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Caras e caros Valpacenses,
Esta época do ano é para mim o momento oportuno para
fazer um balanço do passado recente e empreender uma
projecção do futuro. É altura para ouvir também quem
está fora do nosso concelho e agora nos visita e verificar
as mudanças, o trabalho ao longo dos últimos meses.
Muitas são as vozes que dizem que o concelho está mais
cuidado, mais atractivo. Reabilitámos as principais artérias
da cidade que permitiu a requalificação das avenidas,
a renovação das infraestruturas e embelezamento
urbanístico, a fim de melhorar as condições do trânsito
automóvel, de transeuntes, estacionamento, iluminação,
águas pluviais, rede de telecomunicações, regeneração
de jardins, etc.
Erguemos dignamente rotundas de pontos de passagem
importantes na cidade, como são o caso da Rotunda
do Vinho, da Rotunda do Tanque Novo, a Rotunda de
Homenagem ao Bombeiro, do Peregrino, entre outras.
Mas também demos outra vida às nossas freguesias,
com um investimento significativo, para proporcionar aos
seus habitantes uma melhor qualidade de vida.
Como é do conhecimento geral, tenho batalhado
desde o primeiro dia no desenvolvimento económico e
sustentável do concelho, através do desenvolvimento do
sector primário.
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E hoje a Marca Valpaços é uma marca consagrada junto de profissionais e amantes da boa mesa que se faz representar nos mais
diversos certames a nível nacional e internacional, o que é um orgulho para nós.
Mas não pensamos cruzar os braços e viver apenas do que já foi feito… bem pelo contrário. Pretendemos continuar a elevar as
potencialidades deste concelho, proporcionando melhores condições de vida aos valpacenses e “piscar” o olho ao investimento
estrangeiro…
Estamos imensamente satisfeitos por muito em breve podermos disponibilizar a todos um serviço que nunca deveria ter sido
retirado aos Valpacenses. Muito em breve teremos o Hospital de Valpaços ao dispor de todos, o que nos deixará com um sentimento
inigualável de dever cumprido.
Apesar desse e de outros investimentos, as contas do Município estão, cada vez mais consolidadas e estáveis, estado essencial
para devolver uma capacidade de ação há muito condicionada.
O turismo no concelho conhecerá, seguindo a evolução dos últimos anos, novas dinâmicas e criará, com o apoio do Município,
novas oportunidades de negócio e de criação de riqueza. A requalificação das nossas praias fluviais, a iniciar ainda este ano, a
nossa gastronomia e o acolhimento das nossas gentes, aliados ao nosso património histórico e religioso, entre outros investimentos
no sector do turismo, serão uma âncora de desenvolvimento do território e forma de atracção de visitantes ao nosso concelho
Também a construção e requalificação de equipamentos e edifícios públicos, a requalificação de parte da rede viária municipal, o
investimento na zona industrial de Carrazedo de Montenegro, sem esquecer os principais anseios e necessidades das juntas de
freguesia e associações do concelho, fazem-nos acreditar num concelho ainda mais promissor.
Aproveito ainda este espaço para dar as boas-vindas aos nossos emigrantes e desejar-lhe umas boas férias a todos os valpacenses
e a todos os que nos visitam.
Contem sempre connosco.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida
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Até final do ano Hospital de Valpaços estará disponível
à população
A abertura do Hospital de Valpaços é aguardada com expectativa por toda a população do concelho.
Por parte das entidades envolvidas no processo, Câmara Municipal de Valpaços e Santa Casa da Misericórdia de Valpaços,
todos os esforços estão a ser feitos para que se efective no último trimestre de 2019.

Prestar um serviço de saúde de proximidade à população que contemple:
- Unidade de Cuidados Continuados (com 22 camas de Média Duração e de Reabilitação);
- Medicina Física e Reabilitação;
- Consultas Externas (Cirurgia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Otorrino; Oftalmologia, Pediatria,
Ginecologia, Urologia, etc...);

- Bloco Operatório, Internamento;
- Meios Complementares de Diagnóstico (TAC, Dois RAIO X, Ecógrafo, Eletrocardiograma, etc...);
- Análises Clínicas;
- Serviço de Apoio Permanente;
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Município de Valpaços ambiciona Reservatório de água
na Padrela
Valpaços é um concelho cuja base da economia é a agricultura, em que a Terra Quente e a Terra Fria se conjugam
produzindo, com o saber das gentes locais, produtos de excelência, dos quais se destacam o Azeite, o Vinho, a Castanha,
os frutos secos, o Mel, o Fumeiro, a Cereja, a Maça e o Folar de Valpaços IGP.
Contudo, para que o trabalho meritório dos produtores continue a dar os frutos desejados, é essencial a água.
O Município de Valpaços, tem em curso um projeto de um aproveitamento hidroagrícola, tendo sido definido nesta fase,
uma área a beneficiar de 1125 ha, distribuída por 5 freguesias deste concelho (Carrazedo de Montenegro e Curros,
Santa Maria de Emeres, Água Revés e Crasto, Veiga de Lila e Canaveses) que é constituído por uma barragem, uma
estação de filtração e rede de rega para fins agrícolas.
Numa primeira fase, o empreendimento terá uma capacidade de rega de 1125 hectares, podendo, depois, vir a ser
criados canais para levar a água a outras freguesias.
Na secção da barragem, a construir na ribeira de Friande, freguesia de Padrela e Tazém, a bacia hidrográfica tem uma
área de 12,9 km2. A barragem será de aterro zonado com uma altura máxima de 42 m acima da fundação. O nível de
pleno armazenamento foi definido à cota 839,0 m, permitindo a rega em pressão em todo o perímetro, sem recurso a
bombagem.
Esta infra-estrutura é necessária para garantir culturas tradicionais e não comprometer os grandes investimentos que
estão a ser realizados em área agrícola.
A preocupação crescente com temas relacionados com situações de escassez e seca, o uso dos recursos hídricos é
determinante para a garantia de condições de sustentabilidade para as gerações vindouras através do aumento da
importância estratégica da água.
É indispensável para assegurar o futuro deste concelho, detentor de recursos turísticos singulares, onde ninguém fica
indiferente à paisagem ímpar que a natureza generosamente lhe ofereceu.
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IV Edição da AGRO-LILA
A IV Feira Agrícola e do Azeite das Terras do Lila decorreu em Veiga de Lila no dia 30 de Dezembro de 2018, à semelhança
dos anos transactos, entre o Natal e o Ano Novo, tendo a entidade organizadora, a Junta de Freguesia, o objectivo de criar
um evento numa altura em que a comunidade emigrante regressa à terra natal.
Na IV Edição da Agro Lila participaram mais de duas dezenas de expositores, pelo que a mesma se tem tornado um verdadeiro
gerador de negócio na Freguesia de Veiga de Lila e nas freguesias vizinhas, tendo já surgido diversas marcas próprias no seguimento
da realização da I Edição da Feira em 2015.
Com a realização desta Feira a Junta de Freguesia de Veiga de Lila segue a par do Município de Valpaços uma estratégia que
assenta na valorização e promoção dos Produtos e Recursos Endógenos como meio de fomento e dinamização da economia
local, que se encontra muito assente no sector primário como é norma em Trás-os-Montes. Trata-se pois, de uma Feira de carácter
Agrícola e periodicidade Anual assente na temática do Azeite, cultura Rainha das Terras do Lila, reavivando e re-activando assim
a tradição de Feiras em Veiga de Lila, sendo conveniente recordar que Veiga de Lila registava ainda na década de 70 uma Feira
Mensal realizada no dia 11 de cada mês.
A IV da AGRO-LILA – Feira Agrícola e do Azeite das Terras do Lila teve também a particularidade de ter sido palco da apresentação
e Bênção da Viatura atribuída pelo ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, à Equipa de Sapadores Florestais
detida pela Associação Agro-Florestal das Terras do Lila, Associação recentemente criada em Veiga de Lila, que tem como área de
intervenção as Freguesias da Zona Sul do Concelho de Valpaços.
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Gentes de S. João de Corveira cumprem tradição
do S. Brás
Os dias 2 e 3 de fevereiro, foram de romaria à mais antiga feira de fumeiro tradicional do
país. A Feira de S. Brás concentrou dezenas de expositores que deram a provar o melhor
que a nível gastronómico o concelho tem para oferecer nesta altura do ano.

Com um fim-de-semana de bom tempo, apesar de frio, foram
muitos os visitantes que se deslocaram à aldeia de S. João de
Corveira, para provar os sabores genuínos daquela região do
concelho.

Para Hernâni Sousa, “o evento superou as expectativas, quer
em termos de afluência de público, não só das freguesias do
concelho como também dos concelhos limítrofes, quer em
termos do volume de negócios gerado”.

No sábado à noite realizou-se o tradicional Baile de S. Brás e
animação não faltou na tenda preparada para o efeito no centro
da aldeia.

Já o Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida,
destacou como objectivos do evento “a promoção do fumeiro e
da gastronomia, assim como a dinamização da economia local e
a continuada aposta na tradição, regozijando-se com o facto de
estas iniciativas representarem um complemento ao orçamento
das famílias do nosso concelho”.

No domingo, bem cedinho, os expositores de fumeiro, queijos,
vinhos, frutos secos, mel, licores, Folar de Valpaços – IGP, pão
variado, bolos, doçaria, entre outros, receberam centenas de
visitantes.
O Executivo Municipal, liderado por Amílcar Almeida, esteve
presente na abertura oficial, que ficou marcada pela actuação
da Banda Musical de Carrazedo de Montenegro.

