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Editorial
“...Continua a ser nosso propósito o apoio à
dinamização da economia local, na promoção e
divulgação das nossas potencialidades turísticas e dos
nossos produtos de excelência, dentro e fora do país...”

Caros (as) Munícipes,
É para mim, sempre, uma renovada honra e um enorme orgulho,
dirigir-me a todos vós.
Quando se aproxima a primeira metade do mandato autárquico para o
qual eu e a minha equipa fomos eleitos, não posso deixar também de me
dirigir a todos os munícipes sem prestar, as devidas contas da actividade
autárquica, pois também é essa uma das funções desta publicação, elo
de ligação importante entre o Município e os Munícipes.
Tenho desde a primeira hora encarado as questões com frontalidade
e procurando as soluções mais equilibradas e competentes, sem
esbanjamentos de dinheiros e de recursos, tão escassos nos tempos em
que vivemos.

Falo-vos, acima de tudo, da sustentabilidade financeira que o Município
de Valpaços se orgulha em ter, permitindo assumir compromissos com
a certeza que os honrará dentro dos prazos estabelecidos, criando uma
credibilidade junto de todos.
Reduzimos para 22 dias o prazo médio de pagamento aos fornecedores.
Num total de investimento em execução cerca de 90% são executados
por fornecedores do nosso concelho, gerando empregabilidade e
criação de riqueza local.
Não deixamos de investir e de inovar, apesar da redução significativa de
receitas.
De ressalvar ainda que não recorremos a empréstimos bancários nem a
contratos de leasing neste mandato.
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Com a humildade que sempre me caracteriza, não posso deixar de
estar satisfeito com o rigor da nossa gestão.
Estamos preparados e confiantes para aproveitar o programa Portugal
2020. Com o objectivo de aproximar e simplificar a relação dos
Munícipes com a administração central, proporcionámos a abertura de
dois Espaços do Cidadão, nas duas vilas do concelho, em Carrazedo
de Montenegro e em Vilarandelo, visando uma relação de proximidade
com as pessoas, que nos permita perceber os seus anseios e as suas
dificuldades evitando deslocações aos grandes centros.

Nesta altura do ano, deixo ainda uma palavra especial também aos
nossos emigrantes. Valorizamos a vinda dos filhos da terra, que trazem
Valpaços no coração durante o ano inteiro.
Aproveito para desejar um regresso tranquilo a todos às terras que os
acolhem. É com tristeza que os vejo partir, apesar de compreender as
razões que os levam a procurar melhores condições de vida lá fora.
Estaremos sempre de portas abertas para as suas ideias e projectos que
pretendam valorizar o nosso concelho, para aqueles que porventura
queiram regressar.

Continua a ser o nosso propósito o apoio à dinamização da economia
local, na promoção e divulgação das nossas potencialidades turísticas
e dos nossos produtos de excelência, dentro e fora do país; no
acompanhamento permanente e próximo das pessoas, das famílias e
dos idosos em situação de maior dificuldade.

Contamos com todos e todos poderão contar com a Câmara Municipal.

Agradeco a todos aqueles que
têm contribuído
para
o desenvolvimento do concelho de Valpaços - os autarcas (Câmara
Municipal, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e Assembleias de
Freguesia), as instituições, as associações, os trabalhadores municipais e
os valpacenses em geral.
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Um abraço amigo do vosso Presidente,
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Este concelho já famoso pelos produtos de excelente qualidade, em que o
Folar é um “ex-libris”, foi o destino privilegiado de milhares de pessoas, atraídas
por um programa que ofereceu animação e diversão em permanência.
A festa entrou também pela casa de milhões de portugueses, residentes ou não
no país, numa emissão de seis horas do popular programa “Aqui Portugal”,
através da RTP e também a participação do Porto Canal, que permitiu ampliar
a divulgação do que de melhor se faz no concelho. Uma aposta ganha pelo
Município pela aﬂuência que foi registada ao recinto da feira durante os três dias.

Inauguração da
XVII Feira do
Folar de Valpaços
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“É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de Valpaços
organiza mais uma Feira do Folar. Esta é a XVII Edição de
um certame que é inequivocamente um marco da região.
Um certame que, como todos sabem, possui um singular percurso
de contínuo sucesso, sendo que o Folar de Valpaços é já um
produto de valor acrescentado à economia local”, sublinhou Amílcar
Almeida, Presidente da Câmara Municipal, na abertura do evento.
Organizado pela autarquia e promovido pela EHATB – Empreendimentos
Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso -, o certame faz parte da estratégia

do Município para o “desenvolvimento de um sector de vital importância
para o concelho”, “um investimento para promover a nossa economia,
criar riqueza e, com isso, criar emprego”, explicou Amílcar Almeida. O
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da
Costa, que inaugurou o certame, disse estar “confiante de que Portugal
tem condições para criar nos seus territórios o necessário para a fixação
de população e combater os riscos reais de alguma desertificação”, dando
o exemplo de Valpaços com os seus produtos de qualidade superior.

