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Caras e caros munícipes,

Os últimos meses de actividade municipal fi caram marcados 
por um vasto conjunto de investimentos de especial 
importância para todos os munícipes e para o concelho.

Estamos em plena XVIII Feira do Folar de Valpaços, com 
destaque para a nova imagem do Pavilhão Multiusos, 
que foi objecto de melhorias signifi cativas no âmbito 
de uma candidatura de apoio à efi ciência energética. 
A Feira do Folar de Valpaços é a “rainha” das iniciativas 
levadas a cabo por esta autarquia, e uma lufada de ar fresco 
para a economia local, mas que durante todo o ano muito 

trabalho é realizado fora de portas para a divulgação dos 
produtos de excelência do concelho. Marcamos presença nos 
mais importantes certames a nível nacional e internacional, um 
trabalho que contribui para o sucesso da “Marca Valpaços”. 

Quem nos conhece sabe, aliás, que temos muito para oferecer: 
azeite, vinho, folar, fumeiro, frutos secos, mel, castanha e outros 
frutos, que nos tornam um concelho ímpar. A nossa estratégia é 
“apenas” aproveitar todo este enorme potencial.

Não posso deixar de referir neste contexto a melhor edição de 
sempre da Feira da Castanha de Carrazedo de Montenegro, 
em Novembro passado, em que houve um maior investimento 
e divulgação, a fi m de valorizar a Castanha da Padrela DOP.
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Editorial
“a nossa estratégia 

é “apenas” aproveitar 

todo este enorme 

potencial.”



Prosseguimos determinados e com a máxima intensidade possível, 
a realizar mais e melhor desenvolvimento, no cumprimento dos 
compromissos assumidos com os Cidadãos, prestando serviços, 
realizando atividades e investimentos com diversidade e qualidade 
crescente, e com a devida sustentabilidade.
Não obstante a todo este vasto conjunto de investimento material 
não descuramos o SOCIAL: as situações mais difíceis, as faixas mais 
frágeis da população, os idosos, as crianças, as famílias carenciadas, e os 
desempregados. 

“A grandeza de um concelho, vê-se também no bem 
estar das suas gentes.”

Uma Boa Páscoa para todos.

Um abraço amigo do vosso Presidente, 

Temos em mãos vários projectos e obras estruturantes para o concelho 
com introdução de novos mecanismos de desenvolvimento, de forma 
a potenciar investimento gerador de mais-valias económicas e sociais. 
São exemplo, a Loja do Cidadão no  âmbito do NORTE2020 que 
agregará os serviços de fi nanças, os serviços agrícolas, o espaço do 
cidadão e o gabinete de promoção ao investimento; o cadastro de águas 
e saneamentos no âmbito do POSEUR; a ecovia da água – redes de 
ecovias Minho-Tâmega-Douro no COOPERA2020. 
A criação de emprego por conta própria, a concessão de apoio 
ao desenvolvimento de empresas, a promoção da igualdade de 
oportunidades e a melhoria da empregabilidade são programas que 
também temos previsto no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial. Mais, a construção do Centro de Actividades Sociais de 
Vilarandelo, infraestrutura há muito reivindicada pelos Vilarandelenses e 
da reabilitação das Avenidas 25 de Abril e Dr. Francisco Sá Carneiro, que 
permitirão a substituição de algum material obsoleto, a fi m de melhorar 
as condições do trânsito automóvel, de transeuntes, estacionamento, 
iluminação, águas pluviais, entre outros.

De referir, ainda, neste contexto, o parque de estacionamento, a surgir 
em frente à Biblioteca Municipal, que além de reabilitar uma zona 
degradada da cidade, irá servir melhor a população que acede aos 
espaços de comércio envolventes, bem como a igreja matriz.

.

Um abraço amigo do vosso Presidente, 
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A Missa, com a bênção do Vinho Novo, deu início à tarde de festa, 
no passado mês de Outubro, numa grande celebração da tradição 
vitivinícola do concelho. Juntamente com a homenagem a S. Vicente 
Padroeiro, vinhos de diferentes castas e produtores foram dados a provar 
ao público, com o fumeiro, queijo e presunto da região a acompanhar. 
O programa foi, ainda, animado por um conjunto de 
concertinas, Banda Musical de Vilarandelo e grupo musical, 
bem como  actividades ligadas ao mundo do vinho e da vinha.
O evento contou com a presença do Presidente da Câmara, Dr. Amílcar 
Almeida, do Director Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Manuel 
Cardoso, a Deputada à Assembleia da República pelo Círculo de Vila 
Real, Manuela Tender, entre muitos outros que se associaram ao evento.

Festa das Vindimas reuniu produtores e 
amantes do Vinho

Uma Festa dedicada ao Vinho e  à Vinha decorreu em Sonim, promovida pela CVRTM – 

Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, com o apoio da Câmara Municipal  de 

Valpaços.

Eventos
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Na sua décima nona edição, a Feira da Castanha, CASTMONTE, revelou-se um 
enorme sucesso, excedendo as expectativas da organização, composta pela EHATB, 
Município de Valpaços e Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros. 

01
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Em Novembro, decorreu na vila de Carrazedo de 
Montenegro a 19ª Feira da Castanha que atraiu 
milhares de turistas e visitantes à “Capital da Castanha”, 
apreciadores daquele fruto e de outros produtos regionais.
A inauguração contou com a presença do Secretário de 
Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Nuno 
Vieira e Brito, de todo o Executivo Municipal e membros da 
Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros. 

