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editorial

O ano de 2009 será marcado pela preocupante crise internacional 
que, também, de uma ou outra forma, atinge esta região.
A incerteza no futuro, sobretudo nos tempos mais imediatos, tem 
deixado tudo e todos apreensivos relativamente ao que possa 
acontecer. Um sentimento de retracção no consumo, na produção 
e no investimento apresenta um cenário de imprevisibilidades, 
sendo extremamente arriscado qualquer tipo de previsão.
A situação das famílias, das empresas e das instituições, bem 
como o aumento significativo do desemprego, tem merecido da 
parte da autarquia especial atenção.
Contudo, não podemos, nem devemos, ficar impávidos e serenos 
à espera de melhores dias.

O Estado através da administração central e, também, da adminis-
tração local, a que  mais de perto sente a realidade concreta das 
pessoas e das empresas, tem de reagir utilizando o mais imediato 
e, até agora, fiável mecanismo de dinamização económica, em 
tempos de recessão da economia, que é  o investimento público.
A Câmara Municipal para 2009, através do P.P.I. – Plano Plurianual 
de Investimento, conta com um valor de cerca de 20 milhões de eu-
ros. A área social merecerá, naturalmente, uma atenção redobrada 
e especial, estando em elaboração um Plano de Dinamização Social 
do Concelho com o objectivo de actuar, a curto prazo, nas situações 
mais prementes. Este ano os grandes investimentos centram-se, 
ainda, no parque escolar, nas redes de saneamento básico, nas 
infra-estruturas rodoviárias e na requalificação da Fortaleza e da 
área Central de Valença, bem como nas demais àreas de inter-
venção municipal. Verbas que pretendem  promover  uma maior 
competitividade económica, a coesão social e o crescimento sus-
tentado de Valença.

Nunca em nenhum período da nossa história se exigiu tanto es-
forço, rigor e concentração naquilo que verdadeiramente é impor-
tante para Valença. O futuro é de enorme incerteza e exigência, 
em que todo e qualquer investimento municipal deve ser alvo de 
rigorosa ponderação.
Estamos cá para isso; para combater a resignação e sermos ca-
pazes de corresponder  ao desafio de servir da melhor forma os 
valencianos. Assim apelamos, necessariamente, à confiança e à 
esperança de todas as forças vivas e cidadãos em geral.
 
O Presidente da Câmara Municipal
(Dr. José Luís Serra)
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4 destaque

plano director
municipal de valença

A proposta de revisão do P.D.M. - Plano Director Municipal 
foi submetida à discussão pública. O período de discussão 
durou entre 26 de Outubro e 9 de Dezembro, com uma forte 
participação da população, tanto nas apresentações públicas, 
como na busca de informações junto dos serviços técnicos, ou 
a consulta de documentação no Portal Municipal.
A apresentação pública da revisão do PDM serviu para mostrar o novo 
modelo de ordenamento e as novas estratégias de desenvolvimento 
e crescimento do município, bem como para informar e aproximar 
as populações às temáticas do ordenamento do território local.
O período de discussão pública foi, também, importante para a re-
colha das últimas sugestões sobre o novo  modelo de organização 
territorial de Valença.
A actualização do principal instrumento de gestão do território 
de Valença é vital para um crescimento ordenado e sustentado, 
dando cumprimento aos anseios das pessoas e das empresas, 
conjugados com uma melhor concepção geral da organização e 
da ocupação do território.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, a aprovação e a es-
perada entrada em vigor do novo P.D.M. é fundamental para a vida 
do concelho e significará um novo factor estratégico de desenvol-
vimento local, porque adequa a gestão do território à realidade e 
necessidades actuais e futuras de Valença.
Investimentos estruturantes como a nova Plataforma logística de 
Valença, o traçado do Comboio de Alta Velocidade, com paragem 
em Valença, as áreas de expansão industrial e urbana, bem como 
as áreas de protecção ao património edificado e ambiental são fac-
tores de relevo no novo plano.
16 sessões públicas de apresentação do novo plano percorreram todas 
as freguesias do concelho, bem como estiveram disponíveis para con-
sulta no site municipal www.cm-valenca.pt e nos Serviços Técnicos.
recorde-se que o anterior P.D.M. datava já de 1994. O documento 
foi ratificado em 14 de Julho de 1994, com a resolução do Conselho 
de Ministros n.º 78/94 e  publicada em Diário da república, 1ª Série B, 
de 07 de Setembro de 1994.
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6 milhões de euros investidos 
para potenciar o centro 
histórico de valença