F E I R A D O F O L A R S I N Ó N I M O D E C U LT U R A & G A S T R O N O M I A
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Durante os três dias, o pavilhão multiusos, acolheu cerca de
100 expositores de produtos locais, tasquinhas com pratos
regionais e muita animação musical, cultural e gastronómica.
Os milhares de visitantes, portugueses de vários pontos do
país e também espanhóis, tiveram a oportunidade de degustar
o melhor folar, bolo podre, mel, fumeiro, a mais variada
doçaria regional, pão, vinho, azeite, entre muitos outros.
Também na tenda dedicada à gastronomia, os restaurantes e tasquinhas
não tiveram mãos a medir, tal a aﬂuência entre a noite de sexta-feira e a
noite de domingo, em que foram servidos os milhos, a posta, o bacalhau,
entre muitas outras iguarias, ao som de fado, uma das novidades da
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edição deste ano. A harmonização do vinho e folar e as provas de azeite
também fizeram parte do programa, dando destaque a três produtos de
excelência do concelho, bem como o show cooking para os mais
pequenos, no sentido de ensinar às crianças as tradições locais.
Além da Fanfarra dos Escuteiros de Valpaços e da Banda
Municipal de Valpaços, que fizeram as honras da recepção na
hora da inauguração do certame, actuaram ao longo dos três dias
vários grupos musicais, concertinas, bandas de música, ranchos
folclóricos, grupos de dança e artes marciais, todos do concelho.
A nível cultural, houve espaço ainda para duas apresentações de
livros, na tarde de domingo, “Monforte de Rio Livre”, de Maria Aline
Ferreira, e “Sonho e Paixão de Laura”, da autoria de Manuel Pires Brás.
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“XVII Feira do Folar de Valpaços foi a melhor de sempre!”
Nada constituiu um entrave à concretização de mais um certame de sucesso
e as excelentes condições climatéricas também potenciaram que a Feira
do Folar tivesse uma enorme adesão e fosse mais um êxito contabilizado
pela autarquia valpacense, conforme evidenciou no balanço final, o autarca
Amílcar Almeida, que não se cansa de enaltecer a qualidade dos produtos
de excelência do concelho de Valpaços e o empenhamento dos produtores
e funcionários camarários que demonstraram grande dedicação ao evento.
Na cerimónia de encerramento e entrega de diplomas de participação,

Amílcar Almeida evidenciou a sua satisfação pela projecção que o certame
já conseguiu atingir em 17 anos de realização, ao afirmar-se cada vez
mais na região, realçando que o mesmo, “representa uma excelente
oportunidade de promoção e de negócio, um momento único para
apreciar produtos de superior qualidade, cada vez mais premiados, bem como
divulgar a nossa cozinha regional, a beleza do nosso artesanato, o dinamismo
do nosso associativismo, ao mesmo tempo dar a conhecer as potencialidades
turísticas de uma terra que tem o gosto e o hábito de bem receber“.
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Município comemorou o 41º aniversário do 25 de Abril
As comemorações tiveram início, com o já habitual hastear
da Bandeira Nacional e a atuação da Banda Municipal de
Valpaços, a executar “A Portuguesa”. Toda a cerimónia
contou com a presença do presidente da autarquia,
Amílcar Almeida, acompanhado do Executivo Municipal,
Assembleia Municipal e responsáveis de entidades
que se reuniram na escadaria dos Paços do Concelho.
O programa da celebração do Dia da Liberdade
constou do concerto da Banda Municipal de Valpaços,
e uma peça de teatro intitulada “Lembrar Abril”,
encenada pela companhia de teatro Filandorra.

Marcha dos bombeiros no São João volta a iluminar a cidade
No passado dia 27 de junho, para celebrar o
São João, a marcha luminosa dos soldados
da paz voltou a encher ruas da cidade
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Após alguns anos sem serem realizadas, as
celebrações começaram com a receção
da Fanfarra dos Bombeiros da Cruz Verde
de Vila Real, seguida da bênção dos novos
veículos da corporação, duas carrinhas
de transporte de doentes não urgentes
e um veículo de equipamento técnico
de apoio, enquanto os elementos da
corporação se mantinham em formatura.
A cerimónia contou com vários elementos
do executivo municipal, com intuito de apoiar
a instituição no reativar de uma tradição
valpacense, nomeadamente o Presidente,
Amílcar Almeida, o Vice-Presidente, António

Medeiros, as Vereadoras, Teresa Pavão e
Arlete Lopes, Presidente da Assembleia
Municipal, Francisco Tavares, entre outros.
Para o Presidente do Município, Amílcar Almeida,
“as tradições devem ser apoiadas por todos,
porque todos temos a nossa responsabilidade
em mantê-las. Hoje vimos muitos valpacenses
contentes porque esta era antigamente uma
noite de festa e que voltou a realizar-se. Tal
como outras instituições e associações da
cidade e do concelho, esta é uma associação
que merece e tem de ser apoiada, pois é
imprescindível à população e não nos podemos
lembrar dela só quando estamos aﬂitos”.
Como manda a tradição, no final houve arraial
popular, acompanhado pelas sardinhas e as
febras grelhadas, típicas de uma festa de São João.
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Férias em grande pela primeira vez
em Vilarandelo e Ervões
A pensar nas crianças que têm mais de dois meses de férias e nos pais que não têm
esse tempo disponível para estar com os filhos, a Câmara Municipal de Valpaços
pôs em prática, há já oito anos, o Projecto Férias em Grande, que se trata de um
programa de ocupação das férias de forma lúdica. O Projecto do Município, Férias em
Grande, decorreu também pelo primeiro ano nas freguesias de Vilarandelo e Ervões.
A partida foi dada, dia 1 de Julho, na escola vilarandelense. Cerca de 80 crianças inscritas no
“pólo” de Vilarandelo para umas férias em grande este verão. No arranque da edição estiveram
crianças participantes, respetivos encarregados de educação, monitores auxiliares, entre outros.
Este projecto da Câmara Municipal de Valpaços está inscrito como campo de férias
no Instituto Português do Desporto e Juventude, tendo como parceiros locais as
juntas de freguesia, neste caso de Ervões e Vilarandelo, Guarda Nacional

Republicana, Cruz Vermelha, Agrupamento de Escolas, Bombeiros, entre outros.
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Feira Franca de Valpaços
O Jardim Público foi o palco da III edição da Feira Franca e da Feira do
Livro de Valpaços. Este ano, o certame apresentou algumas inovações.
Durante cinco dias (10 a 14 de agosto), os visitantes contaram com um variado
programa cultural, stands de venda de produtos locais, como o azeite, o vinho,
o mel, o folar, os frutos secos, compotas, artesanato e outros produtos agrícolas.
Os visitantes puderam saborear os sabores valpacenses, em momentos de partilha
e convívio, que é o mote da Feira Franca, valorizando também a Marca Valpaços.
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Bolsas de estudo para alunos do ensino superior

No passado dia 20 de Junho, decorreu, no
salão nobre da Câmara Municipal de Valpaços,
a cerimónia de entrega das bolsas de estudo
a alunos do ensino superior

possam contribuir, no futuro, com o seu trabalho e dedicação, para o
desenvolvimento social, económico e cultural do concelho. Neste
sentido, Amílcar Almeida, que durante a cerimónia esteve ladeado
pela Vereadora da Educação, Teresa Pavão, e técnica de acção social,
Filomena Ribeiro, frisou que “as novas alterações ao regulamento
visam fomentar uma maior justiça social e igualdade de oportunidades”.