Com uma imagem renovada, a edição de 2015 do certame 
contou com cerca de uma centena de expositores, dos 
quais 95% eram oriundos do concelho, constituindo 
uma montra do melhor que se faz e produz na região.

Valpaços - Boletim Municipal - nº 29
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A Castmonte foi visitada por milhares de visitantes em três dias de actividades socioculturais, 
onde o destaque no panorama musical foi para o Programa da SIC – “Portugal em 
Festa”. Sendo uma montra do que de melhor o concelho tem para oferecer nesta altura 
do ano, o Pavilhão Rota da Castanha e imediações albergou expositores ligados ao 
vinho, ao azeite, ao fumeiro, ao Folar de Valpaços e pão variado, ao mel, ao artesanato 
e, claro está, à rainha do evento, a Castanha da Padrela DOP, entre outros frutos secos. 

A Comitiva de Beynat, vila francesa geminada com Carrazedo, uma vez mais, marcou 
presença com diversos produtos tendo como base a castanha, e fez o Bolo de Castanha 
com 800 Kg, que foi partilhado com o público, momento transmitido em directo pela SIC. 

Paralelamente, decorreram Provas de Vinhos, Azeites e Doçaria da 
Castanha, os Magustos Constantes, as Provas Desportivas – de BTT e TT, 
Demonstração de Zumba, Animação de rua, com bombos, concertinas, etc, 
Rancho Folclórico e Banda Musical, Grupos Musicais e Feira com tendeiros.
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Com um traçado de aproximadamente 50 quilómetros e três bem delineadas especiais, a organização a cargo de “Usprigozus” de 
Vilarandelo recebeu rasgados elogios, resultado de todo o trabalho em torno do “II Enduro Rota do Folar”.

A oitava e derradeira ronda do Campeonato Nacional de Enduro 2015 decorreu no concelho, constituindo 

a mais exigente da temporada, fruto também do mau tempo que se fez sentir. O “palco” de todas as 

decisões tornou-se uma prova com difi culdade máxima e a caracterização de um Enduro “à moda antiga”. 

A jornada contou com duas das especiais (enduro e extreme) situadas em Vilarandelo e uma no Crossódromo de Valpaços que 

recebeu mais de uma centena de participantes, dispostos a enfrentar  um exigente traçado por trilhos e encostas desafi antes.

A organização, à  semelhança de outros eventos desportivos de destaque, esteve a cargo do Grupo TT Usprigozus, com sede em Vilarandelo,

 que contou com o apoio da Câmara Municipal de Valpaços. 

Foram vencedores: da Classe Open, João Lourenço, e da Classe Hobby, o valpacense, Jorge Conde.  

 que contou com o apoio da Câmara Municipal de Valpaços. 

Foram vencedores: da Classe Open, João Lourenço, e da Classe Hobby, o valpacense, Jorge Conde.  

Campeonato Nacional de Enduro terminou 
em Valpaços na “melhor jornada do ano”

Valpaços - Boletim Municipal - nº 29
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No dia da efeméride, a autarquia premiou os melhores 
alunos e  acolheu o lançamento de obra alusiva aos 
combatentes na Grande Guerra 1914-18.

Foi por Decreto de 6 de novembro de 1836, emanado do Ministério 
setembrista de Manuel da Silva Passos (Passos Manuel), que Valpaços 
foi elevada a sede de concelho. Assim, no Feriado Municipal, o 
executivo premiou os melhores alunos e proporcionou a apresentação 
pública do Número 50 da Revista Aquae Flaviae “A Grande Guerra e 
a participação dos militares do RI 19 e do Alto Tâmega no Confl ito”. 
No intuito de honrar o compromisso do saudoso Dr. Alfredo 
Pinto, de promover o mérito, o esforço e a excelência dos 
jovens, foram entregues os prémios de mérito aos melhores 
alunos do concelho, em sintonia com a informação prestada pelo 
Agrupamento de Escolas de Valpaços, a saber: Cristina Alves, 
Francisco Vieira, Isa Cardoso, Rúben Coelho e Tiago Teixeira.
De seguida, foi apresentada ao público a revista número 50 do Grupo 
Cultural Aquae Flaviae de Chaves que segundo a sua presidente, Drª 
Isabel Viçoso “ajuda a desenterrar desse mundo submerso todos os 
heróis do Alto Tâmega que andaram nessa guerra. Quando falo de 
heróis não digo aqueles que saíram de lá com medalhas ao peito, 
digo todos os heróis que, desde o mais humilde rural até ao mais 
alto ramo, sofreram nas trincheiras o que nós não imaginamos”.
O primeiro volume da obra, com cerca de 700 páginas, desenvolve 
o tema “A Grande Guerra e a participação dos Militares do RI19 e 
do Alto Tâmega no confl ito”, da autoria de António Souza e Silva. 
A complementar esta, há sete cadernos com as 1400 fi chas dos 
militares, um caderno por cada concelho do Alto Tâmega (Valpaços 
incluído) e outro pelos militares das mais variadas regiões que

estavam, na altura, a prestar serviço no RI19. O “Caderno dos 
Militares do Concelho de Valpaços participantes na Grande 
Guerra (Frente Ocidental, Flandres)” é constituído pelos 
boletins individuais dos militares e tem cerca de 430 páginas. 
A obra contou com a ajuda do Comandante do RI19, Coronel Armando 
dos Santos Ramos, que participou neste trabalho “com muito orgulho, 
muito prazer e com grande satisfação”, mostrando-se muito satisfeito 
por estar em Valpaços, de onde é natural, a apresentar o trabalho.