A Câmara Municipal já investiu na Praça-Forte cerca de 6 mil-
hões, nos últimos 4 anos. O anúncio foi feito aquando da visita 
do Secretário de Estado do Turismo ao Centro Histórico de Va-
lença em 20 de Novembro. Valores investidos em obras e equipa-
mentos de que se destacam o novo Posto de Turismo, o Núcleo 
Museológico, os renovados Paços do Concelho e as duas fases já 
concluídas da requalificação do Centro Histórico.
O Dr. Bernardino Trindade, Secretário de Estado do Turismo, referiu 
que Valença conseguiu, hoje, cumprir e apresentar equipamentos 
de elevado valor para a afirmação e promoção turística do concel-
ho. O governante referiu, ainda, que o Presidente da Câmara “teve 
visão ao apostar em equipamentos potenciadores e dinamizadores 
do turismo em Valença e que terão seguramente um papel fulcral 
na afirmação e promoção de Portugal, junto da mais movimentada 
fronteira terrestre do país”.
Para o autarca valenciano a infra-estruturação da Praça-Forte, com 
a requalificação das ruas e dos imóveis mais emblemáticos tem por 
máximo objectivo qualificar o Centro Histórico. O autarca apontou 
a conclusão das duas últimas fases de requalificação da Praça-Forte, 
a construção do parque de estacionamento subterrâneo no antigo 
campo da feira e do Parque de Exposições e Congressos, todos já 
candidatados a fundos estruturais, como vitais para o fecho do ciclo 
dos grandes investimentos directos e de apoio ao centro histórico.
O arquitecto Eduardo Souto Moura, autor do projecto de requali-
ficação do Centro Histórico, referiu que há muita obra executada 
que não se vê, mas que é de uma importância vital para tornar 
a Praça-Forte num conjunto moderno e funcional, com todas as 
condições para receber as pessoas.
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ppi de 20 milhões de 
euros em valença

A Assembleia Municipal de Valença aprovou em 28 de No-
vembro, o P.P.I. - Plano Plurianual de Investimento de Valença 
no valor de cerca de 20 milhões de euros, para o ano de 2009.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, este P.P.I. pretende 
“promover  a competitividade económica, a coesão social e o cresci-
mento sustentável de Valença através de um conjunto de intervenções, 
transversais a todo o concelho e que pretendem dar resposta às ne-
cessidades mais prementes do município”. Para o autarca as princi-
pais verbas do P.P.I. centram-se em investimentos com impacto 
estruturante e capacidade  dinamizadora do concelho.
Das grandes opções do plano, inscritas neste P.P.I., destaca-se pelo 
volume de investimento e, também, pelo seu impacto social a área 
da educação com obras como a da construção dos Centros Esco-
lares das Antas, em Valença, de Friestas e Cerdal.
O reforço das redes de saneamento básico, com empreitadas nas freg-
uesias de Friestas, Verdoejo, Ganfei e Cerdal, bem como a conclusão 
da rede de Gandra e a reformulação das redes de São Pedro da Torre, 
Arão e Cristelo Côvo recebem, também, uma fatia significativa do 
orçamento. Intervenções que permitirão, em breve, ter uma cober-
tura do saneamento básico de norte a sul do concelho cobrindo os 
principais núcleos populacionais.
A aposta no turismo e a  valorização do património continua a ser 
uma das grandes linhas de força de Valença com a terceira fase da 
requalificação do Centro Histórico e a continuação das interven-
ções nas avenidas principais da área central de Valença. Interven-
ções que pretendem preservar / valorizar o património e dar uma 
imagem mais funcional e atractiva de Valença dinamizadora da 
actividade turística e comercial.
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núcleo museológico 
de valença