Atendendo à conjuntura socioeconómica e consciente do seu papel
social, a Câmara Municipal de Valpaços decidiu duplicar, durante
o ano lectivo que agora termina, o número de bolsas de estudo
atribuídas aos alunos mais carenciados do concelho, inscritos no
ensino superior. Com a concessão deste incentivo, a autarquia
pretende dar continuidade à formação superior dos mais jovens que

Para além do aumento no número de bolsas a atribuir em
2014/2015, o novo regulamento estabelece os princípios
gerais de atribuição das bolsas de estudo, o processo de
candidatura, a seleção dos candidatos, os deveres e direitos
dos bolseiros, bem como o valor, que também aumentou de
300€ para 500€, e a forma de pagamento das bolsas concedidas.
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Em debate “O Regime da Pequena Agricultura”
O Ministério da Agricultura e do Mar em colaboração com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte escolheram
Valpaços para debater “O Regime da Pequena Agricultura”

Explicar aos agricultores a razão da opção pelo regime da pequena
agricultura, em que consiste, condições de acesso, as vantagens e os
compromissos para o agricultor, bem como apelar aos agricultores para
que se candidatem o mais rapidamente possível foram os objetivos
de um seminário que teve lugar em abril, no Pavilhão Multiusos de
Valpaços, subordinado ao tema “O Regime da Pequena Agricultura”.
Segundo José Diogo Albuquerque, Secretário de Estado da
Agricultura: “Este regime é uma das opções que terá um grande
impacto no rendimento e no crescimento dos pequenos agricultores.
Os agricultores que até agora recebiam menos de 500 euros por ano
podem, aderindo a este regime, passar a receber 500 euros por ano, com
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um procedimento simplificado e menos exigente em termos de obrigações
para o agricultor. Tratando-se de um ano de arranque da nova PAC, é
extremamente importante que os agricultores interessados em aderir a
este regime submetam as suas candidaturas o mais rapidamente possível.
Quanto mais cedo os agricultores submeterem as suas candidaturas,
mais cedo se farão os controlos, e mais cedo a administração estará
preparada para disponibilizar os apoios comunitários aos agricultores”.
O Regime da Pequena agricultura foi uma das opções nacionais no âmbito do 1º
pilar (ajudas diretas) da Política Agrícola Comum e tem como objetivo apoiar as
explorações de pequena dimensão bem como apoiar a vitalidade do mundo
rural, promovendo a manutenção da atividade agrícola em todo o território.

Agricultura
Valpaços - Boletim Municipal - nº 28

“Internacionalização dos produtos valpacenses”
Acompanhados de membros do executivo municipal, os Deputados da Assembleia da República do PSD eleitos pelo círculo
de Vila Real visitaram, em Abril, as cooperativas do concelho, mostrando-se sensíveis aos problemas que as preocupam e
solidários com os seus objectivos.

A visita teve início na Adega Cooperativa de Valpaços (ACV), onde
os Deputados Manuela Tender, Pedro Pimentel e Luís Ramos
estiveram reunidos com a direcção daquela entidade com o
objectivo de melhor a conhecerem, o trabalho que desenvolve, o
esforço de modernização e desenvolvimento ao longo dos anos,
entenderem a sua organização e traçar novos caminhos de diálogo
que contribuam para encontrar respostas para as necessidades actuais.
Na presença do vice-presidente o Município, António Medeiros, e da
Vereadora Teresa Pavão, Arnaldo Varandas, presidente da direcção da
ACV desde Outubro passado, apresentou aos Deputados algumas das
dificuldades da instituição. “O escoamento do vinho é a nossa maior
dificuldade. A internacionalização é o nosso principal objectivo”, referiu.
No mesmo sentido, Paulo Ribeiro, presidente da direcção da
Cooperativa de Olivicultores de Valpaços (COV), garantiu que uma

boa estratégia de marketing e uma rede de contactos no estrangeiro
são essenciais para a solidez da marca Valpaços e o suprimir das
principais necessidades da instituição que dirige. “A qualidade dos nossos
produtos está garantida, o que falta é a sua projecção lá fora”, reforçou.
Os
Deputados
mostraram-se
sensíveis
às
questões
apresentadas, comprometendo-se a diligenciar para que os
obstáculos à expansão da Marca Valpaços sejam ultrapassados.
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar
Almeida, acredita que a visita da comitiva possa abrir novos
horizontes que contribuam para o fortalecimento da actividade
das cooperativas para que possam cumprir o seu dever e a sua
missão. “Esta visita mostra preocupação dos deputados pela região
e vem no seguimento do empenho e entrega total ao concelho
que sempre demostraram desde que foram eleitos”, reforçou.
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Combate à vespa do castanheiro
Município suporta os custos com as equipas de ﬁscalização e prevenção
Os presidentes das 25 juntas de freguesia que compõem o concelho valpacense estiveram reunidos com
o Presidente e Vice-Presidente do Município, no passado dia 7 de Maio, para deﬁnir estratégias de
combate à praga da vespa das galhas do castanheiro.