179º Aniversário do Município de 
Valpaços

01

Valpaços - Boletim Municipal - nº 29

10

Eventos



179º Aniversário do Município de 
Valpaços
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Valpaços Cidade Encantada 
encantou miúdos e graúdos

O Evento que atraiu milhares de visitantes ao jardim público entre 19 e 30 de Dezembro.

Como habitualmente, o presépio com imagens em tamanho real fez 
parte do “quadro natalício” preparado pela autarquia, bem como a 
iluminação que abrilhantou os Paços do Concelho e a área envolvente.
Mas este ano, decorreram também actividades alusivas à época 
natalícia que deram vida à Cidade Encantada. O dia 19 concentrou 
a maior enchente com o desfile de figuras natalícias, música, viaturas 
antigas e muitas surpresas para deleite dos visitantes. O Pai Natal e 
seus ajudantes brindaram as crianças com pinturas e lembranças, a Pista 
de Gelo fez parte do programa constante de animação, bem como 
os passeios a cavalo. Até dia 24 de dezembro manteve-se ainda uma 
Feira de Natal com produtos tradicionais. Desde o polvo, ao bolo-
rei, passando pelos doces e fritos, produtos locais tais como o azeite, 

o vinho e os frutos secos, de produtores e comerciantes do concelho 
animaram a iniciativa promovida pela autarquia, proporcionando 
momentos de lazer e convívio a todos quantos a visitaram.

Só a pista de gelo recebeu, entre 19 e 30 de Dezembro, 
mais de 2 mil visitantes, que se renderam à actividade, vindos 
das diferentes freguesias e de vários concelhos vizinhos.
“Promover a nossa cultura e produtos, bem como criar um 
ponto de encontro e de diversão para amigos e familiares foi o 
nosso objectivo, envolvendo o comércio dos nossos produtos 
de excelência, como é nosso apanágio”, referiu sobre a iniciativa 
o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida. 
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Valpaços Cidade Encantada 
encantou miúdos e graúdos
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Iluminação de Natal
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Teve lugar no auditório da Casa do Vinho a cerimónia do arranque 
do ano lectivo 2015/2016, presidida pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida e que materializa um objectivo 
há muito esperado pelo executivo municipal. Todas as individualidades 
presentes felicitaram a autarquia e o Instituto Politécnico de Bragança 
pela parceria e objectivo alcançado, sendo unânimes em considerar 
que o curso “vai melhorar o sector no concelho e na região”. O curso  
tem como base lectiva 20 horas semanais, com quatro horas diárias, 
durante o período da tarde e é um curso específi co para quem se 
quer dedicar ao sector”, referiu João Verdial, coordenador do Curso 
Técnico Superior Profi ssional de Viticultura e Enologia, em Valpaços.
João Sobrinho Teixeira, Presidente do IPB, enalteceu a aposta arrojada 
do Município liderado por Amílcar Almeida na concretização do curso, 
felicitando todos os envolvidos. Da parte da Junta de Freguesia de 
Valpaços e Sanfi ns, Arnaldo Mourão mostrou disponibilidade total

da parte daquela instituição para que o início do 
ensino superior na cidade decorra da melhor forma. 
O Presidente, Amílcar Almeida não podia estar mais satisfeito por mais 
uma “batalha ganha”. “Hoje é um dia histórico para Valpaços. Recebemos 
o ensino superior e num sector que tanto nos diz. Temos feito tudo em 
prol do sector primário, nomeadamente no sector vitivinícola e aqui está 
mais uma prova”. Os Cursos Técnicos Superiores Profi ssionais são uma 
nova formação com duração de dois anos, que incluem seis meses de 
estágio numa empresa. São cursos de Nível 5 do Quadro Nacional de 
Qualifi cações, que conferem o Diploma de Técnico Superior Profi ssional. 
Valpaços, um concelho por excelência dedicado à produção de 
vinho de qualidade, recebe, assim, um curso que tem em conta 
a realidade da região. Uma aposta no futuro com vista a fi xar 
população, criar dinamismo económico e maior qualidade de vida.

Ensino superior em Valpaços – 
Uma realidade.
Partilhar Ensino superior é já uma realidade em Valpaços. O curso de Técnico Superior Profi ssional 
de Viticultura e Enologia tem 25 alunos inscritos e o ano lectivo arrancou a 5 de Outubro.
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 “BioVespa”- Protocolo de Cooperação para           
 combate à vespa das galhas do castanheiro

Em Dezembro, na cidade de Lamego, decorreu a cerimónia pública de assinatura do Protocolo de Cooperação 
designado por “BioVespa”, criado para combater a vespa das galhas do castanheiro. O Município de 
Valpaços, parceiro no projecto, foi representado pelo Presidente e Vice-Presidente, Amílcar Almeida e 
António Medeiros, respectivamente.

