes dos Bombeiros de Valpaços e Carrazedo de
Montenegro, Luís Nogueira e João Sousa, respectivamente.
Para o Vice-Presidente, António Medeiros, “os Municípios e as
Juntas de Freguesia, pelas suas competências em matéria de
proteção civil e pela maior proximidade aos cidadãos, têm um
papel importantíssimo na mobilização das comunidades locais,
fortalecendo relações de confiança e estimulando a participação
da população”. No mesmo sentido, o responsável pelo pelouro da
protecção civil da autarquia, defende que “o papel dos cidadãos,
em particular dos oficiais de Segurança Local, é fundamental
para assegurar o envolvimento da comunidade, dando força ao
lema “todos somos proteção civil”.
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Autarquia Valpacense dá exemplo na
prevenção de incêndios

Município de Valpaços melhora condições de lazer para
época balnear

A Câmara Municipal de Valpaços está a levar a cabo a maior
operação de limpeza ao nível florestal alguma vez efectuada
no concelho. Os trabalhos tiveram início em Abril, com a
contratação de 10 homens a tempo inteiro para trabalhar
diariamente na limpeza de mato.

A água do Rio Rabaçal tem sido, ano após ano, distinguida pela sua qualidade, sendo considerada excelente
para banhos. Não só mas também por isso, tem havido por parte do Município preocupação acrescida para
proporcionar momentos de maior qualidade nas praias fluviais do concelho.

O Município de Valpaços iniciou, em Abril, o processo de execução
da Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível
destinado a evitar o alastramento de incêndios florestais,
implementando assim o que se encontra descrito no Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.
Numa primeira fase foram limpos os lotes de propriedade do
Município na Zona Industrial, seguindo-se a área envolvente
à zona industrial, com a criação de uma zona tampão de 100
metros.
Seguidamente decorreram os trabalhos no Parque de Campismo
do Rabaçal, respectiva área envolvente e faixas circundantes a
toda a rede viária municipal.

Para a execução dos trabalhos de silvicultura preventiva o
Município contratou 10 assistentes operacionais e adquiriu todo
o material de sapador florestal de forma a desenvolverem as
operações de desmatação e remoção de árvores.
Trata-se da maior operação de limpeza ao nível florestal alguma
vez efectuada no concelho.
De referir que os proprietários são obrigados a proceder à
limpeza do mato numa largura não inferior a 50 metros à volta
das casas, armazéns, oficinas, fábricas ou estaleiros.
Para informações adicionais poderá dirigir-se ao Gabinete
Municipal de Protecção Civil, nos Paços do Concelho, através do
n.º 278 710 130 ou pelo e-mail proteccao-civil@valpacos.pt.

O Município de Valpaços procedeu à limpeza das zonas
envolventes da Praia Fluvial do Rabaçal e de Rio Torto. Também
se desenvolveram simultaneamente operações de limpeza
do leito do rio, escarificação e manutenção da caixa de areia
existente na Praia Fluvial do Rabaçal.
De acordo com o Presidente do Município de Valpaços, Amílcar
Almeida, “estamos assim a trabalhar para que os resultados com
a classificação de EXCELENTE, atribuídos nos últimos anos pelo
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, às águas
balneares do Rabaçal se mantenham no futuro”.
Os sanitários de acesso público também foram alvo de
intervenção e melhoramento, bem como os balneários do Parque
de Campismo do Rabaçal.

O Município de Valpaços reuniu, desta forma, todas as condições
para que os milhares de veraneantes que nos visitam anualmente
possam usufruir das excelentes condições naturais existentes
no concelho.
Logo no primeiro Verão em que esteve ao comando do executivo
valpacense, Amílcar Almeida apostou em obras de requalificação
na Praia Fluvial do Rabaçal, tendo ainda em vista um projecto mais
arrojado de valorização daquele espaço de lazer, pertencente à
freguesia dos Possacos.
“Faz parte dos nossos planos melhorá-las e apetrechar aquele
espaço de mais meios para favorecer a qualidade da estadia dos
banhistas”, referiu Amílcar Almeida.
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Município de Valpaços exemplar no combate à Praga da
Vespa das Galhas do Castanheiro
O Município de Valpaços tem feito tudo o que está ao seu alcance para minimizar os impactos da praga
da vespa do castanheiro e, sobretudo, travar a sua disseminação. Só nas primeiras duas semanas de Maio
foram efectuadas 88 largadas do insecto parasita que combate a vespa, num total de 11 mil insectos, um
investimento a rondar os 20 mil euros.
OAcções de sensibilização, técnicos no terreno e disponibilidade
de meios técnicos e financeiros a expensas do Município de
Valpaços. Foram e continuam a ser as armas de luta que está a
ser levada a cabo numa parceria entre a Associação Nacional da
Castanha - RefCast, Direcção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte, Município de Valpaços e ARATM – Associação Regional de
Agricultores das Terras de Montenegro.
Terminou a época 2018, em que foram efectuadas 88 largadas do
insecto parasita que combate a vespa das galhas do castanheiro.
Ao todo foram largados no concelho cerca de 11 mil insectos,
que abrangeram todas as localidades do concelho onde se produz
castanha. Bouçoães, Lebução, Fiães e Nozelos, Tinhela e Alvarelhos,
Ervões, Friões, Santiago da Ribeira de Alhariz, Serapicos, Argeriz, S.
João da Corveira, Padrela, Santa Maria de Émeres e Vales foram as
freguesias alvo de intervenção.
Dada a importância da produção de castanha para a economia
do concelho, o Município Valpacense não tem poupado esforços
para travar a praga. Juntamente com as juntas de freguesia tem
constituído equipas de prevenção para continuar a vistoriar os
soutos com o objetivo de retirar o material contaminado dos
castanheiros e impedir a sua propagação.
A autarquia valpacense tornou-se aquela que mais investiu na
prevenção e combate, superando todos os outros municípios no
seu conjunto. De referir que inicialmente estavam previstas apenas
12 largadas, mas dada a gravidade da situação verificada depois do
estudo por parte dos técnicos da RefCast – foram necessárias as