Consciente da importância para a economia local da produção de castanha, o Presidente da Câmara Municipal de
Valpaços, Amílcar Almeida, e o Vice-Presidente, António Medeiros, não têm poupado esforços para colocar no
terreno meios de combate à praga que poderá comprometer a produção do “ouro” das Terras de Montenegro,
à semelhança do que já se verificou noutros países da Europa, nomeadamente Itália, França e Espanha.
Elucidados sobre os perigos e as formas de combate, presidentes de junta e executivo municipal, na sequência da
reunião realizada no início da semana com técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e RefCast,
reuniram uma vez mais para concretizar o objectivo de colocar no terreno equipas de fiscalização e prevenção.
Cada freguesia terá elementos no terreno para averiguar se nos soutos existentes está presente a praga da
vespa das galhas do castanheiro. Os custos serão suportados na íntegra pelo Município, dada a importância
do sector para a economia local e o autarca fez o apelo para que todos estejam atentos ao problema.
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Sessão de esclarecimento sobre a praga da vespa das
galhas do castanheiro
Cerca de 500 pessoas responderam ao convite do autarca valpacense para esclarecimentos
sobre a praga da vespa das galhas do castanheiro.

Autarcas, agricultores e comunidade em geral de todo o concelho participaram na acção de sensibilização destinada a
alertar sobre a praga da vespa do castanheiro que só em Itália já provocou uma redução de 80% na produção de castanha.
Durante a sessão foi referido que quem tenha castanheiros deve estar atento e actuar o mais rapidamente possível, sobretudo, durante o mês de Maio.
A reunião contou com a presença de técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, incluindo o Director Regional Adjunto, Adelino Bernardo,
e a Directora de Serviços, Maria Manuel Mesquita, mas também da RefCast – Associação Portuguesa da Castanha – representada por José Gomes Laranjo.
No encontro que serviu para elucidar os participantes e responder às dúvidas dos produtores, o Presidente da Câmara Municipal de
Valpaços, Amílcar Almeida, sublinhou que “dada a importância da produção de castanha no concelho, é preciso retirar as galhas afectadas
e queimá-las, pois não há outra forma de controlar a praga”. O autarca afiançou a disponibilidade total do Município, quer ao nível de
meios financeiros, quer ao nível de meios humanos, para que a ameaça não comprometa a produção de castanha do próximo Outono.
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Dois milhões e meio em obras
Uma das preocupações do actual executivo camarário
é a de dotar o concelho com infraestruturas,
equipamentos e melhorias que proporcionem níveis
de vida às populações em consonância com o nível
desenvolvimento do século XXI.

Arruamentos - Valpaços

Assim, seguem-se exemplos de algumas obras em curso
ou em fase de conclusão que orçaram em cerca de
2.500.000.00 €, dos quais 90% das obras adjudicadas
foram atribuídas a empresas do Concelho.
Arruamentos - Freguesia de Vassal
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Capela Mortuária - Freguesia de Padrela e Tazém

Arruamentos - Freguesia Valpaços e Sanﬁns

E.T.A.R - Freguesia de Friões
Arruamentos - Ferguesia de S. João de Corveira
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Remodelação da sede de Junta - Freguesia de Lebução

E.T.A.R - Freguesia de Fornos do Pinhal

Capela Mortuária - Freguesia de Argeriz

Arruamentos - Freguesia de Barreiros e Sonim
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Ponto de Água - Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros

Requaliﬁcação das Piscinas - Freguesia de Ervões

Ampliação de Cemitério - Freguesia de S. João
de Corveira
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Requaliﬁcação das Piscinas Municipais - Valpaços

Muro de vedação e Requaliﬁcação - Freguesia de Canaveses
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Reparação do posto de vigia Freguesia de Vales

Obras
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Recuperação da Capela da Senhora do Ó FreguesiaArruamentos
de Bouçoães - Vassal

Requaliﬁcação do jardim público - Valpaços
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Requaliﬁcação de Cemitério e da praia ﬂuvial - Freguesia de Rio Torto

Aquisição de máquina compactadora
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Aquisição de Retroescavadora

Calcetamento do largo - Freguesia de Valpaços e Sanﬁns

Obras
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Arruamentos e Saneamento - Freguesia de Santiago

Arruamentos - Freguesia de Friões

Aquisição de terreno urbano - Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros
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Arranjo Urbanístico junto à capela - Freguesia de Friões

Requaliﬁcação de Largo - Freguesia de Carrazedo de
Montenegro e Curros

Requaliﬁcação de Largo - Freguesia Água Revés e Crasto

Aquisição de terreno - Freguesia de Veiga de Lila

Arruamentos - Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros
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Aquisição de Imóvel e consequente demolição para ampliação de largo junto à Igreja - Freguesia de Santa Maria de Émeres

Arruamentos - Freguesia de Vales

Requaliﬁcação da Praia Fluvial do Rabaçal - Freguesia de Possacos
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Arruamentos - Freguesia de Santa Maria de Émeres

Obras a iniciar
brevemente:
Freguesia de Santa Valha
- Alminhas e Fonte de Mergulho
Aquisição de Terreno para construção de E.T.A.R - Freguesia de S. Pedro

(Recuperação de Património)
- Calcetamento do Largo em Pardelinha

Freguesia de Tinhela e
Alvarelhos
- Arruamentos e saneamento

Freguesia de Possacos
- Aquisição de Imóvel e arruamentos

Requaliﬁcação de Largo - Freguesia de Lebução

Freguesia de Serapicos

- Arruamentos e construção da capela Mortuária

Freguesia de Vilarandelo
- Construção de Pavilhão Multiusos
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Secretário de Estado da Saúde em Valpaços

O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços convidou e recebeu vários responsáveis
do sector da saúde a nível local, regional e nacional.