O plano de acção nacional contra a vespa das galhas do 
castanheiro, praga que afectou a produção de castanha 
recentemente, foi formalizado com a presença de repre-
sentantes de dezenas de entidades, nomeadamente da 
Associação Portuguesa da Castanha – RefCast, direções 
regionais de agricultura e pescas do Norte e Centro, in-
stituições de inovação e desenvolvimento e municípios.

O “Biovespa” tem como objetivo primordial criar a articu-
lação adequada entre a Comissão Técnica e os Municípios 
visando a implementação da luta biológica contra a vespa das 
galhas do castanheiro em cada um dos concelhos afectados.
Manuel Cardoso, responsável pela Direcção Regional de
 Agricultura e Pescas do Norte, sublinhou a importância dos 
municípios no âmbito deste processo, salientando a inicia-
tiva do município de Valpaços cuja adesão por parte dos 
produtores constituiu o impulso para a tomada de decisão 
e implementação do referido plano de acção nacional.
 
Recorde-se que o sector primário movimenta por ano cer-
ca de 100 milhões de euros no concelho de Valpaços, sen-
do que a produção de castanha representa cerca de 40% 
desse valor.

Ensino superior em Valpaços – 
Uma realidade.
Partilhar Ensino superior é já uma realidade em Valpaços. O curso de Técnico Superior Profi ssional 
de Viticultura e Enologia tem 25 alunos inscritos e o ano lectivo arrancou a 5 de Outubro.
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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 de desenvolvimento do 
século XXI. 
Assim, seguem-se exemplos de algumas obras em curso ou em fase de conclusão, dos quais 90% das obras 
adjudicadas foram atribuídas a empresas do Concelho.

Obras no Concelho de Valpaços

Vassal - Saneamento e Arruamentos

0118

Argeriz - Arruamentos
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Vassal - Saneamento e Arruamentos

Serapicos - Construção de Capela Mortuária

Serapicos - Saneamento e Arruamentos
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Argeriz - Arruamentos
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Zebras - Arruamentos e Passeios Freguesia de Ervões 
Arruamentos

São João de Corveira (Varges) - Arruamentos e Passeios

Santa Maria de Émeres (Rendufe) - Benefi ciação e Repavimentação

0120

Valpaços - Boletim Municipal - nº 29

Obras



Freguesia de Ervões 
Arruamentos

Água Revés - Arranjos Urbanísticos

Santa Maria de Émeres (Rendufe) - Benefi ciação e Repavimentação Valpaços - Poço de Recolha 
de Água
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ETAR - Campo de Égua 

Obras
Tazém - Arruamentos
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Valpaços - Arranjos Urbanístico

Tazém - Arruamentos

Ervões (Sá) - Arruamentos

Tinhela e Alvarelhos - Arruamentos

Tinhela e Alvarelhos - Arruamentos

Antes Depois
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Obras

Valpaços - Arranjo da Rotunda 

Valpaços - Arruamentos

Lebução - Benefi ciação da Sede da Associação Cultural e Recreativa de Lebução

Valpaços - Arranjo Urbanístico

Aquisição de Equipamento de 
Proteção Civil
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Obras

Valpaços - Arranjo Urbanístico Santa Valha - Arranjo Urbanístico

Valpaços (Lagoas) - Requalifi caçãoAquisição de Equipamento de 
Proteção Civil

Lebução (Nozelos) - Alargamento e Arruamentos
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Obras
Valpaços - Construção de Parque de estacionamento

junto à Biblioteca Municipal

Antes
Depois
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Obras
Valpaços - Requalifi cação do Pavilhão Multiusos

AntesAntes

Depois

Antes



Presidentes do Alto Tâmega 

reuniram no Ministério da Saúde
O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, junto com os presidentes dos municípios de Boticas, Chaves, Ribeira de Pena 
e Vila Pouca de Aguiar, esteve reunido, no Ministério da Saúde, com o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, e o Secretário 
de Estado da Saúde, Manuel Delgado, tendo como principal objetivo manifestar junto do Governo as preocupações da região do Alto Tâmega 
relativamente ao setor da saúde, sublinhando a necessidade de valorização do Hospital de Chaves, o Hospital de referência para o Alto Tâmega e 
que tem vindo a perder sucessivamente competências e especializações, em claro prejuízo da população, em detrimento do Hospital central de 
Vila Real.
Amílcar Almeida, aproveitou ainda a ocasião para transmitir as suas preocupações relativamente ao Centro de Saúde de Valpaços, concretamente 
face às alterações no atendimento e horário da consulta aberta nos dias de semana entre as 8 horas e as 20 horas, por imposição da ARS Norte 
a partir do próximo dia 1 de Abril. Alterações que segundo os clínicos do Centro de Saúde de Valpaços, não melhora o atendimento, não reduz 
custos, é gerador de confl itos entre médicos, funcionários e utentes, além do descrédito do centro de saúde perante a população, obrigando os 
utentes a percorrer longas distâncias em busca de outros serviços de saúde.
Amílcar Almeida, aproveitou a oportunidade para realçar a importância da reabertura do hospital da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, 
destacando o estudo levado a cabo pelo governo anterior que dava conta de 2.200 utentes do concelho a aguardar pela primeira consulta nas 
diversas especialidades, mostrando ainda total disponibilidade do Município de Valpaços em colaborar com a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços 
em 50% as obras de construção na ala norte do Hospital de Valpaços, desde que o Ministério da Saúde se comprometa a instalar os meios 
complementares de diagnóstico, as consultas de especialidade e outros serviços de saúde de superior interesse para a população, metas traçadas 
nos Acordos de Cooperação entre a ARSN e a SCMV.
O autarca lembrou ao Sr. Secretário de Estado, no fi nal da reunião, da vontade expressa do anterior Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa no 
Despacho Nº5/2015 de 25 de Novembro de 2015, do qual se transcreve, …”Atendendo ao exposto, e considerando que as consultas de 
especialidade no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE e na Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE apresentam um tempo 
de espera excessivo, verifi cada a necessidade de prestação dos referidos cuidados de saúde, deve a Administração Regional de Saúde do Norte, IP 
proceder à celebração de um acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços para contratação de serviços nas especialidades consideradas 
carenciadas”. 
A saúde tem uma importância vitalizadora para qualquer concelho, principalmente quando se trata de um concelho do interior com uma população 
envelhecida. Esta importância não se esgota apenas nos cuidados de saúde, pois é também um tónico para a economia local e uma atividade 
geradora de emprego.