No passado dia 18 de Junho, no pavilhão da ARATM
– Associação Regional dos Agricultores das Terras
de Montenegro – na vila carrazedense, estiveram
reunidos centenas de produtores, para mais uma ação
de sensibilização de forma a prevenir a praga da vespa
das galhas do castanheiro.
Os dados foram apresentados por Prof. Dr. José Gomes
Laranjo, Presidente da RefCast, numa iniciativa
organizada pelo Município de Valpaços que pretendeu
esclarecer os agricultores sobre os procedimentos a
tomar depois de já se terem realizado as largadas de
parasitoides.
Presentes estiveram o Presidente da Câmara Municipal
de Valpaços, Amílcar Almeida, o Vice-Presidente,
António Medeiros, a Vereadora Arlete Lopes, a
responsável pela Protecção Civil, Carla Cerdeira, entre
outros responsáveis de entidades locais.
Amílcar Almeida reforçou que a câmara municipal
estará sempre disponível para apoiar o sector primário
no concelho, mas lembrou que “cada um deve cumprir
o seu papel, tanto na prevenção como no combate
ao problema”. Alertou ainda para o trabalho que é
realizado em parceria entre a autarquia, a RefCast, a
ARATM, ou outra entidade que venha a constituir-se
para o efeito.
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Luís Nunes sagra-se Campeão Nacional de Montanha
Categoria TCR
O carrazedense Luís Nunes realizou uma excelente época. Em Abril venceu a Rampa da Penha, em Maio a Rampa
da Falperra, em Junho a Rampa de Santa Marta e em Julho a Rampa Porca de Murça. Vitórias partilhadas com
o Município de Valpaços, que é um dos patrocinadores do piloto.

Depois de ter vencido na sua categoria na 40ª edição da Rampa
da Penha, que teve lugar em Abril, logo na estreia com o Audi
R3 LMS, Luís Nunes voltou a estar em grande plano no fim-desemana de 12 e 13 de Maio na 39.ª edição da Rampa da Falperra,
em que o piloto carrazedense Luís Nunes alcançou mais uma
excelente prestação.
Mais recentemente, no fim-de-semana de 16 e 17 de Junho, o
piloto conquistou mais uma vitória, desta feita na Rampa de
Santa Marta.
Já a 28 e 29 de Julho, numa das mais antigas e emocionantes
provas do Campeonato, a Rampa Porca de Murça, Luís Nunes não
deixou os seus créditos por mãos alheias. A sua prestação foi
excelente, terminando a prova como CAMPEÃO NACIONAL da
CATEGORIA TCR, resultante de mais uma vitória na sua categoria
e um segundo lugar na geral nos Turismos.

Recorde-se que o piloto natural de Carrazedo de Montenegro é
patrocinado pelo Município, divulgando a marca “Valpaços – A
Essência Natural”, assim como outros atletas valpacenses que
se destacam em várias áreas, sendo as suas vitórias divulgadas
pelos meios de que dispõe a Câmara Municipal, logo que façam
chegar a informação à autarquia.
Na opinião do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,
Amílcar Almeida, “é um apoio importante da parte do Município a
quem divulga o nome da nossa terra, os produtos de excelência
do concelho e, assim, nos dá a conhecer a outros públicos, neste
caso do mundo automóvel. A vitória comprova a aposta ganha
neste tipo de patrocínio, já que premeia o trabalho do piloto, mas
também dá outra visibilidade às marcas que o acompanham”.

Centenas de ciclistas trilharam caminhos valpacenses
A VI Rota do Folar BTT decorreu a 15 de Abril em Valpaços e concentrou mais de 300 ciclistas de vários pontos
do país e estrangeiro. A confiança na organização valpacense mereceu também que aqui decorresse pela
primeira vez uma prova pontuável para o Campeonato Nacional de XCM.

A Valpaços Aventura Bike e o Clube de Ciclismo de Valpaços foram
os anfitriões para centenas de pessoas, entre concorrentes,
equipas técnicas e familiares, que elogiaram as paisagens do
concelho e a qualidade dos percursos escolhidos.
A VI Rota do Folar foi aberta a todos, pertencendo ao Campeonato
Regional de XCM/BTT da Associação de Ciclismo de Vila Real,
integrando este ano pela primeira vez também a Taça Nacional de
Maratonas BTT/XCM.
Este ano a organização, que contou com o apoio da Câmara
Municipal de Valpaços, à semelhança de anos anteriores, preparou
quatro percursos distintos, ou seja, quatro distâncias: Maratona
Elite 94 kms, Maratona Curta 70 Kms, Percurso CPT/XCM/ARCVR
51 Kms e um passeio de lazer de menor dificuldade com 35 Kms.
Os ciclistas pedalaram quase exclusivamente por caminhos rurais