Manuel Ferreira Teixeira, Secretário de Estado da Saúde, acompanhado
de Luís Castanheira Nunes e Ponciano Oliveira, da Administração
Regional de Saúde do Norte, foram recebidos por Amílcar Almeida
na câmara municipal a fim de serem debatidos vários assuntos
relacionados com o sector da saúde no concelho, destacandose a agilização de alguns processos pendentes, com vista a um
melhor acesso aos cuidados de saúde. Assim, após reunião entre
aqueles responsáveis e o Presidente da Autarquia e o Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, conseguiu-se, segundo
Amílcar Almeida, da parte dos responsáveis do Governo a garantia

da implementação dos meios complementares de diagnóstico e
consulta externa no hospital, através da celebração de protocolos,
bem como confirmada a continuação do serviço de fisioterapia.
O custo da taxa moderadora entre as 20:00 e as 22:00 horas e a
permanência durante três dias por semana do técnico de análises da água,
assuntos relacionados com o Centro de Saúde de Valpaços, também
estiveram em cima da mesa e foi possível desbloquear uma situação
antiga no posto de saúde da freguesia de Santa Valha, que aguardava, há
vários anos, autorização da Administração Regional de Saúde do Norte.
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Posto Médico de Santa Valha mais acessível
O passado dia 5 de Maio foi de alegria para a
população da freguesia de Santa Valha. Como
habitualmente era dia de consultar o médico
de família, mas para tal já não era preciso
subir mais de duas dezenas de degraus.
Graças aos esforços do Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, que já
proporcionou reuniões entre vários responsáveis
do sector da saúde a nível local, regional e
nacional, e também do Presidente da Junta de
Freguesia de Santa Valha, Nuno Miguel Neves,
conseguiu-se ver satisfeita uma reivindicação
da população, tendo sido transferido
para a antiga escola primária, totalmente
remodelada, com o apoio da autarquia.
Para Nuno Miguel Neves, “o novo espaço
oferece melhores condições tanto para quem
usufrui, como para quem presta os serviços
à comunidade, nomeadamente, médicos,
enfermeiros e funcionários administrativos”.
Para Amílcar Almeida, que conseguiu
desbloquear a situação em Janeiro passado,
com a autorização da Administração Regional
de Saúde do Norte para a transferência do
serviço naquela freguesia, “a qualidade de vida
da população é a nossa prioridade, sendo
que tal passa em primeiro lugar por garantir o
acesso aos serviços de saúde da melhor forma”.
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A única Praia Fluvial do distrito de Vila Real proposta pela
Agência Portuguesa do Ambiente é a do Rabaçal
Das 13 praias ﬂuviais de Trás-os-Montes,
apenas a Praia Fluvial do Rabaçal foi
considerada de qualidade excelente.
Desde o início do mandato que 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 de Poçacos.
A obra operada foi fundamental para o aumento de banhistas registado durante
a época balnear de 2014 e a Agência Portuguesa do Ambiente veio mesmo
comprová-lo, ao colocar a Praia Fluvial do Rabaçal na “Proposta de lista de
Águas balneares, costeiras, de transição e interiores a identificar em 2015”.

Praia Fluvial de Miradeses com nova imagem
Mais um espaço
dedicado ao turismo
e ao lazer foi alvo
de beneﬁciação no
concelho valpacense.
Desta feita, a Praia
Fluvial de Miradeses,
na freguesia de Rio

Torto.
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Piscinas Municipais em pleno funcionamento
após obras de remodelação

Para melhorar no seu todo um equipamento municipal, o executivo
liderado por Amílcar Almeida levou a efeito uma candidatura
comunitária para a “Recuperação e Modernização das Piscinas
Municipais”, no valor de cerca de 360 mil euros, em que 70% foi
financiado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Os objectivos primordiais da obra foram a eficiência térmica e
energética, que passaram pelo isolamento térmico para redução
das necessidades energéticas e iluminação eléctrica para redução
do consumo, pela instalação de equipamentos de gestão de
energia que reduzam a factura, incluindo equipamentos para
aquecimento da água e ambiente no interior das piscinas cobertas.
De salientar que o sistema de aquecimento é realizado agora
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com recurso a uma bomba de calor que inclui o aproveitamento
de energia solar tendo sido colocados vários painéis fotovoltaicos
e solares. Por sua vez, dado que a divisão interna e os materiais de
revestimento não cumpriam as normas em vigor, o Município levou a efeito
uma nova empreitada onde foram criados novos espaços designadamente
um posto médico, instalações sanitárias para pessoas com mobilidade
condicionada e sala de pessoal. O valor total desta nova empreitada atingiu
o montante de 150 mil euros, tendo sido totalmente paga pela autarquia.
As Piscinas Municipais de Valpaços, que agora têm à disposição os
dois equipamentos, interiores e exteriores, estão abertas todos
os dias das 10h00 às 19h30. A partir de 15 de Setembro, as
piscinas interiores estarão disponíveis das 10h00 às 21h00.