A Feira de S. Brás resulta de uma organização conjunta da
Câmara Municipal de Valpaços, Junta de Freguesia de S. João
de Corveira e EHATB, Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto
Tâmega e Barroso.
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III Festa do Bolo Podre de Santa Maria de Émeres foi um
sucesso
No dia 10 de Março, a Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeres promoveu a III Festa do Bolo Podre - Produtos e
Sabores, com o objetivo de divulgar o bolo podre e outros produtos da freguesia e do concelho.
A edição 2019 da Festa do Bolo Podre foi um momento
de excelência para divulgação dos produtos típicos
da freguesia e da gastronomia local, para além das
áreas dedicadas à exposição e comércio de máquinas
e alfaias agrícolas.
O certame, que contou com o apoio do Município
de Valpaços, teve como objectivo estimular e apoiar
os agentes económicos locais e divulgar projectos
associados ao mundo rural.
Mais de três dezenas de expositores fizeram as
delícias de milhares de visitantes. Só na Caminhada
Rota da Amendoeira em Flor, que fazia parte do
programa, participaram cerca de 350 pessoas, vindas
de vários pontos da região norte e centro do país e da
vizinha Espanha.
Além do almoço convívio, os visitantes participaram
nas actividades cinegéticas, desfrutaram dos grupos
musicais que fizeram as suas arruadas e adquiriram
alguns dos melhores produtos e iguarias que a
freguesia e a região têm para oferecer nesta época
do ano.
Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de Santa
Maria de Émeres assume-se como um agente
dinamizador da economia local, gerando para os
produtores oportunidades de promoção e escoamento
dos seus produtos.
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A XXI Feira do Folar de Valpaços provou que todo o trabalho de promoção e investimento municipal no sector primário, que
tem sido contínuo, vale a pena. O maior evento gastronómico da região continua a trilhar caminho para crescer.
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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 XXI Feira do Folar de Valpaços que, de 12 a 14
de Abril, abriu portas no Pavilhão Multiusos, chamando até ao
local centenas de milhares de visitantes de vários pontos do
país e estrangeiro.
Na cerimónia de abertura, na sexta-feira, dia 12, o Presidente da
Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, apelou, uma
vez mais, ao apoio para a concretização de um reservatório
de água para fazer face às necessidades do sector primário

na zona da Padrela. “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.
A presidir a cerimónia, o Director Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Gonçalo de Freitas Leal falou do Folar
de Valpaços IGP.
A comitiva cumprimentou, depois, os cerca de 100 expositores
de stands da feira, que orgulhosamente deram a provar o Folar,
o bolo podre, o fumeiro, os frutos secos, a castanha, o mel, o
azeite, o vinho, entre outras iguarias locais.
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“A edição 2019 superou as nossas melhores expectativas”
A edição 2019 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 do livro “Valpaços – Jóia de Trás-os-Montes”,
edição do Município de Valpaços, da autoria de José António
Silva, que aborda o património arquitectónico, religioso, natural
e histórico do concelho. Só o Raid TT nocturno e diurno e pista
de obstáculos Trial, contou com cerca de 400 participantes,
entre condutores e acompanhantes, de vários pontos do país
e estrangeiro.
As sessões de Showcooking, as actuações das bandas
musicais e ranchos folclóricos do concelho, grupos de fados,

entre muitas outras atracções foram bastante apreciadas pelos
diversos tipos de público.
No final do certame, satisfeito e orgulhoso por mais um êxito
alcançado, o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,
Amílcar Almeida, reforçou a confiança nos produtos de
excelência do concelho. “É repetitivo, mas é a verdade. Ano
após ano, esta nossa feira supera as expectativas. E se 2018 foi
muito bom, 2019 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.
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IV Feira do Cebolo de Vassal dinamiza economia local
O dia 12 de Maio foi dia de destacar um dos produtos da terra com a IV Feira do Cebolo, na freguesia de Vassal.

Com o objetivo de promover as tradições e os
produtos locais, a Junta de Freguesia de Vassal
organizou mais uma Feira do Cebolo, no recinto
de Nossa Senhora da Encarnação. Um evento que
se pautou pela animação, alegria, música e mostra
dos produtos locais de excelência com o apoio da
Câmara Municipal de Valpaços.
A iniciativa que colocou em destaque o cebolo entre
outros produtos agrícolas típicos desta época do
ano contou com cerca de três dezenas de stands
de venda e centenas de participantes que se
associaram às várias actividades, como o IV Passeio
Pedestre, o III Passeio TT e a Pista de Obstáculos
TT, o Espectáculo Stand Up, a Animação de Rua, as
Jornadas Gastronómicas, entre outras.
A abertura oficial do evento contou com a presença
do executivo municipal liderado por Amílcar Almeida,
que fez questão de saudar todos os expositores.
“Este tipo de eventos retrata bem as potencialidades
das nossas freguesias e é importante que se
continuem a realizar para mostrar aquilo que de
bom temos.
Além de ajudar a dinamizar a economia local,
possibilitando o escoar da produção, acaba por
ser um excelente contributo para prestigiar e dar
a conhecer a freguesia e as suas potencialidades,
não só a nível gastronómico, como desportivo e
turístico. São iniciativas que continuarão a contar
com o nosso apoio”, referiu o Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.
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III Festa da Cereja de Argeriz valorizou produtos endógenos
Dias 8 e 9 de Junho, a III Festa da Cereja, na freguesia de Argeriz, deu oportunidade de provar autênticas iguarias da região.
O executivo municipal liderado por Amílcar Almeida fez questão de marcar presença num evento que pretende valorizar um
dos produtos de excelência do concelho.
Dezenas de expositores colocaram em destaque uma grande variedade de produtos característicos desta altura do ano no concelho.
Para quem já tem saudades dos bailaricos de Verão, teve oportunidade de fazer o gosto ao pé no sábado à noite.
Já para os amantes da natureza, não faltou o passeio pedestre Rota da Cereja, que iniciou o programa de domingo, que permitiu
desfrutar da beleza das paisagens da freguesia, possibilitando observar as estações através das tonalidades que as cerejeiras,
castanheiros e pinheiros oferecem.
Os grupos musicais foram também uma atracção da festa nos dois dias. O executivo municipal fez questão de marcar presença na
III Festa da Cereja de Argeriz e cumprimentar todos os expositores, desejando boas vendas e colocando-se a par da produção no
concelho.
O Presidente da Câmara 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.
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Feira Nacional de Olivicultura cresceu e fortaleceu laços entre
empresários e visitantes
A OliValpaços – Feira Nacional de Olivicultura - realizou-se no fim-de-semana de 31 de Maio, 1 e 2 de Junho,
no Pavilhão Multiusos de Valpaços, pela segunda vez.
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Numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de
Valpaços, a Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, o
CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo,
a AOTAD – Associação dos Olivicultores de Trás-Os-Montes e
Alto Douro e a CAP – Confederação de Agricultores de Portugal,
a II Olivalpaços, uniu objectivos em comum e promoveu as
potencialidades olivícolas, oleícolas e agro-alimentares da
região e do País, num evento que contou na cerimónia de
abertura oficial com a Directora Regional de Agricultura e Pescas
do Norte, Carla Alves.
A organização teve como objectivo desenvolver actividades que
contribuam para atrair um maior número de visitantes e para
o desenvolvimento turístico do concelho de Valpaços, com a
actuação de bandas e grupos musicais locais, actividades para
os mais novos, entre outras.
A Feira Nacional de Olivicultura é o certame de maior tradição
e antiguidade no sector e conta já com mais de duas décadas.
Realiza-se anualmente, entre as cidades de Moura e Valpaços,

e constitui o ponto de encontro da produção nacional de Azeite.
A OliValpaços reuniu quase uma centena de participantes e
durante três dias pôs em destaque a segunda produção agrícola
com maior peso na economia transmontana, a seguir ao vinho,
e que movimenta anualmente um valor bruto de 30 milhões de
euros.
No concelho de Valpaços, a produção média anual de azeitona é
de cerca de 11 mil toneladas, dos quais se extraem cerca de dois
milhões de litros de azeite. A quantidade de azeite produzido e
a qualidade comprovada com a obtenção de inúmeros prémios
a nível nacional e mundial, fizeram de Valpaços um lugar de
eleição para a realização bianual desta Feira Nacional de
Olivicultura.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, “é um certame que continuará a merecer um grande
impulso e investimento por parte da autarquia, uma vez que
destaca um dos produtos mais importantes produzidos no
concelho, com uma qualidade ímpar”.
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I Feira dos Frutos Vermelhos deu cor a Valpaços
Valpaços recebeu a I Feira dos Frutos Vermelhos que decorreu entre os dias 13 e 14 de julho.
António Medeiros, Vice-Presidente do Município de Valpaços,

fibras e como antioxidantes contribuem para o fortalecimento

inaugurou o certame que contou com muita animação e boa

dos vasos sanguíneos e dos ossos.

disposição.