e trilhos de várias freguesias do Concelho, levando alegria num
dia de domingo a várias pessoas que se perfilaram para os ver
passar.
Para além da participação de ciclistas de várias regiões do país,
mais uma vez a prova foi muito participada por ciclistas espanhóis.
“Este tipo de eventos são sempre importantes para o concelho,
na medida em que alarga o leque de iniciativas que a autarquia
promove, ainda que indirectamente, para atrair públicos de
diferentes sectores, neste caso desportivo. Continuaremos a
destinar uma parte significativa do nosso orçamento para apoiar
as associações que a nós recorrem para a sua organização, porque
o retorno é muito positivo”, referiu o Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.
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Campeonato Nacional de Enduro 2018 culminou em Valpaços
Centenas de pessoas deslocaram-se a Valpaços no fim-de-semana de 14 e 15 de Julho, para o fecho de uma
animada e discutida temporada do Campeonato Nacional de Enduro. Dois dias de competição onde foram
decididos todos os títulos nacionais.
Com organização a cargo do Grupo TT
Usprigozus, e apoio da Câmara Municipal
de Valpaços, a 5.ª edição do Enduro
Rota do Folar voltou a “pautar pelo
excelente nível organizativo e qualidade
dos percursos e especiais, acolhendo de
forma perfeita o decisivo momento da
temporada que contou com cerca de uma
centena de participantes”.
A prova de Valpaços reafirmou os três
lugares do pódio para Rui Gonçalves, Luís
Oliveira e Diogo Ventura.
Na Open foi Nuno Oliveira o vencedor no
primeiro dia, seguindo-se Ricardo Wilson
no ‘cair do pano’ sobre o campeonato que
ditou a vitória final para Oliveira.
Joana Gonçalves sagrou-se campeã
nacional entre as Senhoras e Nuno Freitas
revalidou o ceptro nos Veteranos.
Na opinião de alguns pilotos, a prova
de Valpaços foi uma “corrida difícil com
um percurso exigente, e sem dúvida
uma das corridas mais difíceis de todo
o campeonato, no entanto foi uma bela
ronda de Enduro”.

Em casa o valpacense Jorge Conde também brilhou na sua categoria, tendo conquistado o lugar mais alto do pódio. “Depois de dois
dias intensos de corridas consegui vencer, tanto sábado como domingo, sendo o mais rápido em pista na qual consegui vencer as 12
especiais que me propuseram e até chegar a fazer bons tempos à geral. Obrigado a quem ajudou para que isto fosse possível”, afirmou
Jorge Conde.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, “a disputa do Campeonato Nacional de Enduro em Valpaços é
extremamente positivo para o concelho e o facto da organização já ter dado provas da sua capacidade faz com que possam contar
com o nosso apoio, essencial para trazer o evento até terras valpacenses”.
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Mais de uma centena de crianças em Festa de Encerramento de Ano Letivo
da Escola Municipal de Natação
No dia 15 de Junho, teve lugar nas Piscinas Municipais a Festa de Encerramento do Ano Letivo da Escola
Municipal de Natação, onde participaram mais de uma centena de crianças dos diversos níveis das classes de
aprendizagem e aperfeiçoamento, bem como os adultos que frequentam a escola.

Para assinalar o término de mais um ano lectivo houve muita festa
e animação, mas também uma demonstração de salvamento em
meio aquático, bem como explicação sobre as regras e o que se
deve ou não fazer por parte dos nadadores salvadores afectos
àquele serviço municipal.
As atividades foram lúdicas, recreativas e demonstrativas da
aprendizagem que decorreu ao longo do ano.
O evento contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, que se mostrou orgulhoso
com o sucesso da Escola Municipal de Natação, que tem quase

200 alunos de várias idades, desde os 12 meses. “A participação
de todos demonstra a qualidade do trabalho levado a cabo pela
equipa e a confiança que todos temos nos técnicos que prestam
este serviço”, referiu.
Juntamente com a Vereadora da Educação, Cultura e Desporto,
Teresa Pavão, entregaram os certificados de frequência de mais
um ano lectivo.

Estádio da Cruz obtém Certificado de Qualidade da
O relvado sintético do Estádio da Cruz, na cidade de Valpaços, foi substituído e em Maio foi emitido pela FIFA
o certificado de qualidade, posicionando aquela infra-estrutura valpacense no pódio das melhores do país.
Pelo número de associações desportivas
existentes e por todos os benefícios que daí
advêm para a população, a área do desporto tem
merecido especial atenção da parte do Executivo
Municipal liderado por Amílcar Almeida.
Nesta área as infraestruturas são fulcrais para
o bom desenvolvimento da prática desportiva,
tanto para as camadas mais jovens como para os
munícipes de idade mais avançada. Por esta razão,
a autarquia tem investido na beneficiação das
mesmas e procurado responder às necessidades
da população em todo o concelho.
De sublinhar as intervenções de grande impacto
levadas a cabo recentemente no concelho, desde
a “Requalificação das Piscinas Municipais” à
“Reparação e Beneficiação do Estádio da Cruz,
com a substituição do Relvado Sintético”, tendo
inclusive esta intervenção obtido um certificado
de qualidade emitido pela FIFA, “FIFA QUALITY
PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA
QUALITY PRO”.
De referir que a autarquia também tem colaborado
com todas as associações do Concelho, apoiando
a construção, beneficiação e cedência de
instalações, aquisição de equipamentos, entre
outros.
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Valpaços recebeu final da Taça da AFVR
O SC Vila Real conquistou a Taça distrital da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) ao derrotar o Abambres
SC na final da competição, que teve lugar no dia 27 de Maio, no Estádio da Cruz.