 “A proximidade dos serviços de saúde aos cidadãos é uma das prioridades deste executivo e como tal é um assunto que estará sempre na 
ordem do dia até que os objetivos sejam alcançados. Vamos continuar a investir nos diversos domínios, mas a área da saúde será certamente a 

nossa prioridade”, este continua a ser o lema do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.0128

Valpaços - Boletim Municipal - nº 28

Presidentes do Alto Tâmega 

Valpaços - Boletim Municipal - nº 28

Saúde
Valpaços - Boletim Municipal - nº 29



Valpaços - Boletim Municipal - nº 29

29

Valpaços - Boletim Municipal - nº 29

Destaques

Presidente da Câmara de Valpaços, Amílcar Almeida 
presente na tomada de posse do Presidente da 
República Prof. Marcelo Rebelo de Sousa



Certifi cação do Folar de Valpaços já 
está em avaliação na Comissão 
Europeia
A candidatura ao registo de Indicação Geográfi ca Protegida (IGP) para o Folar de Valpaços, 
publicado em Diário da República, esteve submetido a um período de 30 dias de consulta 
pública que terminou sem oposição.

A candidatura ao registo de Indicação Geográfi ca Protegida (IGP) para o Folar de Valpaços, A candidatura ao registo de Indicação Geográfi ca Protegida (IGP) para o Folar de Valpaços, 
publicado em Diário da República, esteve submetido a um período de 30 dias de consulta publicado em Diário da República, esteve submetido a um período de 30 dias de consulta 
pública que terminou sem oposição.pública que terminou sem oposição.

A candidatura ao registo de Indicação Geográfi ca Protegida (IGP) para o Folar de Valpaços, A candidatura ao registo de Indicação Geográfi ca Protegida (IGP) para o Folar de Valpaços, A candidatura ao registo de Indicação Geográfi ca Protegida (IGP) para o Folar de Valpaços, 
publicado em Diário da República, esteve submetido a um período de 30 dias de consulta publicado em Diário da República, esteve submetido a um período de 30 dias de consulta 
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Este é um processo classifi cado como prioritário desde que Amílcar 
Almeida tomou posse como Presidente da Câmara, e que vê assim 
um objectivo conquistado, em parceria com a Cooperativa Agrícola 
de Valpaços. “A autarquia já tomou todas as diligências necessárias 
e tudo o que estava ao nosso alcance para obter a certifi cação. 
Aguardamos agora uma resposta que só pode ser positiva e valorizará 
uma das nossas riquezas gastronómicas”, confi rmou o autarca. 
Um dos entraves ao processo foi o número e o tipo de 
ingredientes que compõem o Folar de Valpaços, como a farinha, 
os ovos, o azeite, a linguiça, o salpicão, o presunto, entre 
outros. São eles que o tornam inigualável, mas que pelas suas 
especifi cidades também prolongaram o processo de certifi cação.
A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte fez a última 
avaliação ao Processo de Certifi cação do Folar em Junho de 2015, 
sendo fi nalmente publicado em Diário da República a 10 de Agosto.

Terminado o período de consulta pública, depois da presença da 
Ministra da Agricultura e do Mar, Drª Assunção Cristas, em Carrazedo 
de Montenegro, após solicitação do Presidente do Município, chegou 
a seguinte comunicação à Câmara Municipal de Valpaços: “Venho 
por este meio dar nota de que o pedido de classifi cação 
do Folar de Valpaços como Indicação Geográfi ca Protegida 
foi autorizado pela Senhora Ministra da Agricultura 
e do Mar no passado dia 29 de setembro de 2015.
Assim sendo, relativamente a este processo a 
intervenção do Governo terminou nesta fase, 
passando a palavra fi nal a ser da Comissão Europeia”. 
Recorde-se que a avaliação da Comissão pode demorar até 
ao máximo de 6 meses. Se cumprir todas as normas exigidas, 
o processo é publicado no “Jornal Ofi cial da União Europeia” 
e fi ca três meses em consulta pública até ser registado.
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Nos últimos anos, a prática da atividade física tem ganho 
relevância como forma de promover a saúde, o convívio e 
integração social, bem como de complemento educativo.
Nesse sentido, o Município de Valpaços levou a cabo obras de 
requalifi cação e modernização das piscinas municipais, estando agora 
dotado das melhores e mais modernas condições. Aliada à “cara nova”, 
aquele equipamento municipal é “amigo do ambiente”, uma vez que 
a média anual de aproveitamento de energia solar através dos seus 
painéis permite uma economia global na ordem de 60 por cento. 
Possui, ainda, um corpo técnico composto por professores e monitores 
especializados e  os preços de utilização são claramente acessíveis.