O concelho valpacense prima pela polivalência dos seus

O destaque foram os pequenos frutos vermelhos e a aposta

produtos do setor primário e os frutos vermelhos vêm

dos produtores neste cultivo, que tem evoluído no concelho,

complementar a variedade.

aumentar a sua visibilidade e potenciar um maior consumo.
A I Feira dos Frutos Vermelhos tratou-se de uma iniciativa dos
São vários os frutos que pertencem a este grupo, como as

produtores do concelho, que contou com o apoio do Município

cerejas, amoras, framboesas, mirtilos, groselhas, Goji e os

Valpacense.

morangos. São excelentes fontes de vitaminas, minerais e

Obras Municipais
Das muitas obras que de momento se encontram a ser executadas no Concelho, destacamos:

Parque de Estacionamento e Lazer - Carrazedo de Montenegro

Parque de Estacionamento e Lazer - Lebução

Campo de Futebol de Salão - Fornos do Pinhal

Ampliação do Cemitério - Argeriz

Reforço na Rede de Abastecimento de Água - Santa Valha

Reforço na Rede de Abastecimento de Água - Rio Torto

Construção e Beneficiação de Reservatório de Água - Sonim

Arruamentos - Serapicos

Construção de Depósito de Água e Reforço na Rede de Abastecimento - Vassal

Remodelação da Cobertura do Museu de Azeite Tradicional - Vilarandelo

Reforço na Rede de Abastecimento de Água - Santiago da Ribeira de Alhariz

Adaptação e Ampliação do Centro de Dia para Transformação em E.R.P.I. - Santa Maria de Émeres

Construção de Depósito de Água - Cabanas

Aquisição de Imóvel para Construção de Casa Mortuária - S. Pedro de Veiga de Lila

Requalificação da Escola Primária e Ampliação do Cemitério - Veiga de Lila

Arranjo Urbanístico Junto à Casa Mortuária - Possacos

Percurso Ciclável e Pedonal (Colocação de Fribra Óptica, Gás Natural e Rede de Telecomunicações) - Valpaços

Alargamento e Beneficiação da EM 544 de Valpaços a Vale de Casas

Arruamentos - São João da Corveira

Requalificação da Escola Primária para Centro de Convívio - Vilartão

Arranjo Urbanístico - Valpaços

Ampliação e Beneficiação do Cemitério - Sá

Rede de Saneamento - Tinhela

Casa Mortuária - Fonte Mercê

Ampliação do Cemitério - Santiago da Ribeira de Alhariz

Obras a Iniciar a curto prazo:
Freguesia de Água Revés:
Requalificação do Pelourinho de Água Revés – Valor da empreitada – 19.122,14 euros;
Construção de depósito de água em Água Revés – Valor da empreitada – 30.965,95 euros;

Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros:
Arruamento na travessa da rua do Toural – Valor da empreitada – 46.619,65 euros;
Saneamento em Redondelo – Valor da empreitada – 155.719,23 euros;

Freguesia de Vilarandelo:
Beneficiação e requalificação da rua D.ª Amélia Castelo, até à Av.ª da Liberdade – Valor da empreitada – 146.174,00 euros;

Freguesia de Vales:
Construção e beneficiação de estradas municipais – Saída para o Castro, Vales e Zebras – Valor da empreitada – 89.032,50 euros;

Freguesia de Bouçoães:
Arruamentos em Vilartão – Valor da empreitada – 24.126,56 euros;

Freguesia de Possacos:
Arruamentos em Possacos – Valor da empreitada – 77.049,81 euros;

Freguesia de Argeriz:
Arruamentos em Argeriz – Valor da empreitada – 33.655,00 euros;

Freguesia de Sonim e Barreiros:
Arruamentos na freguesia de Sonim e Barreiros – Valor da empreitada – 97.481,84 euros;

Freguesia de S. João da Corveira:
Arruamentos na freguesia de S. João da Corveira – Valor da empreitada – 81.442,98 euros;

Freguesia de Veiga de Lila:
Construção de muro de vedação – Valor da empreitada – 33.375,54 euros;
Arruamentos em Veiga de Lila – Valor da empreitada – 29.892,00 euros;

Freguesia de Padrela e Tazém:
Arruamentos na freguesia de Padrela e Tazém – Valor da empreitada – 41.996,14 euros;

Freguesia de Ervões:
Arruamentos em Valongo – Valor da empreitada – 16.865,66 euros;
Arruamentos em Sandoncelho – Valor da empreitada – 22.042,17 euros;
Arruamentos em Alpande – Valor da empreitada – 19.663,00 euros;
Arruamentos em Lamas – Valor da empreitada – 24.705,42 euros;

Freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos:
Arruamentos em Lebução – Valor estimado da empreitada – 84.198,28 euros;

Freguesia de Canaveses:
Construção da ETAR em Canaveses – Valor da empreitada – 42.352,98 euros;

Freguesia de Vassal:
Saneamento em Vassal – Valor da empreitada – 190.270,00 euros;

Freguesia de Friões:
Arruamentos na freguesia de Friões – Valor estimado da empreitada – 131.158,91 euros;

Freguesia de Serapicos:
Arranjo urbanístico em Serapicos – Adjudicada por 21.790,42 euros;

Requalificação das Praias Fluviais - Rabaçal, Rio Torto e Ribeira da Fraga:
Percursos do Rio Rabaçal - Valor estimado da empreitada - 729.798,68 euros (Obra financiada em 85% pelo programa NORTE2020);
Praia Fluvial de Rio Torto - Valor estimado da empreitada por 164.600,00 euros (Obra financiada em 85% pelo programa NORTE2020);
Praia Fluvial da Ribeira da Fraga - Valor estimado da empreitada por 67.555,92 euros (Obra financiada em 85% pelo programa
NORTE2020);

Freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz:
Construção de casa mortuária em Santiago da Ribeira de Alhariz – Valor estimado da empreitada – 95.400,00 euros;

Freguesia de Valpaços e Sanfins:
Requalificação e remodelação da rua Padre Manuel Torrão Mesquita – Valor estimado da empreitada – 109.922,54 euros;
Bairro 1º de Maio - Valor estimado da empreitada - 645.150,00 euros (Obra financiada em 85% pelo programa NORTE2020);
Construção do parque de estacionamento junto ao hospital de Valpaços – Valor estimado da empreitada – 128.771,33 euros;
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Aprovados projectos de Regadio no concelho de Valpaços
Foram aprovados pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural mais 37 projectos de reabilitação de
regadios tradicionais no distrito de Vila Real, onde estão incluídos 6 projectos do concelho de Valpaços.
O Município de Valpaços conquista, assim, mais uma meta onde estabeleceu como prioridade a defesa do sector primário no
concelho, dando-lhe maior sustentabilidade e protecção.
Desta forma, serão desenvolvidos a curto prazo os Projectos de Requalificação de Regadio Tradicional nas localidades de Cabanas,
Rio Torto, Tinhela, Celeirós, Midões e Esturãos, num total de seis, que se traduz num investimento aproximado de 662.500.00€.
Os projectos do concelho de Valpaços complementam
o Programa Nacional de Regadios e estão inseridos
nos “PIPDCT – Projectos incluídos em pactos para
o desenvolvimento e coesão territorial no âmbito de
investimentos territoriais integrados (ITI), assinado
entre os concelhos que compõem a Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega.
O Presidente da Camara Municipal de Valpaços,
Amílcar Almeida, congratula-se por mais esta
conquista para o concelho e para a região. “Como
defensor acérrimo do sector primário estou muito
satisfeito que possamos levar avante estes projectos,
que são essenciais para o desenvolvimento do
concelho, nomeadamente no apoio à agricultura e
consequentemente na geração de postos de trabalho
e fixação da população que é o nosso grande
objectivo”, referiu.
Promover o uso mais eficiente da água e da energia nos aproveitamentos hidroagrícolas existentes é o objectivo primordial dos
projectos e pressupõe a construção de importantes infra-estruturas de armazenamento, tais como barragens e açudes, para
garantir a existência de suficientes reservas de água nos períodos de escassez.
Importa sublinhar que a necessidade de recorrer ao regadio não invalida que se apliquem medidas tendentes a garantir um uso
eficiente da água por parte de todos os utilizadores, dado que a água é um bem inestimável que desempenha uma primordial
importância em questões sociais, ambientais e económicas.
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“Xylella Fastidiosa: o que é e como prevenir” elucidou
valpacenses para a problemática
O auditório do Pavilhão Multiusos de Valpaços recebeu, no dia 9 de Abril, a acção de prevenção para dar a conhecer uma
bactéria que está a atacar várias espécies de plantas, algumas bem conhecidas dos valpacenses.
“Xylella Fastidiosa: o que é e como prevenir” foi o tema
da ação de formação, que contou com a presença da
Directora Regional de Agricultura e Pescas do Norte,
Carla Alves.
Na sessão de abertura, o Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, falou do
investimento por parte do Município no combate
às pragas que têm afectado culturas do concelho,
nomeadamente os soutos, e garantiu estar atento
a tudo quanto ao sector agrícola diz respeito. “Fico
satisfeito por ver esta sala repleta de pessoas
interessadas, que vão de encontro ao objectivo
da organização, no sentido de prevenir e nos
anteciparmos a um problema”, referiu.
Já Carla Alves mostrou-se igualmente satisfeita
com o empenho do Município e dos Valpacenses.
“Estou há pouco tempo no cargo e já é a segunda
vez que me desloco ao concelho. Demonstra que é
um concelho cheio de actividade na área agrícola e
cujos responsáveis estão atentos ao que é preciso
ser feito”, mencionou.
A ação de formação pretendeu sensibilizar os
agricultores para a problemática e alertá-los para as
medidas de prevenção e controlo.
Segundo a Directora Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, a bactéria Xylella Fastidiosa já
chegou a Portugal, mas não a árvores de fruto de
interesse económico.
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Autarquia empenhada no combate aos problemas que afectam
os Soutos
Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Valpaços está no terreno no combate à Vespa das Galhas do
Castanheiro. No dia 24 de Maio, Amílcar Almeida fez questão de acompanhar mais uma largada de parasitoides.
A vespa das galhas do castanheiro é considerada uma das pragas
mais prejudiciais para os castanheiros em todo o mundo, e na Europa,
particularmente na região mediterrânica, pode constituir uma séria ameaça
à sustentabilidade dos soutos e castinçais.
Neste sentido e dada a importância da produção de castanha na economia
do concelho, o Município Valpacense 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 entre 2018 e 2019 foram efectuadas quase 200 largadas do insecto
parasita que combate a vespa, o que significa um investimento a rondar os
30 mil euros.
No dia 24 de maio, foi realizada mais uma largada numa freguesia do
concelho, que contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal
de Valpaços, Amílcar Almeida, do Vice-Presidente, António Medeiros, da
responsável pela Protecção Civil, Carla Cerdeira, de José Gomes Laranjo,
Presidente da RefCast, entre outros responsáveis locais.
Amílcar Almeida reforçou que a câmara municipal estará sempre disponível
para apoiar o sector primário no concelho.
O combate à vespa das galhas do castanheiro é feito através da largada de
parasitóides, ou seja, insectos que se alimentam das larvas que estão nos
castanheiros e que têm, por isso, capacidade de exterminar a vespa. Tratase de uma luta biológica necessária para proteger as culturas cujo ataque
decorre, normalmente, durante a primavera.
Em 2019, as largadas foram acompanhadas pela DRAPN, COOPAÇOS,
ARATM E AGRIFUTURO, abrangendo todas as freguesias do concelho
onde existem soutos.
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Município promoveu Jornadas Técnicas sobre “A rega na
agricultura”
Teve lugar no dia 26 de Julho, no Pavilhão Multiusos de Valpaços, as jornadas técnicas dedicadas ao tema “A rega
na agricultura”. O evento foi organizado pela Câmara Municipal de Valpaços, com o apoio da Refcast – Associação
Portuguesa da Castanha.