O Complexo Desportivo de Valpaços encheu-se numa festa
desportiva distrital, organizada numa parceria entre a Câmara
Municipal de Valpaços, AFVR e Grupo Desportivo de Valpaços.
Ao intervalo a formação de Nuno Pinto já vencia por 2-0, com
golos de Tanko (26`) e Sérgio (28`). No segundo tempo a turma
alvinegra fixou o resultado final por Taofiq aos 60 minutos.
Já da parte da manhã, o GD Vilar de Perdizes sagrou-se o grande
vencedor da I Edição da Taça Distrital de Veteranos, ao vencer, na
final, o Mondinense Futebol Clube por 2-0.

Além dos dirigentes desportivos de ambos os clubes e dos
elementos da Direcção da AFVR, a “Festa da Taça” contou com
a presença de representantes da Câmara Municipal de Vila Real,
entre eles o Vereador do Desporto, José Maria Magalhães, da Junta
de Freguesia de Valpaços, da Vereadora da Educação, Cultura e
Desporto do Município de Valpaços, Teresa Pavão, e do Presidente
da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.

Campeonato Regional Norte – Indoor ok5 – Parahóquei realizado em
Valpaços
Teve lugar em Valpaços, pela primeira vez, o Campeonato Regional Norte – Indoor ok5 – Parahóquei, que
reuniu quase 60 atletas de sete equipas da zona norte do país.

O Pavilhão Gimnodesportivo de Valpaços recebeu no passado dia
30 de Janeiro, durante a manhã, o Campeonato Regional Norte –
Indoor ok5 – Parahóquei 2018.
A prova foi organizada pela Associação Nacional de Desporto para
Desenvolvimento Intelectual- ANDDI- e Federação Portuguesa de
Hóquei em Campo em parceria com a APPACDM de Valpaços.
O evento, que contou com o apoio da Câmara Municipal de
Valpaços, da Federação Portuguesa de Desporto para pessoas
com Deficiência e do Instituto Português do Desporto e Juventude,

proporcionou uma manhã diferente e proveitosa a cerca de 60
pessoas.
No total sete equipas e respetivas equipas técnicas participaram
no Campeonato Regional Norte – Indoor ok5 – Parahóquei
2018, uma iniciativa que juntou atletas de Valpaços, Bragança,
Alfandega da Fé, Vila do Conde, Gaia, Mirandela e Felgueiras.
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Férias em Grande conta 10 edições com a maior participação de sempre
O Férias em Grande arrancou em Julho, em Vilarandelo e em Valpaços, com cerca de 200 inscrições. Até 24
de Agosto, o projecto da alçada da autarquia promete animar os dias dos participantes com actividades para
todos os gostos.

O “Férias em Grande” é de frequência gratuita e decorre todos os dias úteis entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h00. Abel
Ribeiro, técnico da autarquia coordenador do projecto, lembrou que cada grupo é acompanhado por monitor responsável e vigilantes e
dada a qualidade implementada ao longo dos 10 anos em que está em vigor o Férias em Grande é reconhecido como Campo de Férias
pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto Jovem.
Mais informações acerca este projeto poderão ser obtidas presencialmente no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de Valpaços,
ou através de correio eletrónico feriasemgrande@valpacos.pt.
O “Férias em Grande” é um programa de ocupação de tempos
livres, dirigido aos jovens valpacenses, com idades compreendidas
entre os 6 e os 15 anos, que se realiza durante os períodos de
pausa letiva do Verão. Divididos em três grupos, consoante a
faixa etária, os participantes viram este ano o horário alargado
no período da tarde até às 17:00 horas. Em Vilarandelo, este
ano, os participantes também já poderam usufruir de melhores
instalações, com o Centro de Actividades Sociais.
Com monitorização técnica especializada assegurada pelo
Município ou através de parcerias com outras instituições, os
jovens são convidados a participar em atividades de âmbito
desportivo, como atletismo, futebol, natação, dança, entre
outras, e de âmbito cultural como visitas guiadas à biblioteca,
exposições, entre outros.

Com este programa o Município pretende proporcionar
tempos livres de qualidade aos seus participantes, dando
simultaneamente a conhecer as várias instalações desportivas
e culturais do Concelho, disponíveis para usufruto de toda a
população.
No dia 3 de Julho, o auditório do Pavilhão Multiusos de Valpaços
foi palco da reunião entre a coordenação do projecto e
encarregados de educação, onde esteve presente o Presidente
da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida. “Fico muito
satisfeito e orgulhoso da participação crescente do número de
residentes e também daqueles que escolhem o nosso concelho
para passar férias. É sinal de confiança e de reconhecimento do
nosso trabalho de qualidade”, referiu.
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42 Grávidas receberam Kits de Apoio à Maternidade

Apoio a alunos universitários quadruplicou em 4 anos

O auditório da Biblioteca Municipal de Valpaços acolheu em Fevereiro e em Abril as duas primeiras entregas de
Kits de Apoio à Maternidade de 2018. No total, 42 grávidas do concelho receberam “miminhos” que ajudam na
chegada dos recém-nascidos.