Economia
Valpaços - Boletim Municipal - nº 28

Azeite, vinho e folar
na Feira Internacional de Turismo em Madrid
O Município de Valpaços, através da
Entidade Regional de Turismo do Porto e
Norte de Portugal, esteve presente na FITUR.
A Feira Internacional de Turismo em Madrid – FITUR - dedicada
à área do turismo, foi em 2015 direcionada sobretudo para a
promoção de novos produtos, destinos e ações de comercialização.
Valpaços apresentou o folar, o azeite e o vinho, que foram dados a provar
aos visitantes e operadores turísticos, fortalecendo vários contactos, em
provas comentadas e acções de show cooking realizadas durante o certame.
Um estudo recente revela que dos turistas que visitam o Porto e/ou o
Norte de Portugal, (62,8%)
querem experimentar a gastronomia,
daí que uma das apostas da Entidade Regional do Turismo do Porto
e Norte de Portugal (TPNP) e dos municípios que a compõem, seja
a promoção da gastronomia e dos produtos locais de excelência.
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Valpaços em Ourense
O Município de Valpaços participou, pelo segundo ano
consecutivo no Xantar, Salão de Turismo Gastronómico de
Ourense. Este certame, que atrai, ano após ano, milhares
de pessoas até ao recinto da Expourense, transformando
aquele espaço num grande centro de restauração e numa
oportunidade única para despertar o interesse turístico
dos muitos visitantes. Assim, o Município de Valpaços
vê nesta participação uma forma de mostrar o que de
melhor o concelho tem para oferecer. Desde o Folar de
Valpaços, o azeite, os vinhos, passando pelos grandes
eventos que colocam Valpaços, na rota de um turismo
que privilegia a qualidade. Esta participação serviu também
para promover em Espanha a XVII Feira do Folar de
Valpaços que se realizou nos dias 27, 28 e 29 de março.

Valpaços na Bolsa de Turismo de Lisboa
A promoção do concelho de Valpaços, englobado na Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega – CIM – AT, sucedeu com a mostra e
degustação de vários produtos de excelência do concelho, nomeadamente
o azeite, o folar e o vinho, bem como a publicitação de eventos como
a Feira do Folar e as suas potencialidades de modo a atrair cada vez
mais visitantes, tendo em vista o desenvolvimento da economia local.
Durante os cinco dias do maior certame de turismo nacional, quer os
profissionais do sector, quer o público em geral, puderam uma vez
mais comprovar o destino de excelência que é o Alto Tâmega, graças
à gastronomia, vinhos, turismo de natureza, cultural e paisagístico.
Para o Presidente do Município, Amílcar Almeida, trata-se de
“mais uma iniciativa da autarquia, no sentido de potenciar o
desenvolvimento da economia local, assente em três palavraschave:
crescimento,
investimento
e
empregabilidade”.
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Município de Valpaços representado em Paris
Produtos de Valpaços no Salão do Imobiliário e Turismo
Português, em Paris. O Presidente do Município, Amílcar Almeida,
fez questão de marcar presença no certame e convidou todos os
emigrantes do concelho e da região a visitá-lo.
O Salão do Imobiliário e Turismo Português
foi criado pela Câmara de Comércio
e Indústria Franco Portuguesa para
dinamizar a comercialização de produtos
endógenos junto do público francês.
Entre os dias 5 e 7 de Junho, o prestigiado Parque
de Exposições da Porte de Versailles em Paris,
recebeu 180 expositores, incluindo os stands,
que por iniciativa da autarquia, deram a conhecer
o azeite, o vinho, o folar e mel de Valpaços.
Convidados pelo Município, estiveram
também presentes representantes da
Adega Cooperativa de Valpaços e da
Cooperativa de Olivicultores de Valpaços.

O Presidente da Câmara Municipal
de Valpaços, Amílcar Almeida,
que foi entrevistado pela Rádio
Alfa e Lusojornal, de que se
apresenta o recorte de imprensa.
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1ª Volta em Bicicleta ao Alto Tâmega
Numa iniciativa inédita dos seis municípios do Alto Tâmega, realizou-se uma prova de
ciclismo de estrada com duração de três dias, com equipas profissionais do ciclismo nacional
e internacional.
A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), que abrange os concelhos de Boticas, Chaves,
Montalegre, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de
Pena, decidiu apostar forte no ciclismo, como veículo
de divulgação da região, tendo apresentado a 1ª Volta
ao Alto Tâmega no auditório do GATAT, em Chaves.
O evento decorreu entre 22 e 24 de maio, numa prova de
ciclismo que contou com a presença de 14 equipas profissionais
portuguesas, mas também uma equipa russa e espanhola.
Além da presença dos autarcas dos seis Municípios,
a apresentação da 1ª Volta ao Alto Tâmega contou
com a presença de Delmino Pereira, transmontano
que preside à Federação Portuguesa de Ciclismo.
No último dia, 24 de Maio, a prova arrancou em
Valpaços, em frente à Câmara Municipal, passando
por Vidago, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena.
Para o Presidente da Câmara Municipal Valpaços e também
Presidente do Conselho de Administração da EHATB –
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso,
Amílcar Almeida, “o Alto Tâmega tem capacidades no seu
todo para ser uma região mais atrativa para os turistas e estas
iniciativas são fundamentais, fazendo-o através do desporto.”
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Dia da Árvore
O objetivo da comemoração do Dia Mundial
da Árvore é sensibilizar a população para a
importância da preservação das árvores, quer
ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico,
como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

Este ano, a Câmara Municipal de Valpaços
promoveu a iniciativa “Vamos plantar uma
árvore” na Quinta do Cabeço. Assim,
em parceria com a Quercus, através do
projecto FLORESTA COMUM, promoveuse a reﬂorestação de parte da área,
utilizando espécies nativas da região.
O Município foi contemplado com 1150
sobreiros, 500 carvalhos, 250 medronheiros,
10 bétulas, 50 lódãos e 150 olmos, sendo
que a primeira fase do projecto abrangeu
uma área de aproximadamente 10 hectares.