O Núcleo Museológico localiza-se na Rua Mouzinho de Albu-
querque, na zona histórica e consta de sala de Arqueologia, 
sala sobre a Fortificação Medieval e outra relativa à Fortifica-
ção Setecentista.
O espaço foi inaugurado pelo Secretário de Estado do Turismo em 
20 de Novembro. A requalificação e readaptação do imóvel, bem 
como a aquisição de equipamentos e espólio implicaram um in-
vestimento de cerca de 350 mil euros.
Na sala de Arqueologia merece especial destaque o espólio romano 
concelhio, nomeadamente a cerâmica. A sala da Fortificação Me-
dieval reproduz o castelo medieval, a sua vida e vivências.  A sala 
da Fortificação Setecentista conta com espólio militar da época, re-
sultante do protocolo agora celebrado com o  Exército Português.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra “o Núcleo Museológico 
passa a ser uma referência da fortaleza valenciana e significa uma apos-
ta no turismo cultural e na preservação da nossa memória histórica”.
Parceiro importante na concretização deste espaço museológico 
foi o Exército Português com quem a autarquia celebrou um pro-
tocolo que vem reforçar a vertente da história militar de Valença, 
nomeadamente da sua época setecentista. 
De Moradia Régia a Domus Municipalis, Cadeia e Sala de 
Exposições 

O edifício que acolhe o Núcleo Museológico é conhecido como An-
tiga Cadeia e é um dos mais antigos e simbólicos da zona histórica. 
Surgiu como Moradia regia, edificada em finais do século XIII. O 
imóvel foi depois sede da administração municipal, como Domus 
Municipalis e teve, ainda, durante o século passado, a função de 
cadeia e nos últimos anos, no piso inferior, funcionou a Sala de 
Exposições Municipal.
Hoje, neste edifício, destacam-se, sobretudo, no piso térreo, os 
magníficos tectos abobadados e respectivos arcos indicativos da 
arquitectura gótica, do tempo de D. Afonso III.
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edifício dos paços
do concelho de valença
serviços municipais 
reorganizados