A área da educação tem sido uma das prioridades desde que o executivo municipal liderado por Amílcar
Almeida tomou a rédea aos destinos do concelho, em 2013. Prova disso são os inúmeros investimentos nas
escolas do concelho e equipamentos desportivos, mas também o número de bolsas atribuídas a estudantes,
bem como o valor.

O ano de 2018 está ser positivo no que toca a natalidade no
concelho de Valpaços, em comparação com anos anteriores. Já
nasceram 42 bebés, estando prevista a entrega de mais Kits de
Apoio à Maternidade para Setembro.
A iniciativa foi implementada em 2016 e, com o apoio das
farmácias e estabelecimentos comerciais locais, bem como do
Centro de Saúde de Valpaços, reúne bens de primeira necessidade
para os recém-nascidos e mamãs.
“Muito me apraz estes momentos. É para o crescimento do nosso
concelho que trabalhamos e ver que não deixamos morrer o
nosso concelho é a minha maior alegria enquanto autarca”, refere
o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.
Esta medida social representa, em primeiro lugar, “uma ajuda
simbólica para as famílias valpacenses que decidem ter filhos.
Queremos estar perto das pessoas, das famílias do nosso concelho
e apoiá-las na medida do possível”, acrescentou, agradecendo o

apoio dos parceiros da iniciativa.
Entre outras acções, Amílcar Almeida lembrou a rede de
transportes escolares concelhia, abrangendo todos os alunos que
frequentam os estabelecimentos de ensino público, repartidos
pelos ensinos Pré-Escolar, Básico e Secundário, bem como a
comparticipações nas refeições escolares. Referiu, ainda, os
equipamentos de qualidade com as mais recentes tecnologias
e conforto, como são o caso dos equipamentos desportivos,
biblioteca municipal, os centros escolares, Loja Ponto Já, entre
outros.
A Câmara Municipal de Valpaços dispõe, ainda, de preços
atractivos para que os mais novos possam frequentar a Escola
Municipal de Natação, por exemplo, tendo também ao dispor
na Biblioteca Municipal actividades para os pequeninos do préescolar e 1.º Ciclo, como a Hora do Conto e o Teatro de Sombras.

Como forma de fomentar a educação no ensino superior, o
Município de Valpaços tem apoiado, ano após ano, os estudantes
do nosso concelho que frequentam o ensino superior.
Desde o primeiro mandato que este executivo municipal tem
alterado o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo, tendo como linha mestra que o desenvolvimento de
qualquer território passa pela educação das suas gentes.
Assim, no ano lectivo 2013/2014 o número de bolseiros foi
aumentado, passando de 20 para 40 o número de estudantes
contemplados com o apoio da Câmara Municipal.
Conscientes de que o ensino superior é dispendioso e com o
intuito de alargar a oportunidade de o frequentar a mais alunos
valpacenses, no ano lectivo seguinte, de 2014/2015, o valor da
bolsa duplicou, sendo fixado em 500 euros, uma ajuda considerável
para o pagamento das propinas.

“Cientes que a educação dos nossos filhos é uma preocupação
que assiste a todos os pais, em abril de 2018, e por haver cada
vez mais jovens que desejam frequentar um nível de ensino
superior, aumentamos para 80 o número de bolsas a conceder
pela Câmara Municipal de Valpaços. Acreditamos que os nossos
jovens estudantes engrandecem o nosso concelho e que no
futuro podem levar mais longe o nosso empenhamento”, referiu
o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.
O Executivo Municipal entregou no passado dia 29 de Março,
as bolsas de estudo a mais 40 estudantes do concelho que
ingressaram no ensino superior ou prosseguem estudos no
presente ano letivo.
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Valpaços recebeu fase intermunicipal do Concurso Nacional de
Leitura
No passado dia 16 de Maio, Valpaços foi a capital da leitura do Alto Tâmega. O auditório do Pavilhão Multiusos
foi palco da Fase Intermunicipal do 12.º Concurso Nacional de Leitura, que contou com a participação de
alunos de todos os níveis de ensino dos seis concelhos da região.

O Concurso é promovido pelo Plano Nacional de Leitura, em parceria
com a Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e com
a Rede de Bibliotecas Escolares, em articulação com a RTP.
A representar o Município de Valpaços esteve a Vereadora da
Cultura, Educação e Desporto, Teresa Pavão, que além de fazer
uma breve alusão ao concelho e às suas principais características,
agradeceu a todas as instituições envolvidas.
“O trabalho diário que os professores desenvolvem junto da
comunidade escolar é deveras importante, a ajuda sistemática que
empreendem constantemente nas suas aulas resultam em alunos
interessados, curiosos e preparados para realidades difíceis. Os
ensinamentos ministrados traduzem-se em êxitos constantes
e prova disso mesmo é o número de participantes que hoje se
encontram aqui para realizar provas”, referiu a responsável.
“Que este dia seja uma experiencia enriquecedora para todos, que
a prova sirva de ensinamento e de preparações futuras, e que para
a maioria seja início de muitas conquistas e sucessos”, terminou.
O concurso foi constituído pela realização de duas provas de
eliminação, uma escrita e outra oral. Ao longo do dia, os alunos
foram desafiados a demonstrar as suas competências ao nível