O Presidente do Município, Amílcar Almeida, deu início à sessão
de abertura, reforçando o apoio e o empenho da autarquia para
uma maior rentabilidade no sector agrícola. O edil falou sobre
as dificuldades dos agricultores e apontou soluções planeadas
a longo prazo, de forma a garantir a sustentabilidade do sector.
José Gomes Laranjo, docente da Escola de Ciências da
Vida e Ambiente da UTAD, investigador do CITAB (Centro de
Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas) e
coordenador da EuroCastanea – Rede Europeia da Castanha moderou os trabalhos.
A Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla
Alves, elogiou a iniciativa e o esforço da autarquia em prol da

agricultura, salientando também os desafios que se avizinham.
As jornadas técnicas abordaram questões ligadas à rega nas
fileiras da amendoeira, do castanheiro, da oliveira e da videira.
Também se falou de sistemas de rega e do impacto regional
dos regadios, nomeadamente no clima.
Com o objectivo de promover o uso eficiente da água num
concelho onde prima o sector primário, “A Rega na Agricultura”
contou com especialistas conceituados na área.

Valpaços - Boletim Municipal - nº 33 - ECONOMIA - Página 37

Município de Valpaços exemplar no pagamento a fornecedores
- quatro dias
A autarquia valpacense continua a honrar da melhor forma o seu compromisso com os fornecedores de serviços. Não
cede o seu lugar do pódio de melhor pagador a cada trimestre que é divulgada a Lista do Prazo Médio de Pagamento

registado por Município.

Os últimos dados da Direcção-Geral das
Autarquias Locais, que data de 31 de
Julho de 2019, a autarquia valpacense
apresentava um Prazo Médio de
Pagamento (PMP) de quatro dias.
“O Município de Valpaços fechou as
suas contas do ano transacto com a
menor divida de sempre. Aliás, tem sido
apanágio deste executivo, ano após ano,
honrar os seus compromissos e reduzir
a divida. Orgulha-nos o prazo médio de
pagamento a fornecedores. O controlo
do endividamento permite-nos honrar, a

tempo e horas, todos os compromissos
que assumimos, transmitindo uma
imagem sólida e segura, a todos aqueles
que trabalham connosco”, refere o
Presidente da Câmara Municipal de
Valpaços, Amílcar Almeida.
Os dados divulgados vão de encontro ao
que é assumido pelo autarca valpacense.
Desde que assumiu os destinos do
executivo municipal, o prazo médio de
pagamento a fornecedores tem vindo
a baixar. “Desde a primeira hora que
assumimos critérios de eficiência na

gestão municipal, o que permite que
ano após ano possamos melhorar o
desempenho financeiro da autarquia”,
acrescentou.
“Naturalmente sinto-me satisfeito por
poder passar esta mensagem e essa
confiança aos munícipes. Este é o princípio
que qualquer autarquia deve seguir, se
todos nós atuarmos responsavelmente,
honrando os nossos compromissos,
certamente estamos a construir um futuro
melhor”, concluiu o autarca.
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Valpaços deu a conhecer potencialidades do
concelho na Bolsa de Turismo de Lisboa
Entre 13 e 17 de Março, Valpaços marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, estando o Município integrado no
espaço destinado à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega.

À semelhança de anos anteriores, o Município de Valpaços mostrou as suas potencialidades turísticas e gastronómicas no evento
anual que decorreu no Parque das Nações.
Valpaços fez, assim, parte dos cinco dias dedicados à promoção e divulgação das potencialidades existentes nos seis Concelhos
do Alto Tâmega, naquela que é considerada uma das maiores feiras de turismo realizadas em Portugal.
Com uma equipa da autarquia permanente, os visitantes da BTL puderam tirar dúvidas e informar-se sobre as características do
concelho e seus produtos de excelência, numa oportunidade que serviu ainda para divulgar a XXI Feira do Folar de Valpaços, que
teve lugar nos dias 12, 13 e 14 de Abril e a Olivalpaços - Feira Nacional de Olivicultura, nos dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho.
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Valpaços presente na Feira Ibérica de Turismo
da Guarda
O Município de Valpaços esteve presente na Feira Ibérica de Turismo (FIT), que teve lugar na Guarda, de 2 a 5 de maio,
inserido no stand da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega com o principal objectivo de promover os produtos
endógenos e a atratividade turística da região.

Feira Ibérica de Turismo é um certame dedicado ao turismo que recebe expositores de toda a Península Ibérica.
Nesse sentido, a CIM-AT, que engloba os seis municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços
e Vila Pouca de Aguiar) esteve presente neste certame com um stand, sendo uma oportunidade singular de divulgação, promoção,
captação e desenvolvimento de fluxos turísticos e de valorização dos recursos endógenos da região.
Durante quatro dias, no stand da CIM-AT, decorreram provas de degustação, assim como o sorteio de vouchers de várias empresas
turísticas da região.

Valpaços - Boletim Municipal - nº 33 - CULTURA - Página 40

Carnaval saiu à rua e cumpriu tradição
Os festejos de Carnaval juntaram centenas de valpacenses pelas ruas da cidade no tradicional desfile das escolas. O tema
livre permitiu largas à imaginação, por isso não faltaram astronautas, abelhas, jardineiros, cientistas e outras figuras do
imaginário infantil a bailar sem parar.

Sendo já uma tradição anual, o desfile de Carnaval do
Agrupamento de Escolas de Valpaços e Instituições do
Concelho contou com o habitual apreço e grande entusiasmo
dos valpacenses.
Crianças e professores, auxiliares de ação educativa, entre
outros, trabalharam, ao longo de várias semanas, com grande
criatividade, os mais diversos temas. Este ano, o sol abrilhantou
ainda mais o corso carnavalesco e valpacenses de todas as
idades divertiram-se numa manhã animada, que tem o seu auge
nos Paços do Concelho, onde executivo municipal faz questão
de cumprimentar os munícipes.
Feira com produtos regionais, espectáculo de comédia,
programa de rádio em directo, baile de máscaras, desfiles e
Enterro do Entrudo foram alguns dos ingredientes que fizeram
parte do Carnaval de Vilarandelo 2019.