A Escola Municipal de Natação (EMN), da responsabilidade da 
autarquia, foi reactivada este ano, com excelentes resultados. 
Os alunos estão divididos por grupos etários, com aulas que 
vão desde a natação para bebés, adaptação ao meio aquático, 
natação, hidroginástica, e ainda a Hydro Sénior, gratuitamente, 
uma vez por semana, para munícipes a partir dos 60 anos.
Também o alargamento do horário foi modifi cado, de modo 
a melhor servir a população - de segunda a sexta-feira, está 
disponível entre as 8h30-12h30 e entre as 14h30-21h30. 
Aos Sábados, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h30.

 Piscinas Municipais 
Um serviço de excelência e o alargamento do horário aumentam exponencialmente a taxa de 
utilização das Piscinas Municipais, justifi cando o investimento recentemente realizado   naquele 
equipamento.
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Pela primeira vez, o universo da alimentação, hotelaria e tecnologia 
para a indústria alimentar reuniu-se com as fi leiras ligadas à indústria 
agroalimentar, em dois eventos complementares, realizados em 
Novembro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque 
das Nações. O Município fez questão de participar no mega 
evento e, como já vem sendo hábito, dar a conhecer ao maior 
número de pessoas a excelência dos produtos de Valpaços.
O Portugal AGRO – Feira Internacional das 

Regiões, da Agricultura e do Agroalimentar –
organizado pela FIL, pretende, pelo segundo ano consecutivo, 
mostrar a excelência dos produtos ligados à agricultura portuguesa 
na sua diversidade e riqueza, mas também na sua forte vocação 
empresarial e inovadora, a que não é alheia a dimensão internacional. 
Entre várias actividades desenvolvidas durante o evento, 
destacou-se o 2º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, 
para premiar os melhores vinhos portugueses postos à prova.

O Vinho, o Azeite, o 
Folar de Valpaços, 
entre outros, 
estiveram entre 
os melhores dos 
melhores  na Feira 
Internacional de 
Lisboa.

Produtos de Valpaços 
na maior montra 

Nacional
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Desta feita, a aposta concentrou-se na publicidade dos 

Vinhos de Valpaços numa publicação de âmbito nacional 

especifi camente alusiva ao sector vitivinícola. 

Na Revista de Vinhas do mês de Outubro uma página inteira 

é dedicada a Valpaços, num trabalho realizado pela autarquia 

e inteiramente suportado pela mesma. Aproveitando a 

oportunidade, foi também divulgada a presença dos vinhos 

do concelho num evento a ser realizado entre 30 de 

Outubro e 2 de Novembro, em Lisboa: Encontro com o 

Vinho e Sabores, no Centro de Congressos da capital.

O Município prossegue na prioridade do desenvolvimento económico do 
concelho através da promoção dos seus produtos de excelência.

Produtos de Valpaços 
na maior montra 

Nacional
Revista de Vinhos do mês de 
Outubro destaca Valpaços
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No seguimento do caminho delineado pelo atual elenco municipal, a Marca Valpaços, marcou mais um vez presença no Xantar de Ourense. 
Este ano o Município de Valpaços participou com um Stand próprio onde os produtores do concelho poderam participar de forma graciosa. 

De 3 a 7 de Fevereiro o folar, o vinho, o azeite, o mel e o fumeiro estiveram em destaque neste importante certame, a 5ª 
maior feira de Espanha. Em simultâneo foi divulgado a XVIII Feira do Folar de Valpaços que se realiza de 18 a 20 de Março. 

O Presidente Amilcar Almeida deslocou-se também a Ourense onde assistiu às ações promocionais do concelho e às vendas efetuadas pelos
 produtores do concelho.

Município de Valpaços 
aposta na Internalização 
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O SISAB PORTUGAL é considerada a maior plataforma 
do mundo de negócios na fi leira agroalimentar, sendo um 
espaço onde as empresas nacionais encontram os principais 
importadores do sector dos cinco continentes. O Município 
de Valpaços fez questão de marcar presença, no evento 
que decorreu de 29 de Fevereiro a 2 de Março em Lisboa.

No evento que é encarado como uma oportunidade para 
iniciar e reforçar a vertente exportadora das empresas, 
em parceria estiveram presentes a Adega Cooperativa de 
Valpaços e a Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, numa 
iniciativa integralmente custeada pelo Município Valpacense.

Trata-se de um evento com características únicas, líder 
de mercado no apoio à exportação das empresas que 
marcam presença no certame, possibilitando anualmente 
milhares de novos negócios em diferentes áreas geográfi cas.

É uma feira de negócios e, por isso, é 
destinada apenas a profi ssionais de 80 países. 
Estiveram presentes 600 Empresas nacionais de 28 Sectores, 
que atrairam 2000 compradores internacionais que fi zeram 
do SISAB o maior evento nacional rumo à exportação.

Valpaços dá-se a conhecer 
ao mundo empresarial
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.A autarquia valpacense promoveu o concelho, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. Esta Feira Internacional de Turismo 
decorreu no Parque das Nações. Mais uma aposta do Município num evento dedicado a profi ssionais e a público em geral.