de leitura expressiva, conhecimento das obras e dos autores,
vocabulário, compreensão e argumentação.
O júri da prova foi integrado por Teresa Pavão, o Director de
Departamento da Educação, Cultura e Desporto, Normando Vieira,
e Iochabel Ferreira, que integra o PIICIE – Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.
A cerimónia contou também com momentos musicais genuínos e
originais a cargo do Mestre Francisco Diegues Doutel e Patrícia
Doutel, declamadora de poemas.
No final, foram apurados nove vencedores, três por cada nível
de ensino (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário), que
representaram a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega na
final do Concurso Nacional de Leitura, que se realizou no dia 10
de Junho.
Os prémios foram entregues aos vencedores também pela
Directora do Agrupamento de Escolas de Valpaços, Alexandra
Doutel, Coordenadora Interconcelhia das Bibliotecas Escolares,
Maritza Dias, e Representante da Direção Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas, Bruno Eiras.

“Educar e ensinar com emoções” debatido em Valpaços
O Pavilhão Multiusos de Valpaços acolheu no passado dia 19 de Maio, a palestra “Escola e Família: Educar e
ensinar com emoções”, organizada no âmbito do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar,
sob a alçada da Câmara de Valpaços.
“Porque ensinar é muito mais que passar conteúdo…” foi organizada
na cidade valpacense a iniciativa “Escola e Família: Educar e ensinar
com emoções”, que vai de encontro aos objectivos traçados pelo
PIICIE - Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
de Valpaços.
Identificar emoções e aprender a geri-las pode ser a resposta para o
insucesso escolar e por isso a equipa liderada pela técnica Iochabel
Ferreira trouxe até à cidade valpacense especialistas que abordaram
os mais diversos temas.
A representar o Município de Valpaços esteve a Vereadora da
Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, que reforçou o papel
importantíssimo do professor na educação da criança, mas acima
de tudo o da família, que muitas vezes delega na escola essa
responsabilidade. “Deve existir uma simbiose entre a família e a
escola, de forma a cultivar e a partilhar as motivações, conquistas e
fragilidades”, referiu.
Iochabel Ferreira fez um diagnóstico dos obstáculos e desafios
colocados na comunidade escolar do concelho.
O objetivo do PIICIE passa pela redução e prevenção do abandono
escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino
infantil, primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos
de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração
do ensino na formação.
Para atingir as metas traçadas, foi criada uma equipa multidisciplinar
integrada (EMI) constituída por técnicos com formações identificadas
como basilares para a correta implementação desta estratégia
integrada, cuja contratação está a cargo da autarquia.
A equipa tem a responsabilidade de acompanhar e avaliar e, em alguns
casos, implementar e gerir as atividades previstas. Entre atividades
que serão desenvolvidas está a formação parental, que inclui ações,
individuais ou em grupo, sobre várias temáticas.
Fora das salas de aula e em contexto real já estão a ser desenvolvidos
vários projetos pedagógico-didáticos pela equipa do PIICIE.
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Convívio da Companhia de Artilharia 7253 realizado em Valpaços
Um grupo de ex-combatentes esteve reunido no passado dia 2 de Junho, num convívio organizado anualmente
para reviver memórias. O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, foi anfitrião, num dia
preenchido com actividades onde ficaram a conhecer produtos e locais característicos valpacenses.

Município recebeu visita de ex-militares do RI 13
Mais de cem ex-militares do RI 13 de Vila Real de 1977 e acompanhantes estiveram
de visita ao concelho de Valpaços, no passado dia 5 de Maio, tendo sido recebidos
no salão nobre dos Paços do Concelho, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal,
António Medeiros.
“É uma honra receber estes homens, que defenderam a nossa pátria em momentos difíceis da
nação e que quiseram reunir-se em Valpaços para um dia de convívio. Estamos agradecidos e
honrados com a vossa visita” disse o Vice – Presidente da Câmara Municipal, durante a receção do
grupo.
António Medeiros fez uma breve alusão ao património gastronómico e turístico do concelho,
desejando votos de um excelente dia de convívio.
Dinis Reis, da organização do encontro na cidade valpacense juntamente com Alberto Alves,
Maurício Lopes e Manuel Ferreira, agradeceu todo o apoio da autarquia para a concretização do
mesmo, bem como de outras instituições valpacenses.
Do programa que juntou mais de cem ex-militares do Regimento de Infantaria 13, de Vila Real, do
ano de 1977, constou a Eucaristia no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, visita à Casa do Vinho
e almoço convívio.

Sob o lema “Os Tigres - em Perigos e Guerras
Esforçados”, o grupo que serviu Portugal na Província
Ultramarina de Moçambique, em Mocímboa do Rovuma,
Mueda, Porto Amélia e Ponta Mahone, no período de 5
de Janeiro de 1973 a 27 de Outubro de 1974, reúne-se
anualmente para recordar velhos tempos.
Desta vez coube ao valpacense Paulo Ribeiro a
organização do XXVII Convívio, que durante a recepção
no salão nobre dos Paços do Concelho agradeceu todo
o apoio do Município na preparação de um dia repleto
de actividades para os participantes.
Também da parte da Junta de Freguesia de Valpaços e
Sanfins, Arnaldo Mourão, referiu a importância deste
tipo de encontros para divulgar a cidade e o concelho.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, deu as boas vindas a quase uma centena de
pessoas que se deslocaram de vários pontos do país.
O edil falou das principais características do concelho,
das vias de acesso, da sua história, dos seus produtos
de excelência e particularidades.
“Somos um concelho talhado para o sucesso. Estou
certo de que ficarão encantados com as nossas
paisagens, os nossos produtos de excelência e a nossa
hospitalidade”, frisou orgulhosamente Amílcar Almeida.
Os ex-militares e acompanhantes tiveram oportunidade
de conhecer a Casa do Vinho, a Câmara Municipal e
Jardim Público, a Adega Cooperativa de Valpaços,
cooperativa de Olivicultores de Valpaços, Clube de
Caça e Pesca de Valpaços, entre outros locais numa
visita guiada à cidade.
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IV Encontro reuniu ex-combatentes em Valpaços