A Comissão de Carnaval de Vilarandelo - “Os Malteses”
empenhou-se na concretização dos tradicionais festejos de
Entrudo e, com o apoio do Município de Valpaços, um dos
pontos mais altos foi o desfile de terça-feira de Carnaval.
No meio de abelhas, minnies, grupos de bombos e outras
associações, este ano sobressaíram no desfile carnavalesco
os produtos de excelência do concelho, como o Folar, o Vinho,
o Mel, o Azeite e a Castanha, que serviram de inspiração aos
mascarados que desfilaram no dia 5 de março.
O desfile de Carnaval foi animado por várias associações da
vila e do concelho, marcando também presença o Presidente
da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, que faz
questão de “apoiar as tradições e as gentes empenhadas em
promover a cultura no nosso concelho”.
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Câmara Municipal proporciona momentos de cultura a
alunos valpacenses
A Filandorra – Teatro do Nordeste – trouxe a Valpaços, no âmbito de um protocolo estabelecido com o Município Valpacense,
o “Auto da Barca do Inferno” e a “A Farsa de Inês Pereira”.
No dia 26 de Fevereiro, o Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira recebeu duas peças que presentearam os alunos de algumas turmas
do Agrupamento de Escolas de Valpaços.
No período da manhã subiu ao palco o “Auto da Barca do Inferno”, numa iniciativa que pretende teatralizar os textos vicentinos que
integram os programas curriculares da disciplina de Português e mostrá-los ao público estudantil.
A Vereadora da Cultura, Teresa Pavão, esteve presente no início da sessão, referindo o protocolo com a Filandorra e salientando
“a qualidade teatral da Companhia”. “Espero que o possam aproveitar e que sirva de estímulo para os alunos na compreensão de
textos vicentinos e também como uma ferramenta de trabalho para os professores durante as aulas”, referiu.
Com encenação de David Carvalho, também Diretor da Companhia, o “Auto da Barca do Inferno” apresentou-se com um sentido
pós-moderno, mas respeitando fielmente o texto original de Gil Vicente.
No período da tarde, foi a vez da apresentação da peça de Gil Vicente “A Farsa de Inês Pereira”, adaptada aos tempos de hoje,
mas sem nunca perder os traços que caracterizam as obras do autor.
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“Mestre Grilo Cantava e a Giganta Dormia” assinala Dia
Mundial de Criança
No âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Criança, a Filandorra – Teatro do Nordeste levou ao Auditório Arte e
Cultura Luís Teixeira, no dia 3 de Junho, a peça “Mestre Grilo Cantava e a Giganta Dormia”.
A peça, que foi dirigida a todos os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Valpaços e da Santa Casa da
Misericórdia de Valpaços, relembra a obra de Aquilino Ribeiro e sensibiliza a comunidade escolar para o legado do autor.
Em resumo, conta a história de uma abóbora que “à força de comer do solo e beber do regadio”, levava a vida a comer, a dormir e
a crescer, indiferente a todo o movimento à sua volta e aos animais circundantes. Certa noite, “já espigadota”, foi acordada por um
coro de rãs, sapos, ralos, uma cigarra e um grilo, uma verdadeira “fanfarra” que clamava ao “solzinho rico” … à fábula de Aquilino
foram acrescentadas canções da autoria de Marília Miranda.
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Constituída a Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto
Tâmega
Integrada no programa da XX feira do livro de Montalegre no passado mês de Junho, foi constituída, através da assinatura
de um protocolo, a Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT) - 13.ª a nível nacional - que envolve a CIM
do Alto Tâmega, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e os Municípios do Alto Tâmega.
A Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega – RIBAT
- resulta de um trabalho colaborativo entre as bibliotecas
municipais de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena,
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, com o objectivo de rentabilizar
os recursos disponíveis em prol de todos os que aqui residam,
trabalhem ou estudem.
A representar o Município de Valpaços esteve o vice-presidente,
António Medeiros, que referiu: “O município de Valpaços
congratula-se com esta iniciativa. O protocolo foi assinado num
momento em que perdemos a conceituada escritora Agustina
Bessa-Luís.

É um marco comovente. Valpaços faz cultura com atividade
diária nas instalações da biblioteca. A cultura faz falta e é com a
cultura que vivemos bem”.
Fazem parte dos objectivos da RIBAT prestar um melhor serviço
público a todos os cidadãos das respectivas comunidades,
melhorar e equilibrar os serviços disponibilizados em cada
biblioteca, melhorar o acesso à informação municipal, promover
e reforçar a identidade regional, bem como reduzir custos e
ganhar escala.
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Valpaços recebeu o III Encontro Internacional da Sociedade
de Cultura Latina do Brasil
O III Encontro Internacional da Sociedade de Cultura Latina do Brasil- SCLB – decorreu de 25 a 27 de julho, entre Valpaços
e Carrazedo de Montenegro.

Numa organização da Sociedade de Cultura Latina do Brasil,
com o apoio do Município de Valpaços, o encontro teve como
objectivo “homenagear escritores brasileiros e portugueses” e
“congregar os povos latinos promovendo a cultura do Brasil e
de Portugal”. Dilercy Adler, Presidente da SCLB, abriu a sessão,
que decorreu na Casa do Vinho, felicitando todos os presentes,
em especial, o Presidente da Câmara Municipal, Amílcar
Almeida, e o Presidente Honorário da Sociedade de Cultura
Latina do Brasil para a Região Norte de Portugal, António Alves.

Municipal de Valpaços apresentou sucintamente o concelho e
encerrou a sessão de abertura.

O Director Regional da Cultura do Norte, António Ponte, abordou
a relação entre Portugal e Brasil, referindo que “as línguas são o
resultado das fusões culturais das pessoas que as falam”.

Houve, ainda, a oportunidade de lançamento de livros e a
partilha de momentos de leitura de poesia. O primeiro dia
de “trabalhos” decorreu na Casa do Vinho, o segundo foi de
visita a alguns pontos emblemáticos do concelho e o terceiro
decorreu no Auditório dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo
de Montenegro, onde teve lugar a cerimónia de encerramento.

Já o edil Amílcar Almeida mostrou orgulho pela realização do
encontro no concelho, enumerando alguns aspectos da cultura
do povo português e brasileiro. O Presidente da Câmara

O evento contou com várias mesas redondas, que possibilitaram
a abordagem de temáticas como: a Integração Cultural e
Latinidade, as Tendências da Literatura Contemporânea, a
Linguagem Poética Brasil e Portugal, as Práticas pedagógicas
nas escolas brasileiras e portuguesas e a Génese da criação
literária no Brasil e Portugal.
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Município atribuiu 67 bolsas de estudo a alunos do Ensino
Superior
Apostando na educação como factor de desenvolvimento social do Concelho, a autarquia atribuiu incentivos pecuniários
aos alunos do ensino superior. A cerimónia de entrega, presidida por Amílcar Almeida, teve lugar na Feira Nacional de
Olivicultura.

O Município de Valpaços entregou no dia 1 de Junho, as bolsas
de estudo a estudantes do ensino superior do Concelho,
apostando na educação como fator de desenvolvimento social
do Concelho , através da captação de jovens quadros.
“É fundamental apostar na nossa juventude, porque é o futuro
do nosso concelho”, referiu Amílcar Almeida, Presidente da
Câmara Municipal de Valpaços, aquando da entrega das
bolsas, incentivando os jovens a regressarem à sua terra natal
e assumirem o desenvolvimento do Concelho, em prol do
enriquecimento de toda a comunidade.

Visando apoiar as famílias num momento em que os gastos
com a educação aumentam, o executivo municipal liderado
por Amílcar Almeida tem vindo a aumentar o número de bolsas
e o montante atribuído. Assim, para o ano 2018/2019 foram
recepcionadas 84 candidaturas para a atribuição de novas
bolsas de estudo aos estudantes, sendo admitidas 67, segundo
o regulamento.
A aposta na educação é crucial para a Câmara Municipal de
Valpaços, que atribuiu este ano lectivo 33.500.00€ em bolsas a
alunos do ensino superior.
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Montra do Futuro elucida alunos valpacenses
Organizado pela equipa do PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, teve lugar no dia 5 de
Junho, na Casa do Vinho, a Montra do Futuro, que pretendeu elucidar os estudantes valpacenses.

Na iniciativa estiveram representadas as Universidades da Beira Interior, de Coimbra, Católica do Porto e UTAD, bem como a
Escola Profissional de Arqueologia, os Politécnicos de Bragança e Leiria, o IEFP, a ACISAT, o Programa Escola Segura da GNR,
entre outras.
Mais de duas centenas de alunos passaram pela Casa do Vinho e tiraram dúvidas sobre percursos académicos a seguir. “Existe
uma necessidade evidente em apostar neste tipo de eventos dado que os alunos demonstram grande interesse e sentem muitas
dúvidas, muitas delas básicas, numa altura do percurso escolar demasiado exigente em fazer escolhas que são quase vinculativas
no seu sucesso”, esclareceu Iochabel Ferreira, responsável pelo PIICIE de Valpaços.
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350 crianças e jovens envolvidos no “Férias em Grande”
2019
A edição deste ano do Férias em Grande arrancou no mês de Julho, com o projecto a decorrer este ano pela primeira vez,
em simultâneo, nas freguesias de Vilarandelo e Ervões, Valpaços e Carrazedo de Montenegro e Curros. No total, entre 1
de Julho e 23 de Agosto, cerca de 350 crianças participam na iniciativa da Câmara Municipal de Valpaços gratuitamente.
Naquela que é a 11.ª edição do “Férias em Grande”, uma equipa técnica composta por aproximadamente 35 pessoas possibilita
actividades diferentes, animadas e pedagógicas, às crianças que estão divididas por três grupos, dos 6 aos 8 anos, dos 9 aos
11 anos e dos 12 aos 15 anos. Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 as 17h00, monitores,
professores e vigilantes proporcionam actividades aliando o desporto à aprendizagem de novos conhecimentos.
Neste sentido, durante os dois meses os participantes usufruem de natação, jogos aquáticos, dança, futebol, ténis, actividades
radicais, música, concursos, workshops, demonstração de talentos, visitas temáticas, entre outras.
Este ano o Férias em Grande decorre em parcerias com as juntas de freguesia, em Vilarandelo e Ervões, de 1 a 31 de Julho, em
Valpaços, de 4 de Julho a 23 Agosto, e em Carrazedo de Montenegro e Curros, de 8 de Julho a 9 de Agosto, dinamizando espaços
desportivos e culturais de todo o concelho durante os dois meses.
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Valpaços no pódio do Mundial de
A segunda prova do Campeonato do Mundo de Enduro realizou-se de 3 a 5 de Maio em Valpaços. Depois de cinco anos
a receber o Nacional, os valpacenses passaram com distinção na organização da competição de nível internacional.