Os renovados Paços do Concelho contam com uma nova dis-
posição e funcionalidade, onde merece destaque o novo au-
ditório que leva o nome do anterior presidente da Assembleia 
Municipal, Dr. Jorge Gama. A requalificação completa do imóvel 
implicou um investimento de 800 mil euros. Neste edifício pas-
sam a funcionar a Presidência, os serviços de apoio bem como 
as áreas da contabilidade, pessoal e expediente. 
O imóvel foi inaugurado pelo Secretário de Estado do Turismo em 
20 de Novembro.
O edifício mantém a mesma traça exterior. O interior foi completa-
mente reformulado, com a apresentação final distribuida por três 
pisos. No piso superior fica o auditório municipal, com capacidade 
para 85 pessoas. O piso intermédio recebe a Presidência, sala de re-
uniões e gabinete de apoio. No res-do-chão funcionam as secções 
de contabilidade, pessoal e expediente e outros serviços de apoio.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, pretendeu-se 
com esta intervenção dar uma nova funcionalidade e agilidade ao 
edifício principal da administração municipal, com condições mais 
adequadas aos serviços que a autarquia, hoje, presta ao munícipe.
Esta intervenção enquadrou-se no processo de reformulação dos 
serviços municipais em curso, bem como do plano de recupera-
ção de imóveis históricos da Fortaleza que permitiu recentemente, 
também, a recuperação do edifício da “Domus Municipalis” e sua 
transformação em núcleo museológico e do Paiol de Marte e a sua 
readaptação a posto de turismo.
O actual edifício dos Paços do Concelho data de 1886, embora a 
Câmara Municipal já funcione neste local desde 19 de Janeiro de 
1835, num anterior imóvel que, em tempos, foi a sede da Vigararia 
Geral de Valença. Antes destas datas a administração municipal 
de Valença passou pelo edifício da antiga “Domus Municipalis” e 
outros imóveis da rua Mouzinho de Albuquerque, todos no inte-
rior da Praça-Forte.
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A Câmara Municipal está a proceder à expansão da rede de 
saneamento básico no concelho, com várias empreitadas orça-
mentadas em 1.923.190,56 euros. Em breve será possível ter 
uma rede do extremo norte a sul do concelho, cobrindo os prin-
cipais aglomerados populacionais. Em curso estão empreitadas 
nas freguesias de Friestas, Verdoejo, Gandra, Cerdal e Ganfei.
Para o Presidente da Câmara “trata-se do maior investimento lan-
çado até hoje no concelho, na área do saneamento básico, que pre-
tende permitir o acesso à rede pública das principais áreas popula-
cionais de Valença”.
Na freguesia de Friestas está adjudicada a obra da 1ª fase da rede 
com a extensão de 6.130 metros. Uma rede nova que implicará, 
ainda, a construção de uma Estação Elevatória, numa empreitada 
orçamentada em 414.901,41 euros. Está, também, para esta fregue-
sia já em fase de finalização o projecto da 2ª fase orçamentado em 
400 mil euros.
A freguesia de Verdoejo vai receber 8 Km de rede, em breve, es-
tando a empreitada adjudicada pelo valor de 493.082,01 euros.
Na freguesia de Gandra estão já abrangidos os lugares centrais e 
mais baixos da freguesia e adjudicado um novo ramal com a ex-
tensão de 1700 metros e orçamentado em 291.776,54 euros.
Na freguesia de Cerdal, de momento, apenas o Bairro Social de 
Bogim e algumas ruas anexas tem acesso à rede pública. Em exe-
cusão está a construção de uma rede de 5 Km’s que abrange o 
lugar de Bogim e outras áreas próximas uma empreitada com o 
valor de 254.477,10 euros.

infraestrutura

valença investe 1 milhão
e 900 mil euros nas redes
de saneamento básico

A freguesia de Ganfei apresenta já uma boa cobertura da rede de 
saneamento. recentemente foram executadas duas ampliações 
da rede uma com a extensão de 1630 metros e outra com 6500 me-
tros. Está já adjudicada uma nova Estação Elevatória pelo valor de 
31.998,75 euros e, ainda, em fase de adjudicação uma empreitada 
de construção de pequenos ramais no valor de 36.954,75 euros.
As freguesias de Arão e Cristelo Côvo apresentam uma boa co-
bertura populacional estando, no entanto, previstos projectos de 
reformulação da rede.
A freguesia de São Pedro da Torre tem uma boa cobertura de rede 
estando, contudo, em estudo um projecto de reformulação da rede.
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secretário de estado
das obras públicas
em valença

O Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comu-
nicações procedeu ao lançamento e apresentação das obras 
de construção e beneficiação da EN13, no eixo Viana do Castelo / 
Caminha / Vila Nova de Cerveira / Valença, na Biblioteca Mu-
nicipal em 11 de Julho.
No mesmo acto o governante anunciou o lançamento da obra de 
construção da ligação da Ponte de Cerveira a Vila Nova de Cerveira 
e à EN13 e a apresentação do Estudo de Avaliação Estratégica da 
rede rodoviária do Minho.
A beneficiação da EN13 abrange uma extensão 47,3 km e tem por 
objectivo melhorar as condições de circulação e segurança de 
condutores e peões.