Autarquia estabelece protocolo de cooperação para
recolha de óleos alimentares usados
O Presidente do Município, Amílcar Almeida, representou a autarquia na assinatura do
protocolo com a empresa RECIOL que permitirá a existência de uma rede de recolha de
óleo em vários locais da cidade e do concelho. Toda a população poderá aderir, à semelhança
de outras iniciativas ligadas à reciclagem promovidas pela autarquia, de modo gratuito.
O óleo alimentar usado pode ser transformado em biodiesel, mas
também em materiais como sabonetes ou velas, possibilitando assim a
“reciclagem” de um elemento que é prejudicial para o meio ambiente.
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Espaços do Cidadão em Vilarandelo
e Carrazedo de Montenegro

O Secretário de Estado para a Modernização Administrativa, Joaquim Costa, e o Presidente do Município, Amílcar
Almeida, inauguraram, no domingo, 28 de Junho, dois Espaço do Cidadão: um em Carrazedo de Montenegro e o
outro em Vilarandelo, estando já projectada a Loja do Cidadão para Valpaços
Numa parceria entre a Câmara Municipal de Valpaços e a Agência para
a Modernização Administrativa, esta nova valência ficará a funcionar
em Vilarandelo, no edifício da Junta de Freguesia, onde foram feitas
obras de adaptação e colocado o equipamento necessário ao seu
funcionamento, e, em Carrazedo de Montenegro, no Mercado.
Com a inauguração destes espaços, os residentes podem ali
tratar de diversos assuntos relacionados com a Administração
Central e Local sem terem necessidade de se deslocarem
até à sede de concelho e outras cidades mais distantes.
No Espaço do Cidadão é disponibilizado atendimento de assuntos

01

38

relacionados com a Administração Central, nomeadamente da DirecçãoGeral do Consumidor, ADSE, Autoridade para as Condições de Trabalho,
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Caixa Geral de Aposentações, Instituto
da Mobilidade e dos Transportes e Inspecção Geral das Actividades Culturais.
Joaquim Costa lembrou que os Espaços do Cidadão são locais que
disponibilizam contacto com 17 entidades públicas. “Este modelo
de atendimento digital é essencial. Combina o atendimento humano
com o serviço público digital”, referiu, lembrando que Portugal
“é um exemplo internacional de modernização da Administração
Pública”. Na cerimónia esteve presente a Deputada Manuela Tender.

Sociedade
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Acção de sensibilização promovida pela GNR previne
os idosos do Projecto “Afectos” contra burlas
A Guarda Nacional Republicana tem vindo a promover ações de sensibilização
com o objectivo de informar e alertar a população contra tentativas de fraude.
Assim, decorreu no Pavilhão Multiusos de Valpaços a actividade que começou
com a sensibilização para burlas, tendo os agentes da GNR dado 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”.

II Feira Social
Pelo segundo ano consecutivo, a Feira Social, promovida pela Câmara
Municipal de Valpaços, reuniu as associações do concelho com o objetivo
de promover os seus trabalhos e aproximar as mesmas da população.
Durante os dois dias do evento, os visitantes, para além de ficarem a conhecer um
pouco mais das associações, foram brindados com muita animação promovida pelos
utentes da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com
Deficiência Mental – De Valpaços, alunos finalistas do pré-escolar e do 1º ciclo do
Centro Escolar de Valpaços, Rancho do Projeto “Afectos”, Gaiteiros de Pedome,
actuação do grupo musical da GNR “Lobos do Marão”, Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Vilarandelo, Escuteiros do Agrupamento 392 de Valpaços e, ainda,
da Banda Municipal de Valpaços. Outro momento alto foram as demonstrações
apresentadas pela GNR, nomeadamente pela equipa de Cinotécnica com quatro
cães, e ainda dois militares a cavalo que fizeram as delícias dos mais pequenos.
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Workshop

“Sensibilizar p a r a a r ea lidad e ”

A realização de fóruns de prevenção das toxicodependências e de acções destinadas quer a jovens,
quer a profissionais de áreas de risco, são algumas das estratégias do Departamento de Acção Social
da Câmara Municipal de Valpaços no sentido da Prevenção das Toxicodependências no concelho.

A sessão teve lugar no Auditório da Casa do Vinho e iniciou com

“na caracterização da realidade social pelos técnicos da autarquia”

um testemunho real de um valpacense que passou pelo mundo das

e “na procura de respostas para os problemas encontrados”.

toxicodependências e bateu à porta do Departamento de Acção Social

A actividade, que teve como objectivo primordial desenvolver um trabalho

da autarquia. A técnica, Filomena Ribeiro, reforçou o objectivo da

em rede e conhecer a realidade das toxicodependências, contou também

iniciativa: “Pretendemos reunir um grupo de profissionais que lida com

com a participação de agentes da Secção de Programas Especiais da GNR

esta problemática para a debater, tudo para bem do nosso concelho”.

de Chaves e do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mirandela,

Presente na sessão, o Presidente da Câmara Municipal de

de intervenientes do Projecto “+ próximo de ti” da Cáritas de Vila Real,

Valpaços,

profissionais do Centro de Saúde de Valpaços, entre outros participantes.
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Amílcar

Almeida,

enalteceu

o

trabalho

contínuo
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Câmara organiza Workshop de Networking Tecnológico Empresarial
subordinado à temática “Leveduras
evento teve como objetivo potenciar o networking tecnológico
à La Carte”, uma iniciativa que Oempresarial
no sector vitivinícola e promover a reﬂexão e
a troca de experiências entre várias instituições, permitindo
decorreu em Fevereiro, na Casa do também que outras micro, pequenas e médias empresas
acedam a informação sobre tecnologias e serviços avançados.
Vinho.
Para tal, a iniciativa contou com a presença de vários profissionais
do setor vitivinícola que em ambiente informal dinamizaram uma
reﬂexão de pontos de vista em prol de um maior conhecimento
das tecnologias disponíveis para melhorar a produção.