Obra “Os Meus Heróis” dada a conhecer aos valpacenses

No passado dia 21 de Julho teve lugar o IV Encontro de ex-combatentes, na cidade
valpacense, que teve início com a concentração no Memorial ao Combatentes.

David Ferreira Lopes apresentou a sua primeira obra ao público valpacense, na Biblioteca Municipal de Valpaços,
no passado dia 21 de Abril.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, bem como do Vereador
Jorge Mata Pires, do Presidente de Junta de Freguesia de
Valpaços e Sanfins, António Castanheira, do Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Valpaços, Altamiro Claro, entre outros
responsáveis de entidades locais.
Estiveram presentes, ainda, militares do Regimento de Infantaria
19 de Chaves, acompanhados do Coronel João Alves, e vários excombatentes da região.
Como habitualmente, foi feito um minuto de silêncio em memória
dos que faleceram em combate, bem como colocada uma coroa
de flores junto ao Monumento em sinal de homenagem aos exCombatentes, acto acompanhado pelo ritual militar.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida,

lembrou, sobretudo, “todas as famílias que perderam os seus
filhos, nalguns casos mais de um” e a necessidade de proteger
os ex-combatentes, pelo trauma que passaram.
O edil reafirmou, ainda, o apoio da autarquia nos eventos de
carácter social e parabenizou a organização por ter cumprido o
evento mais um ano, pois é uma forma de “recordar as famílias,
recordar os que morreram, recordar os traumas/pós guerra,
recordar o passado”.
Depois, os cerca de 60 ex-combatentes rumaram ao Cemitério
para depositar uma coroa de flores em mais uma forma de
homenagem aos combatentes que faleceram no teatro de
operações e também aos combatentes ali sepultados.

O auditório da biblioteca municipal foi o ponto de encontro
para familiares e amigos de David Ferreira Lopes, um
jovem autor valpacense, a estudar Enfermagem na
capital portuguesa.
A Vereadora da Cultura, Teresa Pavão, mostrou a sua
satisfação por um jovem autor a residir a mais de 500
quilómetros de distância não se esquecer da sua terra
natal para a apresentação da obra. “É sempre um gosto
e estejam certos de que esta é uma casa aberta para
vós. Este espaço cultural é vosso e fico muito orgulhosa
que possam desfrutar dele”, referiu a responsável pelo
pelouro da cultura.
Carla Carvalho, docente na Escola Secundária de Valpaços,
foi também professora do autor, e apresentou “Os Meus
Heróis”, da Chiado Editora. “São descritos nestas páginas
uma série de acontecimentos e a história capta de tal
modo a nossa atenção que ficamos ansiosos por terminar
e passar à página seguinte”, referiu.
David Ferreira Lopes falou depois de cada capítulo, ou
mais precisamente das personagens de cada um deles,
duas delas presentes na plateia.
Num livro carregado de recordações e sobretudo de
emoções, de um filho e de um neto que enaltece e
homenageia os heróis da sua vida, David Ferreira Lopes
conta três histórias de vida de cortar a respiração,
marcadas pela tragédia e pelo constante aparecimento de
obstáculos no percurso de cada um, mas que se afiguraram
como autênticos heróis pela forma como lutaram e se
insurgiram contra essas mesmas dificuldades”.
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O João e a Andorinha Sábia apresentado na Biblioteca Municipal
A primeira obra infanto-juvenil da valpacense Ilda Gonçalves foi apresentada no passado dia 5 de Abril, no auditório da Biblioteca
Municipal de Valpaços.
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“Marcha pelo Coração” transformou-se na “Dança pelo
Coração”
No passado dia 25 de Maio, estava marcada a habitual Marcha pelo Coração, organizada pelo Projecto
Afectos, da Câmara Municipal de Valpaços, mas as condições climatéricas não permitiram a “saída à rua” da
actividade e esta foi realizada no Pavilhão Multiusos.

Entre muitos amigos e familiares de Ilda
Gonçalves, autora da obra O João e a
Andorinha Sábia, o Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida,
recordou os tempos de escola em que
conheceu a autora, natural de Quintela,
freguesia do concelho valpacense.
O edil mostrou-se honrado e orgulhoso
por, apesar de há vários a residir e lecionar
na Madeira, Ilda Gonçalves fazer questão

de apresentar a obra na terra natal.
“A autarquia estará sempre receptiva
a apoiar e a proporcionar momentos de
cultura e lazer e não esquecemos aqueles
que por várias razões tiveram de seguir
para outras moradas, mas continuam
ligados ao nosso concelho”, referiu o
autarca.
Francisco Doutel apresentou a autora e
a génese da obra de onde Patrícia Doutel

recitou alguns excertos.
Ilda Gonçalves mostrou-se muito satisfeita
por estar numa sala cheia de familiares e
amigos. “Esta obra surgiu da necessidade
de incentivar e cativar os meus alunos para
a leitura. Para tal fiz uma retrospectiva
às minhas memórias de infância que me
trazem sempre às origens transmontanas”,
explicou.