Milhares de pessoas, entre 120 pilotos, equipas técnicas, organização e voluntários participaram entre 3 e 5 de Maio na prova
que pôs Valpaços no mapa do Campeonato Mundial de Enduro.
Aquela que foi a segunda prova do Mundial de Enduro, que arrancou na Alemanha, ficou marcada pelo muito público presente
ao longo do percurso de 50 quilómetros. Marcaram presença os melhores pilotos do mundo de Enduro, de 16 nacionalidades, e
ainda os melhores pilotos nacionais da modalidade.
Satisfeito com o balanço muito positivo do evento, que se traduziu num investimento significativo por parte do Município, o
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, realçou o trabalho desenvolvido pelo Grupo TT Usprigozus:
“Tem sabido desbravar caminho neste tipo de provas e como tal tem merecido a confiança da autarquia e da organização do
campeonato”.
O autarca disse ainda que “nos últimos anos, Valpaços tem consolidado e apostado em várias vertentes, sendo uma delas a
aposta no Nacional de Enduro. As prestações da organização permitiram sonhar com o mundial e o balanço é muito positivo,
sendo uma iniciativa para dar continuidade”.
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Para o responsável este é o reconhecimento do excelente trabalho que a coletividade tem vindo a realizar, mas também mostra o
mérito da região ao acolher esta prova.
O melhor português da prova, Diogo Ventura, também referiu que “foi bem organizada e muito dura”, deixando palavras elogiosas
à equipa dos Usprigozus.
Para Maurizio Micheluz, director de percurso da Federação Internacional de Motociclismo, esta foi “das melhores” provas do
Mundial. “Tivemos uma prova muito boa do ponto de vista de organização. Estamos no topo. A logística estava bem preparada. O
percurso tinha três especiais de um nível ótimo, com uma parte muito técnica, que agradou aos pilotos. É muito melhor que uma
prova normal do Mundial”, frisou.
Fernando Reis, do Grupo TT Usprigozus, também confirmou um excelente resultado. “Foi um sucesso. O tempo esteve espetacular,
os pilotos cumpriram os seus objetivos e a organização está bastante satisfeita. O público esteve presente em larga escala, mais
do que estávamos à espera, pelo que superou as nossas expectativas”.
A organização envolveu cerca de 300 pessoas, entre associados do clube, associações locais e voluntários. Também Luís Pessoa
Rosa, responsável da Segurança da Prova, afiançou que na reunião final, “obtivemos classificação máxima, elogiaram a limpeza
e a organização de todos os sectores e é bem possível que seja considerada a melhor prova do campeonato 2019”.
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Apresentado em Valpaços
O Rali Alto Tâmega é um evento que ocupa um lugar de destaque na história dos ralis em Portugal e, este ano, a
organização uniu os municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços. A prova teve lugar entre 8 e 9 de Junho, e
é candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis. Foi apresentada no dia 24 de Maio, na Casa do Vinho.
Depois do sucesso da reedição do evento em 2018, 25 anos depois da última edição realizada na década de 90, o Rali Alto
Tâmega cresceu em dimensão e ambição para 2019.
O objectivo é tornar o Rali Alto Tâmega no melhor rali de asfalto do país, à semelhança do que acontecia na era dourada do
evento, nas décadas de 80 e 90 do século passado.
Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport, apresentou todos os detalhes da prova, que teve o formato e as condições de
segurança de um evento do Campeonato de Portugal de Ralis, com uma extensão de 113,85 kms cronometrados e o centro
operacional instalado no Quartel do RI 19, em Chaves.
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O Rali Alto Tâmega 2019 foi pontuável para o Campeonato
Norte de Ralis, Campeonato de Portugal GT de Ralis,
Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis e Copa 106.
Na óptica de Nuno Loureiro, “Com a edição de 2018 provámos
a importância de voltar a ter o Rali Alto Tâmega no panorama
dos ralis em Portugal. Para 2019, os municípios de Boticas,
Chaves, Montalegre e Valpaços partilharam a visão e a
ambição do CAMI, para que, em conjunto, coloquemos a
região no Campeonato de Portugal de Ralis, a modalidade que
gera maior retorno mediático no desporto automóvel nacional.
Acredito que a prova pode, rapidamente, tornar-se num
veículo de promoção por excelência de toda a região do Alto
Tâmega. Em temos operacionais, foi a estrutura pensada ao
mais ínfimo pormenor e além disso acredito que a qualidade
e espetacularidade dos troços vai voltar a apaixonou tanto o
público como os pilotos.”
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços Amílcar
Almeida, “é uma honra receber a apresentação do Rali e os
meus congéneres de Boticas, Chaves e Montalegre aqui, na
Casa do Vinho. É esta união e este trabalho em conjunto que
nos vai levar até ao patamar que todos ambicionamos. Ainda
recentemente recebemos o Campeonato do Mundo de Enduro
em Valpaços e tenho a certeza que o Rali Alto Tâmega será
mais um evento importante para a afirmação do município e
das nossas potencialidades enquanto região. Um bem-haja a
todos os intervenientes na organização do rali .
O Rali Alto Tâmega 2019 marcou presença em Valpaços no
Sábado, 8 de junho, com a Shakedown junto ao Pavilhão
Gimnodesportivo, entre as 08h30 e as 12h30, altura em que foi
possível ver os pilotos em acção entre Possacos e Valverde. À
tarde, a PE1 de 15,37 kms, às 16h22, passou pelas freguesias
de Ervões e Santiago da Ribeira de Alhariz.
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Etapa de Gira-Vólei juntou mais de duas centenas e meia
de participantes
O passado dia 25 de Maio, foi de animação no Largo da Feira, em Valpaços, quando se juntaram mais de 250 intervenientes
da Etapa Regional de Gira-Vólei.
Jogadores de vários escalões, masculinos
e femininos, dos 8 aos 17, sub23 e mais de
23 anos, participaram na Etapa Regional
de Gira-Vólei, Bragança/Vila Real, que deu
acesso à final nacional às duplas vencedoras.
Em Valpaços reuniram-se equipas do
concelho anfitrião, Bragança, Ribeira de
Pena, Vila Flor, Macedo de Cavaleiros,
Miranda do Douro, Mogadouro, Vinhais e Vila
Real, que disputaram os respectivos jogos
nos 20 campos de voleibol montados no
Largo da Feira.
Com organização do Município de Valpaços
e Federação Portuguesa de Voleibol, o
encontro de Gira-Vólei teve classificação
de “ecoevento”, por se destacar pelo
compromisso de redução do impacte
ambiental resultante do evento e promovendo
a gestão adequada de resíduos.
O Giravólei é um jogo de iniciação à
modalidade, super divertido e praticado em
todo o país.
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I Gala do Desporto de Valpaços distinguiu os melhores
O passado dia 5 de Julho, fica na história do desporto valpacense. Teve lugar a I Gala do Desporto, numa iniciativa levada
a cabo pela Liga de Desporto Amadora de Valpaços, com o apoio do Município.
Cerca de 60 atletas, treinadores, instituições, personalidades,
entre outras foram distinguidos, nas mais variadas modalidades.
Praticantes em áreas como Motas, Rally, Jeeps, Ciclismo, Artes
Marciais, Futebol Amador, Sénior e de Formação, Desporto
Adaptado-Parahóquei, Voleibol, Caça Municipal, Pesca e Tiro
aos Pratos, Futsal de formação, sénior e feminino, entre outras,
mostraram a panóplia de desporto praticado no concelho de
Valpaços.
Também foram distinguidos patrocinadores, bem como a
organizações de eventos, prémio atribuído ao Grupo TT Usprigozus.
Entre as personalidades agraciadas esteve Sérgio Neves, como
Personalidade do Ano, pelo percurso percorrido em Portugal e
além-fronteiras, apesar da jovialidade. Um prémio entregue pelo
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida,
também ele contemplado com o Prémio da Liga de Desporto
Amadora de Valpaços, por todo o apoio prestado ao desporto no
concelho, desde o tempo em que ainda era vereador.
Amílcar Almeida encerrou a cerimónia mostrando-se orgulhoso
pela realização do evento pela primeira vez. Salientou ainda o
apoio monetário prestado às associações desportivas de todo
o concelho, que ronda os 200 mil euros por ano, bem como
o investimento municipal em equipamentos desportivos. “São
indiscutíveis os benefícios do desporto para a saúde, além do
convívio e da dinamização da economia que todo o evento
desportivo ocasiona. Quero também relembrar que Valpaços é um
concelho com história no desporto e muito me apraz quem continua
o seu sucesso além-fronteiras e não esquece as suas raízes. Um
bem-haja à organização”, referiu o edil.
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Autarquia valpacense disponibiliza desfibrilhadores em
equipamentos desportivos
A Câmara Municipal de Valpaços disponibilizou, recentemente, desfibrilhadores em equipamentos desportivos do
Concelho para assegurar uma resposta rápida em situações de paragem cardiorrespiratória.
Tratam-se de Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE), instalados em
Valpaços, no Complexo Desportivo (que engloba Estádio e Piscinas) e no
Pavilhão Gimnodesportivo. De destacar que 11 funcionários municipais tiveram
formação específica, em Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação
Automática Externa (DAE), estando aptos para assegurar uma resposta rápida
em situações de paragem cardiorrespiratória.
O último a ser contratualizado é para Carrazedo de Montenegro, no Pavilhão
Rota da Castanha dada a dinâmica daquele equipamento desportivo.
A autarquia justifica a aposta uma vez que as estatísticas nacionais indicam as
doenças cerebrovasculares e cardiovasculares como a causa de morte mais
frequente em Portugal, com uma percentagem superior a 30 por cento.
A maior parte dos episódios de morte súbita cardíaca resulta da ocorrência
de arritmias malignas, nomeadamente de fibrilação ventricular. Em Portugal
estima-se que existam todos os anos 10 mil casos de morte súbita cardíaca,
o que corresponde a uma média de 27 casos por dia, sendo indispensável a
rapidez a actuar porque a cada minuto que passa, a probabilidade da vítima
sobreviver diminui cerca de 2%.
Os equipamentos DAE estão em cabines especialmente preparadas para o efeito e devidamente sinalizadas.
De salientar que o equipamento ainda não é obrigatório por lei, em recintos desportivos com lotação inferior a 5 mil pessoas,
mas a autarquia considera um elemento importante para segurança dos utilizadores dos equipamentos, além de se tratar
de uma mais-valia para a certificação de clubes desportivos como entidade formadora, perante os critérios definidos pela
Federação Portuguesa de Futebol.
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Valpaços dispõe de mais 162 eco-ilhas para reciclagem
O Município de Valpaços distribuiu 162 novas eco-ilhas, de forma a impulsionar a separação de resíduos. Uma acção de
sensibilização realizada a 6 de Fevereiro, contou com a participação do Presidente e Vice-Presidente da edilidade.