Aberta do dia 2 a 6 de março, a BTL é mais uma montra para o Município de Valpaços promover eventos 
e produtos locais do concelho, desde o folar ao vinho, passando pelo azeite, mel, fumeiro, entre outros.
Mais de quatro dezenas de empresas valpacenses estão a ser dadas a conhecer no 
Pavilhão 02 > Stand 2A26, através dos seus produtos durante os cinco dias do evento.

A participação da Câmara Municipal de Valpaços está integrada na CIM AT – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega.

Promoção do concelho 
e seus produtos na 
Bolsa de Turismo de 
Lisboa

Promoção do concelho 
e seus produtos na 
Bolsa de Turismo de 
Lisboa
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Mais uma vez, a qualidade do 

azeite valpacense foi reconhecida. 

O Azeite Rosmaninho Premium está 

entre os 20 melhores azeites do 

mundo, após conquistar mais um 

honroso segundo lugar no ranking 

(95 pontos – muito excelente) e 

primeiro lugar na categoria qualidade-

preço a constar no Livro FLOS OLEI 

2016, uma publicação italiana que 

concentra os melhores dos melhores. 

O Município de Valpaços congratula-

se por mais esta conquista e continua 

a sua aposta na promoção dos 

produtos de excelência do concelho. 

Desta feita reuniu esforços para a 

presença daquela entidade valpacense 

no programa televisivo (Sociedade 

Civil) transmitido na RTP 2, na 

passada segunda-feira, 18 de Janeiro.

Promoção do concelho 
e seus produtos na 
Bolsa de Turismo de 
Lisboa

O Azeite de Valpaços vale Ouro!
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Em Outubro passado foi publicado o anuário fi nanceiro 
dos municípios portugueses para o ano 2014, 
editado pela Ordem dos Contabilísticas Certifi cados. 

O anuário retrata, do ponto de vista fi nanceiro, a evolução 
da contabilidade pública em geral, e da contabilidade 
das autarquias locais em especial, apresentando uma 
análise económica e fi nanceira das contas dos municípios.
Segundo aquela publicação, no distrito de Vila Real, o Município 
de Valpaços é o que apresenta maior grau de execução da receita 
cobrada, tendo atingido um rácio de 98,7%, o que bem denota uma 
política de rigor orçamental encetada por este elenco camarário.
O concelho de Valpaços é um dos três do distrito de Vila Real 
em que a execução da despesa comprometida é inferior ao grau
em que a execução da despesa comprometida é inferior ao grau
de execução da receita, evidenciando o esforço na redução do 
seu endividamento e a preocupação com as gerações vindouras.
É necessário assegurar a sustentabilidade da dívida pública, 

o equilíbrio das contas e a redução do endividamento: 
factores preponderantes para estimular a economia local.
O Município reduziu o prazo médio de pagamento de 168 dias, 
registado em 2013, para 22 dias no término da gerência de 2014.
Valpaços é o 1.º município do distrito de Vila Real e da região norte 
do país, e o 11.º num universo de 184 municípios, que apresenta 
o melhor índice global da efi ciência fi nanceira do ano 2014.

Município de Valpaços entre os melhores 
do país no desempenho económico-
fi nanceiro –  Ano 2014
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Execução
Orçamental

Prazo Médio
de Pagamento
a Fornecedores
e Empresas em 
22 dias.

Receita : 
98,75%
Despesa: 
92,42%
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“o presente convívio 
convida à refl exão sobre valores 
tão nobres perante a terceira idade, 
como são o respeito, a dignidade, 
a valorização de experiências e da 
história da vida das pessoas. Temos a 
obrigação de manter um olhar atento 
na protecção e defesa dos idosos.”

Um almoço de “Homenagem ao Idoso” foi oferecido pela Câmara Municipal de Valpaços, 
numa iniciativa inédita que juntou quase mil idosos de todo o concelho, 

no Pavilhão Multiusos.

No Dia da Imaculada Conceição, o Município 
proporcionou aos idosos do Concelho um 
almoço de confraternização 

“o presente convívio 
convida à refl exão sobre valores 
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Cerca de 
cem pessoas 
participaram na 
iniciativa levada a 
cabo pela Divisão 
de Acção Social do 
Município de 
Valpaços sobre o 
tema “Negligência, 
Risco e Maus-
Tratos na Infância e 
Adolescência”.

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

um testemunho real de um valpacense que passou pelo mundo das 

toxicodependências e bateu à porta do Departamento de Acção Social 

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

iniciativa: “Pretendemos reunir um grupo de profi ssionais que lida com 

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

Presente na sessão, o Presidente da Câmara Municipal de 

Valpaços, Amílcar Almeida, enalteceu o trabalho contínuo 

“na caracterização da realidade social pelos técnicos da autarquia” 

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

A  actividade, que teve como objectivo primordial desenvolver um trabalho 

em rede e conhecer a realidade das toxicodependências, contou também 

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

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

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

profi ssionais do Centro de Saúde de Valpaços, entre outros participantes.

“Negligência, Risco e Maus-Tratos na Infância e 
Adolescência” debatidos em Valpaços
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A tradição de cantar as Janeiras continua viva e nas primeiras semanas de Janeiro ecoaram, nos 
Paços do Concelho, as vozes de valpacenses de todas as idades para desejar Bom Ano Novo.