Exposição de Pintura Arte e Vida na Biblioteca Municipal
Esteve patente entre 17 e 31 de Julho, na Biblioteca Municipal de Valpaços, a Exposição de Pintura Arte e Vida.

A mostra de trabalhos de artistas valpacenses e flavienses foi
apresentada ao público pelos próprios autores das obras. Carneiro
Rodrigues, professor de alguns artistas, acompanhou a Vereadora da
Cultura, Teresa Pavão, na visita inaugural à exposição.
Para Carneiro Rodrigues, “o sentido da arte é cada artista. E não é por
acaso que os maiores foram sempre um pouco transgressores dos
consensos académicos e dos cânones estabelecidos, pela simples
razão que a viveram como um caso pessoal. A Arte exprimia a sua
visão da realidade; era a sua forma de estar e de ser, revelando a
intensidade subjectiva da sua experiência”. O pintor referiu, ainda,
que “a arte e a cultura só fazem sentido se forem partilhadas”.

Tal como tem acontecido nos últimos anos, a “Marcha pelo
Coração” estava prevista para a última sexta-feira do Mês de
Maio, mês dedicado ao órgão imprescindível do ser humano, que
é preciso cuidar todos os dias, numa mensagem que precisa ser
relembrada diariamente.
Contudo, a iniciativa que habitualmente concentra centenas de
pessoas de várias idades e representando diferentes instituições,
teve de ser cancelada por causa da chuva e apenas os participantes

do Projecto Afectos tiveram actividade no Pavilhão Multiusos de
Valpaços.
Numa tarde de convívio que juntou, mesmo assim, quase 300
pessoas, onde não faltou a participação do Rancho Folclórico de
S. Tiago - Mirandela, mexeu-se o corpo para lembrar a importância
do exercício físico para a saúde.
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11.ª Edição do Projecto Afectos termina com passeio pelo Rio Douro

Valpaços homenageado no Luxemburgo

O “ano lectivo” 2017/2018 foi, como habitualmente, muito preenchido e diversificado em relação a actividades
no Projecto afectos, que terminaram, antes da pausa do Verão, com um passeio ao Rio Douro, no passado dia
2 de Julho.

Desde o passado mês de Junho existe uma rua no Luxemburgo com o nome Valpaços.
Uma homenagem prestada na cidade de Bettembourg, localidade com a qual a
cidade valpacense tem um acordo de geminação.
Na inauguração da Rua Valpaços, no passado dia 23 de Junho, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, acompanhado dos Vereadores Jorge Mata Pires e Miguel Lopes. Mais um motivo de orgulho para muitos valpacenses que residem
naquele pais e naquela localidade especificamente.
Na ocasião, o executivo municipal participou na Festa da Amizade, que decorre naquela localidade luxemburguesa anualmente.
Durante a deslocação ao Luxemburgo, o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, num encontro mediado com o seu
homólogo de Bettembourg, Laurent Zeimet, visitou uma cadeia de supermercados local, a “Cactus”, reunindo com a gerência, no sentido
de serem comercializados produtos do concelho, da “Marca Valpaços” nos estabelecimentos comerciais.
Na mesma viagem, a comitiva valpacense esteve em La Garenne Colombes, localidade francesa, nos arredores de Paris, com a qual o
Município tem o acordo de geminação, e que acolhe muitos valpacenses, para participar nas Festas da Cidade.

Uma das últimas actividades desenvolvidas naquela que foi a 11.ª
edição do Projecto Afectos foi a “Danças e Cantares de Afectos”,
no dia 28 de Junho. Foi a forma encontrada para os idosos do
Projeto “Afectos” mostrarem à comunidade o resultado dos
ensaios decorridos durante o ano lectivo.
Nos Paços do Concelho atuaram os seis núcleos do projeto,
nomeadamente o núcleo de Carrazedo de Montenegro, Veiga de
Lila, Lebução, Valpaços, Friões e Zebras, com danças folclóricas,
ao som das músicas do antigo Rancho Folclórico de Valpaços. Uma
actividade que chamou muitos valpacenses ao jardim público ao
fim da tarde, onde tiveram ainda oportunidade de completar o
evento com o desfile da Marcha de Valpaços.

No final, os participantes puderam continuar o convívio no Pavilhão
Multiusos de Valpaços, onde houve espaço para um lanche.
Já no dia 2 de Julho, cerca de 250 idosos do Projeto “Afectos”
desceram as suaves águas doces do Rio Douro, no percurso
Pinhão-Régua. Foi um cruzeiro no final da tarde, em que nem o
tempo núbio assustou os passageiros. Do programa, constou
ainda um piquenique no Peso da Régua, terminando desta
forma a 11.ª edição do Afectos, que nesta altura do ano termina
actividades para que os participantes e equipa de voluntários
possam desfrutar da companhia da família que nesta altura do
ano regressa à terra Natal.

Desfrute do Verão

Praia Fluvial do Rabaçal

Piscinas Municipais
Praia Fluvial de Rio Torto

Parque de Campismo do Rabaçal

Boas Férias...