As alterações climáticas e o consequente aquecimento global
obrigam a uma urgente adoção de medidas que promovam a
sustentabilidade ambiental, com o objectivo de contribuir para
a redução dos desequilíbrios ambientais e consequentes danos
ao planeta.
É nesta senda que a autarquia colocou à disposição da
população de todo o concelho 162 novas eco-ilhas, procurando
impulsionar a separação de resíduos. Os novos equipamentos
vêm reforçar a rede de mais de 70 ecopontos espalhados por
todo o território valpacense.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, “este reforço reveste-se de particular importância, na
medida em que está inserido numa política de proximidade ao
cidadão e de preservação ambiental”.
No âmbito desta iniciativa, que resulta de uma parceria
entre a autarquia e a Resinorte, empresa concessionária da
valorização e tratamento dos resíduos em 35 autarquias, está

igualmente prevista a realização de acções de sensibilização
junto da população. Paralelamente, foram colocadas eco-ilhas
junto a instituições e em locais onde existe maior produção de
resíduos. Estas eco-ilhas são constituídas por três contentores,
com capacidade de 1100 litros, diferenciadas por cores de
acordo com o tipo de resíduos: azul para o papel/cartão,
amarelo para o plástico/metal e verde para o vidro.
O objectivo, referiu António Medeiros, Vice-Presidente do
Município, passa por “aumentar a recolha seletiva dos resíduos
em todo o concelho e dessa forma poupar o meio-ambiente e,
ao mesmo tempo, no orçamento municipal, pois os resíduos
colocados correctamente nos contentores são recolhidos
gratuitamente enquanto os resíduos indiferenciados têm um
custo”.
A visita contou também com a presença da Coordenadora
da Unidade de Produção de Boticas, Sandra Reis, e do
Administrador da Resinorte, Xavier San José.
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Praia Fluvial do Rabaçal com “Qualidade de Ouro” pelo VI
ano consecutivo

Uma vez mais a Praia Fluvial do Rabaçal, recebeu o galardão da
Quercus de Praia Qualidade de Ouro 2019, sendo a única do Distrito de
Vila Real com tal distinção.
Para a época balnear de 2019, a Quercus identificou 40 praias interiores
com “Qualidade de Ouro” em Portugal.
Assim, no corrente ano, para receber a classificação, a água balnear da
praia em análise tem de ter sido excelente nas últimas quatro épocas
balneares de 2014 a 2017.
De acordo com o Presidente do Município de Valpaços, Amílcar Almeida,
“continuamos a trabalhar para que ano após ano a Praia Fluvial do
Rabaçal seja merecedora de tão importante distinção atribuída pela
Quercus, o que já se repete desde 2014. “
Estão assim reunidas todas as condições para que os milhares de
veraneantes que nos visitam anualmente possam usufruir das excelentes
condições naturais existentes no concelho de Valpaços: apreciar a
paisagem, sentir a natureza pura ou simplesmente passar um dia de
lazer em família.
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Valpaços contará com Canil Municipal no próximo ano
A Câmara Municipal de Valpaços irá construir um C.R.O. – Centro de Recolha Oficial localizado em Valpaços, no Cabeço,
com o intuito de recolher os animais errantes do concelho.

O projecto deverá ficar concluído durante o primeiro trimestre
do próximo ano e contará com várias celas para alojamento
que terão em anexo um parque de recreio. As instalações
contam ainda com um gatil, uma sala de quarentena para cães
e para gatos, uma sala de esterilização, uma sala para lavagem
de gamelas, arrumos individuais, um gabinete veterinário,
vestiários e ainda uma receção/secretaria.
A autarquia valpacense congratula-se pela aprovação deste
projeto com um investimento de 179 343.60 mil euros, dos quais
50 mil euros serão financiados pelo “Programa de concessão
de incentivos financeiros para a construção e modernização de
centros de recolha oficial de animais de companhia (C.R.O.)”.
O projeto do C.R.O. do Município de Valpaços foi considerado
dos melhores a nível nacional, arrecadando o valor máximo de
financiamento disponível. Faz parte dos 17 projectos nacionais

apoiados pelo Governo para a construção ou modernização
de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia,
comummente designados por canil.
De salientar, ainda, que ao mesmo tempo serão realizadas
acções de sensibilização dirigidas à população em geral para
o licenciamento dos seus animais e o não abandono dos
mesmos, uma vez que o canil é apenas para abrigar animais
errantes capturados/recolhidos pelo município.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, destacou “o passo importante que estamos a dar para
a construção de uma sociedade mais justa em prol do bemestar animal e da população. Embora a construção do canil
não resolva o problema do abandono crescente dos animais,
ajuda a melhorar, significativamente, as condições, qualidade e
conforto dos animais acolhidos no canil”.

Valpaços - Boletim Municipal - nº 33 - PROTECÇÃO CIVIL - Página 58

Aprovada revisão do Plano Municipal de Emergência e
Protecção Civil de Valpaços
A Comissão Municipal de Proteção Civil de Valpaços reuniu no dia 14 de fevereiro, tendo como principal ponto da ordem
de trabalhos a aprovação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que define o modo de atuação de vários
organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações da Proteção Civil a nível municipal.
O intuito do referido Plano é prever os cenários suscetíveis e
espectáveis de desencadear um acidente grave ou catástrofe,
definindo a estrutura organizacional e os procedimentos a seguir
para uma melhor resposta à emergência.
O Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil de Valpaços
é um plano de âmbito geral, revisto para enfrentar a generalidade
das situações de emergência que se admitem para o concelho
valpacense.
O PMEPC de Valpaços foi revisto de acordo com as diretivas
emanadas pela Comissão Nacional de Proteção Civil (Resolução
nº 30/2015, de 7 de Maio) e seguiu o disposto no artigo 50º da
Lei 27/2006, de 3 de julho (Lei de Bases da Proteção Civil), na
redação dada pela Lei Orgânica 1/2011, de 30 de novembro e

pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o diploma.
O concelho de Valpaços está sujeito a uma multiplicidade de
riscos naturais, tecnológicos e mistos que se podem expressar
em qualquer altura. No entanto, aqueles que, pelas características
do concelho ou, até mesmo, pela sua casuística, se destacam
são o risco de incêndio florestal, os acidentes rodoviários no
transporte escolar e os incêndios urbanos.
O PMEPC foi aprovado e será agora colocado em consulta
pública.
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Operação Floresta segura 2019 no terreno
Valpaços marcou o arranque da operação “Floresta Segura 2019” com uma parada na Praça do Município envolvendo as
forças desta iniciativa. Uma acção que juntou autarquia, GNR, Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários, de
Valpaços e Carrazedo de Montenegro, ICNF, Serviço Municipal de Protecção Civil, Exército (através do RI 19), no passado
dia 13 de Março.
“Floresta Segura” é uma operação da Guarda Nacional
Republicana (GNR) que conta com a parceria do município de
Valpaços e a colaboração dos vários Agentes da Protecção
Civil.

Operações de Socorro de Vila Real (CODIS), agradeceu o apoio
da autarquia e referiu que “estamos a fazer uma campanha
de alerta para que as queimas, que têm que ser feitas, sejam
previamente identificadas e programadas.

A iniciativa tem o intuito de reduzir o número de ocorrências,
minimizar os riscos de incêndio florestal e georreferenciar
terrenos com risco elevado de incêndio .

O Coordenador da Prevenção Estrutural do ICNF, Eduardo
Carvalho, mencionou que “temos que perceber que o uso de
fogo, em condições adequadas, faz parte do ciclo produtivo
desta região. A população está envelhecida e a queima é a forma
mais barata para se fazer esse trabalho. Temos que continuar
a sensibilizar as pessoas para que tenham comportamentos
correctos.

O trabalho, nomeadamente as acções de sensibilização por
todo o concelho são realizadas em parceria com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), da Protecção Civil
do Município, Juntas de Freguesia, oficiais de Segurança do
Programa “Aldeia Segura”, Autoridade Nacional de Protecção
Civil, Bombeiros, Exército, entre outros.
Na sessão realizada no salão nobre da autarquia, no passado
dia 13 de Março, Borges Machado, 2.º Comandante Distrital de

Na óptica do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,
Amílcar Almeida, “a floresta é um bem valiosíssimo, que leva
décadas a construir, por isso todos devemos fazer a nossa
parte para o preservar”.
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Depois de Valpaços, Carrazedo de Montenegro conta com
EIP
Decorreu dia 4 de abril, em Monforte, a cerimónia de assinatura do protocolo para a criação de uma Equipa de Intervenção
Permanente (EIP), celebrado entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Município de Valpaços
e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro, na presença de Eduardo Cabrita,
Ministro da Administração Interna.