Entre os oradores estiveram Ana Paula Rodrigues, do Instituto
Politécnico de Bragança que fez a sua apresentação sobre a
“Capacidade fermentativa de leveduras de diferentes origens”,
Isabel Araújo, que esclareceu os presentes sobre “Leveduras à
La Carte” e dos serviços que a Yeast Wine poderá disponibilizar
às empresas do sector vinícola,
Carlos Neves, da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que
esclareceu sobre “Oportunidades de Financiamento no novo
quadro comunitário” e, por fim, António Rocha, da União
das Associações Empresariais da Região Norte, serviu de
moderador e apresentou o Projecto e Portal do Winetech Plus.
O evento decorreu no âmbito do projeto WINETech PLUS –
Comunidade de Inovação e Novas Tecnologias em Viticultura e
produção de vinhos, uma iniciativa cofinanciada pelo Programa de
Cooperação Territorial do Espaço Sudoeste Europeu – Interreg
IVB – SUDOE, e que está orientada para a transferência de
tecnologias e melhoria das redes de cooperação entre empresas,
adegas e centros de investigação/tecnológicos no sector vitivinícola
vitivinícola..
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A mais recente obra de José Lourenço de Andrade “Nas Asas da Memória” foi
apresentada ao público em Fevereiro passado, no auditório do Pavilhão Multiusos de Valpaços.
“Asas da Memória”, com cerca de 200 páginas, retrata algumas
personagens que fizeram parte do dia-a-dia de Valpaços e fizeram
parte da evolução do concelho ao longo dos tempos. Uma espécie
de álbum de memórias com imagens devidamente legendadas e
identificadas, contextualizadas com recolha biográfica e notas explicativas.
A apresentação esteve a cargo de Sousa Maia, amigo do autor. Para o
autarca, Amílcar Almeida a obra apresentada “é um tributo a todas as
pessoas referenciadas, que fazem parte da nossa história” e desafiou
todos aqueles que queiram retratar o concelho, nas mais diversas
formas, o façam pois poderão contar com o apoio da autarquia.

Exposição “Je suis Charlie” na biblioteca
A Exposição
“Je suis Charlie”
esteve patente ao
público na Biblioteca Municipal de Valpaços, sendo
uma iniciativa apoiada pelo Museu Nacional da
Imprensa, com o intuito de homenagear os jornalistas mortos
no atentado terrorista à redação do jornal Charlie Hebdo,
que ocorreu em Paris no passado mês de Janeiro, e dar
a conhecer sobretudo o trabalho de Georges Wolinski,
com forte ligação a Portugal, sobretudo à cidade invicta.
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Exposição Evocativa da I Guerra Mundial na
Biblioteca Municipal

A mostra que apresenta aspectos de um dos acontecimentos mais
terríveis da humanidade em que Portugal participou a partir de
1916, foi visitada pelo presidente do Município, Amílcar Almeida,
acompanhado pelas vereadoras Arlete Lopes e Teresa Pavão.
Além de destacar a importância do tema, o autarca mostrou-se orgulhoso pela
exposição chegar até à biblioteca local, “um equipamento de excelência da
cidade dedicado à cultura, através de um ilustre valpacense, Armando Ramos,
Comandante do Regimento de Infantaria 19, que está a fazer um trabalho
extraordinário à frente dos destinos de tão prestigiada instituição para a região”.
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Ecos na Imprensa
Ecos na Imprensa

in A

in A
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Praça Dr. Olímpio Seca

Olímpio Astério dos Santos Seca nasceu em Vilarandelo em 25 de Outubro
de 1910 e faleceu a 21 do mesmo mês em 1983. Concluído o ensino
secundário no Colégio de Lamego, ingressa na Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, concluindo o curso de Medicina em 1937.
Abre consultório em Vilarandelo e estende ao exercício
da clínica à Casa do Povo de Vilarandelo, em 1945 e
no
Hospital
da
Misericórdia
de
Valpaços,
em
1950.
O seu humanismo valeu-lhe o epíteto de “Médico dos Pobres”
já que muitas vezes não cobrava pelas consultas e adiantava
dinheiro para medicamentos aos pacientes sem recursos.
De reconhecidas ideias democráticas, Olímpio Seca foi Presidente da
Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Valpaços em 1976.
Já
em 1996 e em preito de homenagem, a Câmara
Municipal de Valpaços dá o seu nome a uma praça e erige
o seu busto em bronze que pontifica naquele espaço.
José António Silva
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A CÂMARA MUNICIPAL CRIA GABINETE DE PROMOÇÃO AO
INVESTIMENTO
O concelho de Valpaços vai contar com um Gabinete de Promoção ao Investimento (GPI), com o objetivo de
promover o tecido económico do concelho, através da valorização das condições de atratividade do território,
promovendo assim de forma pró ativa o concelho enquanto destino preferencial de investimento.
Entre outros objetivos, o GPI visa proporcionar serviços de apoio e informação aos empresários e potenciais
empresários, estabelecendo interfaces com as diferentes áreas municipais e com as demais entidades intervenientes
no domínio empresarial e agrícola, tentando facilitar a desburocratização e simplificação de todo o processo de
investimento.
A promoção do investimento é uma das prioridades estratégicas do Município, cujo propósito consiste em
posicionar o concelho na trajetória do desenvolvimento sustentado como território de turismo, de cooperação e de
atividades económicas.
O GPI fará o acompanhamento dos projetos de investimento (Portugal 2020) em todas as suas etapas, fornecendo
aconselhamento e “informação à medida” das necessidades dos interessados.
Além de contribuir para a sistematização de informação relevante sobre a realidade económica do concelho, o
GPI também pretende dinamizar a constituição e gestão de bolsas de produtos e a identificação, organização e
promoção de circuitos de comercialização de atividades económicas da região.
Criado pela empresa intermunicipal EHATB, EIM, SA, em parceria com a Câmara Municipal de Valpaços, vai
funcionar no antigo Edifício dos Magistrados, na Rua D. Pedro V, em Valpaços (junto ao edifício dos Passos do
Concelho).

02

Ensino Superior em Valpaços
Candidaturas abertas

O Instituto Politécnico de Bragança vai ministrar em Valpaços o Curso Técnico
Superior Profissional de Viticultura e Enologia, já no próximo ano lectivo, 2015/2016.
Trata-se de mais um objectivo alcançado pelo executivo liderado por Amílcar Almeida.
*O Curso realiza-se com o minimo de 15 alunos*
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