Cumprindo a tradição e munidos de instrumentos, crianças, jovens e menos jovens vestiram-se a preceito para conjuntamente com 

a sua escola, instituição ou associação anunciar a chegada do Novo Ano e desejar a todo o executivo camarário, um Próspero Ano Novo. 

E é sempre com muita satisfação que o Município recebe os cantadores. O Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, defi ne a ocasião como sendo uma 

maneira de manter os hábitos e costumes não só do concelho, como da região e do país e considera um gesto simpático de reconhecimento pelo 

apoio da autarquia às várias instituições e associações concelhias, lembrando que esta época serve também para aproximar munícipes e município.

Associações e entidades cantam as Janeiras 
para desejar bom ano à edilidade
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Iniciou em Dezembro, o Programa CLDS 3G Valpaços –
 “Geração Solidária” que visa minimizar o desemprego, 
a pobreza e    exclusão social.

Trata-se da terceira geração dos CLDS, desta vez promovida pela 

Casa do Povo de Vilarandelo em parceria com o Município de 

Valpaços, com sede no centro da cidade, na Rua Horta da Fonte.

Visando combater o desemprego e situações críticas de pobreza, 

particularmente infantil, serão desenvolvidas acções pelo CLDS-

3G Valpaços – Geração Solidária, a realizar em parcerias, que 

se repartem, essencialmente, por três eixos de intervenção:

Eixo 1: Emprego, formação e qualifi cação;

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;

Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições.

A sua actividade destacar-se-á essencialmente através de:

•  Gabinete de Apoio à Empregabilidade que, em parceria com o 

Centro de Emprego de Chaves, presta informação profi ssional e 

apoio à procura de emprego, acompanhamento personalizado dos 

desempregados em fase de inserção ou reinserção profi ssional, 

captação e divulgação de ofertas de entidades empregadoras e de 

formação profi ssional, encaminhando os desempregados para ofertas 

disponíveis;

•   Empreendedorismo na Escola, acção que visa estimular as 

capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário;

• Mercadinho – exposição e venda de produtos regionais 

e artesanais, que nesta edição, para além de Valpaços, 

incluirá Carrazedo de Montenegro, Lebução e Vilarandelo;

•  Espaço Família – em que serão promovidas acções de treino 

de competências biopsicossociais junto de famílias identifi cadas 

pelos parceiros da acção, efectuando um trabalho de proximidade;

•  O Projecto Partilha Solidária que assenta no voluntariado 

direccionado para a população envelhecida e em situação vulnerável, 

promovendo acções socioculturais de cariz intergeracional e de 

valorização pessoal, combatendo a exclusão social e o isolamento.        

O horário de atendimento é das 9:00h às 12:30H e das 

14:00H às 17:30H e o contacto telefónico é o 278 714 133.

Iniciou em Dezembro, o Programa CLDS 3G Valpaços –

01

Valpaços - Boletim Municipal - nº 29

46

Iniciou em Dezembro, o Programa CLDS 3G Valpaços –
Valpaços - Boletim Municipal - nº 29

Sociedade



Iniciou em Dezembro, o Programa CLDS 3G Valpaços –
 “Geração Solidária” que visa minimizar o desemprego, 
a pobreza e    exclusão social.

“Uma empregada dos diabos” 
          esgotou a plateia do Centro Cultural Luís Teixeira

“Uma empregada dos diabos”, 
comédia com Carlos Areias, Marta 
Fernandes, Patrícia Candoso, Paulo 
Patrício e Rosa Soares foi à cena 
no Centro Cultural Luís Teixeira 
e atraiu centenas de pessoas.

Com adaptação de Carlos Areias do original “Le 

don d’Adèle” de Barillet e Grédy, a peça conta a 

história divertida e hilariante de uma típica família 

portuguesa composta pelo pai, advogado, e 

pela mãe, que gosta de embirrar com as criadas.

Trazida até Valpaços pela Produtora “Fora de Cena” e 

pela Câmara Municipal de Valpaços, referiu-se-lhe o 

Presidente, Dr. Amílcar Almeida, como  uma iniciativa 

para continuar. “Ainda são muitas as assimetrias que 

separam o Interior e o Litoral do país ao nível do acesso 

à Cultura, mas da parte do Município continuaremos 

a brindar a população com este tipo de espectáculos, 

sendo o único concelho da região a fazê-lo gratuitamente, 

porque a Cultura deve estar acessível a todos,” 
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Segundo um manuscrito setecentista 
arquivado na Câmara Municipal de Vila 
Real, Diogo Cão  terá nascido em Vila 
Real para onde os seus avoengos se 
deslocaram ao serviço do Rei D. Dinis.

Figura incontornável da saga dos 
Descobrimentos Portugueses, Diogo Cão 
foi escudeiro e depois cavaleiro da casa 
do Infante D. Henrique, que no reinado 
de D. João II e por sua ordem, fez duas 
viagens de descobrimento à costa de África, 
a primeira em 1482 e a segunda em 1484. 

Foi o primeiro navegador a implantar os padrões 
de pedra que assinalavam as possessões 
com as armas de Portugal, ao longo da costa 
ocidental africana e legou ensinamentos de 
navegação de extrema utilidade para os seus 
seguidores, como Vasco da Gama, fizeram 
para atingir África do Sul, navegando pelo largo.

 José António Silva
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