Na cerimónia, a autarquia valpacense esteve representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, e
os soldados da paz carrazedenses pelo Presidente da Direcção, Manuel Castanheira, e pelo Comandante João Sousa. Depois de
no ano transacto ter sido constituída a Equipa de Intervenção Permanente no Corpo de Bombeiros de Valpaços, o ano 2019 fica
marcado pela constituição de uma EIP no Corpo de Bombeiros de Carrazedo de Montenegro, com o objectivo de assegurar, em
permanência, o socorro à população abrangida na sua área de intervenção.
Assim, com a assinatura do protocolo, celebrado no âmbito do objetivo “Melhorar a eficiência da proteção civil e as condições
de prevenção e socorro”, a autarquia assume um encargo financeiro anual superior a 31 mil euros para comparticipação dos
vencimentos dos elementos da Equipa de Intervenção Permanente em Carrazedo de Montenegro.
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Equipa de sapadores florestais da CIM do Alto
Tâmega em Valpaços
O Município de Valpaços, na pessoa do Vice-Presidente, António Medeiros, deu as boas vindas à nova equipa de Sapadores
Florestais da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM), no dia 13 de Maio.
Ao todo são 15 elementos que estão a percorrer, em sistema rotativo, os seis municípios do Alto Tâmega, Valpaços, Montalegre,
Boticas, Chaves, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar.
O arranque no concelho valpacense teve lugar no dia 13 de Maio, iniciando os trabalhos de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
na Rede Secundária.
Esta brigada resulta de um acordo entre os municípios da CIM do Alto Tâmega, onde ficou estabelecido que a equipa irá trabalhar
cinco dias por Município, havendo rotação entre os mesmos, mediante acordo de prioridades a desenvolver nos municípios da
CIM.
A equipa conta com um chefe de brigada que fará a ligação com os Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) e com o respectivo
município de actuação.

Execução da faixa de gestão de combustíveis na rede viária (ER 314)
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Valpaços entre os 5 melhores do distrito no abastecimento
de água e saneamento

Segundo o relatório anual publicado pela ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, o município de
Valpaços é um dos 5 melhores do distrito no que respeita à qualidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento.
No que concerne ao abastecimento de água, Valpaços é o município do distrito de Vila Real com menor percentagem de água não
faturada e o segundo município que apresenta menores perdas reais de água. Em indicadores como a reabilitação de condutas, a
ocorrência de avarias em condutas e a adequação dos recursos humanos, o Município encontra-se entre os 5 melhores do distrito.
No serviço de saneamento, Valpaços foi um dos municípios em que não houve a ocorrência de inundações nem de colapsos
estruturais em coletores, e apresenta-se como o segundo melhor do distrito no que respeita à acessibilidade física do serviço. Cabe
ainda salientar que Valpaços é um dos 5 melhores do distrito em indicadores como a adesão ao serviço, a reabilitação de coletores
e a acessibilidade física ao tratamento.
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25 de Abril comemorado em Valpaços
No 45.º aniversário das Comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Valpaços preparou uma programação
especial, que apesar das condições climatéricas adversas se cumpriu.
Pela manhã, a Banda Municipal de Valpaços entoou o Hino Nacional para o tradicional hastear da bandeira, na presença do
executivo municipal liderado pelo Presidente Amílcar Almeida, Presidente da Assembleia Municipal e Presidentes de Juntas de
freguesia do concelho.
À noite, no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira, foi projectado o filme “Capitães de Abril”.
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GNR sensibiliza “Terceira Idade” contra burlas
A Guarda Nacional Republicana, através da Seção de Programas Especiais do Destacamento Territorial de Chaves, esteve
presente no dia 1 de fevereiro, no Auditório do Pavilhão Multiusos de Valpaços com uma acção de sensibilização contra
as burlas, no âmbito da operação “Idosos em Segurança”.

Com uma plateia de mais de duas centenas de idosos do
Projecto Afectos, os agentes da autoridade abordaram diversos
assuntos como as burlas ocorridas na rua ou em residências e
os principais procedimentos que os idosos devem adoptar em
situações de roubo.
A Guarda Nacional Republicana tem vindo a promover ações
de sensibilização com o objectivo de alertar a população, no
sentido de que quanto mais informada e prevenida uma pessoa
está, mais facilmente consegue escapar a tentativas de fraude.
Os agentes da GNR deram vários exemplos de esquemas
utilizados pelos vigaristas para enganar a população mais
idosa alertando para terem cuidado e “não acreditarem em
ofertas e prémios, não cederem dinheiro para depois receberem
serviços gratuitos, não assinarem documentos estranhos nem
fornecerem dados pessoais”.

Antes, também Liliana Chaves falou da Associação Dress a Girl
Around the World, uma Organização Não Governamental, que
tem como objetivo entregar vestidos a meninas, dos dois aos
12 anos, e calções a meninos, que vivem em países abaixo do
limiar da pobreza. A voluntária do projecto de cariz internacional
e as responsáveis do projecto Afectos elucidaram os presentes
sobre as formas de ajudar.
Após disponibilizadas várias dicas para uma maior segurança, os
participantes foram brindados com a atuação da banda “Lobos
do Marão”, composta por elementos da GNR, proporcionando
desta forma um final de tarde cheio de animação e convívio
entre os idosos do Projecto “Afectos”, da Câmara Municipal de
Valpaços.
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Primeira entrega de kits de Apoio à Maternidade 2019
contemplou dezoito valpacenses
No dia 23 de Abril, foram entregues 18 Kits de Apoio à Maternidade, no auditório da Biblioteca Municipal de Valpaços.
Foi a primeira entrega do ano 2019, depois de no ano transacto terem sido registados 80 nascimentos no concelho.

O Kit de Apoio à Maternidade foi implementado no ano 2016,
com o apoio das farmácias e estabelecimentos comerciais
locais, bem como do Centro de Saúde de Valpaços, e reúne
bens de primeira necessidade para os recém-nascidos e
mamãs.
A iniciativa que aliada a outras estratégias tem como objectivo
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, reconhecendo
a família enquanto espaço privilegiado de solidariedade
intergeracional, contemplou no dia 23 de Abril, mais 18
mulheres do concelho.
Grávidas e acompanhantes ouviram da Vereadora da
Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, palavras que

enalteceram valores como a partilha e a solidariedade.
O Kit de Apoio à Maternidade é visto como “uma ajuda
simbólica, um mimo para as famílias valpacenses”.
A representante do executivo municipal na cerimónia
relembrou o quanto querem “estar perto das pessoas, das
famílias do nosso concelho e apoiá-las na medida do possível”,
agradecendo o apoio dos parceiros da iniciativa, Centro de
Saúde, farmácias e espaços comerciais locais.
De salientar, ainda, que no ano de 2018 o concelho valpacense
registou 80 nascimentos.

Valpaços - Boletim Municipal - nº 33 - SOCIEDADE - Página 66

“Campanha Laço Azul” para prevenir maus-tratos
A autarquia Valpacense associou-se à “Campanha Laço Azul”, no dia 30 de Abril, no âmbito da comemoração do mês de
prevenção dos maus-tratos na infância, que se assinala em abril, através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Valpaços, que impulsionou e dinamizou a acção.
O jardim público encheu-se de alunos e população
em geral, a quem foi feito o convite para vestir
uma peça de roupa de cor azul e fazer parte do
laço humano.
O slogan adoptado este ano foi “Serei o que
me deres... que seja Amor” e a Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Valpaços
preparou algumas iniciativas que culminaram no
laço humano, com o objectivo de sensibilizar e
alertar a comunidade para a problemática.

Marcha dos Afectos cumpre tradição em nome do coração
Teve lugar a 24 de Maio, pela manhã, a Marcha pelo Coração, uma iniciativa que já se tornou uma tradição
entre os Valpacenses.
A “Marcha pelo Coração”, promovida pelo “Projecto
Afectos” do Município de Valpaços, tem como principal
objectivo comemorar o Mês do Coração, e como tal
alertar para um estilo de vida saudável, sensibilizar para
a prática de exercício físico e proporcionar o convívio
entre as várias instituições do concelho.
Esta iniciativa contou com aproximadamente 500
pessoas. Aos idosos dos seis núcleos do projecto
“Afectos”, juntaram-se a este evento várias instituições/
entidades.
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Chama da Solidariedade recebida em Valpaços
A XIII Festa da Solidariedade, iniciativa que a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) promove
desde 2007 em parceria com as Uniões Distritais, teve passagem no dia 10 de Maio, por Valpaços.

A designada “Chama da solidariedade” foi recebida por instituições do concelho, passou por algumas artérias da cidade e foi
entregue ao Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, nos Paços do Concelho.
Durante a manhã várias instituições foram chegando ao Jardim Público, desde crianças do pré-escolar até aos idosos de
instituições particulares de solidariedade social, bem como do Projecto Afectos, passando por vários escalões de ensino, para
assistirem ao momento.
Amílcar Almeida destacou, na ocasião, o papel das instituições no apoio às pessoas mais vulneráveis e a importância da
iniciativa na “sensibilização para a importância da solidariedade e do trabalho realizado no apoio às pessoas em situação de
vulnerabilidade”.
A “Chama da Solidariedade”, organizada pela CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que neste caso
viajou desde Setúbal, teve como impulsionador local a Casa do Povo de Vilarandelo, com o apoio da Câmara Municipal, e tem
como objectivos acarinhar e propagar os valores que unem as diferentes instituições e dar a conhecer à sociedade o trabalho
desenvolvido no sentido de promover a importância do espírito de partilha.

Desfrute do Verão

Praia Fluvial do Rabaçal

Piscinas Municipais
Praia Fluvial de Rio Torto

Praia Fluvial do Rabaçal

Parque de Campismo do Rabaçal

Boas Férias...