Na sequência da reunião de trabalho mantida entre o Presi-
dente da Câmara e a  Secretária de Estado dos Transportes, 
eng. Ana Paula Vitorino, para abordar os temas do Comboio 
de Alta Velocidade, foi transmitido que a ligação Porto / Vigo 
para além do Porto e Braga terá uma estação, em Valença, 
para passageiros e outra para mercadorias.
As novas estações do comboio de alta velocidade, para passageiros 
e mercadorias, em Valença serão construídas de raiz.
O traçado proposto pela rAVE, entidade que superintende o pro-
cesso, já é conhecido, ainda, sob a forma de canal.
Para o Dr. José luís Serra as novas estações do Comboio de Alta 
Velocidade sãos investimentos determinantes para o futuro desta 
região e em particular para Valença. Toda esta região deposita as 
maiores esperanças neste projecto que se apresenta como alavan-
ca privilegiada para a atracção de novos investimentos, nas mais di-
versas áreas, em particular, na industria, no turismo e no comércio 
e que serão decisivos para a inversão do ciclo de perca de popu-
lação, podendo mesmo transformar a região num território capaz 
de, não só fixar os seus naturais como atrair novos habitantes.

valença recebe nova 
estação de comboio 
de alta velocidade
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Caminho da Manga, em Gandra

Caminho de Sanjalado, em Taião

Caminho da Pedrosa, em Gandra

Caminho da Carvosa, da Silva a São Julião

plataforma
logística 
de valença

obras nas freguesias

Os estudos da Gabilogis (entidade que gere a implementação 
do programa Portugal Logístico) apontam a P.L. - Plataforma 
Logística de Valença nas proximidades do actual Parque Em-
presarial de Valença, com àreas de extensão junto ao eixo da 
A3. Um consórcio de empresas aguarda a assinatura do con-
trato com o governo para o avanço da P.L. de Valença.
A Plataforma logística multimodal transfronteiriça de Valença, de apoio 
à região Norte e ao Sul da Galiza, terá como objectivos estratégicos: 
-  Alargar o hinterland do porto de leixões a toda a região Nor-

deste da Península Ibérica;
-  Dinamizar a actividade económica do Minho, através da capta-

ção de investimento português e galego e da dinamização da 
indústria local, facilitando a distribuição da sua produção;

-  reordenar plataformas e tráfegos da região, através do potencia-
mento do modo ferroviário.

O projecto da plataforma contempla acessibilidades rodoviárias 
estruturantes, estando, em estudo, na sua proximidade imediata, 
ainda, a localização da estação ferroviária de Valença da linha de 
velocidade elevada Porto - Vigo. 
A P.l. Valença insere-se no projecto nacional logístico que pre-
tende  tornar o país mais competitivo e num grande centro logís-
tica, à escala europeia.
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A Câmara Municipal tem em construção os novos centros es-
colares de Valença e Friestas, o novo infantário de Cerdal e, em 
fase final de projecto, a nova escola básica de Cerdal, totalizan-
do um investimento de cerca de 3 milhões e 800 mil euros.
O Centro Escolar de Valença, com um valor de adjudicação de 
cerca de 2 milhões e 200 mil euros, está já em fase avançada de 
construção na Zona Escolar e Desportiva. O novo edifício permitirá 
a criação, para o Jardim de Infância, de seis salas e para o primeiro 
ciclo de dez salas. Uma nova cantina, mais adequada ao número 
de alunos, nascerá também no edifício. Este novo espaço escolar 
contará, no seu interior, com biblioteca, sala de informática, sala de 
música, àreas administrativas e um salão polivalente para o desen-
volvimento das mais diversas actividades desportivas e recreativas. 
O Centro Escolar de Friestas, com um valor de adjudicação de cerca 
de 690 mil euros, está também em fase avançada de construção no 
espaço da antiga escola básica. O novo edifícío juntará a escola 
básica e jardim de infância e dará apoio à parte norte do concelho.
O Jardim de Infância de Bogim em Cerdal, com um valor de adju-
dicação de cerca de 340 mil euros, está também em fase avançada de 
construção no espaço da antiga escola básica e infantário de Bogim.
A Centro Escolar de Passos, já em construção, com um valor de in-
vestimento de 695 mil euros, está a nascer no espaço do Jardim de 
Infância e Escola Básica de Passos.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, tratam-se de 
investimentos significativos na àrea da educação que preten-
dem dar resposta às necessidades, actuais e futuras, apontadas 
na Carta Educativa. Com estas intervenções fecha-se um ciclo de 
grandes investimentos no parque escolar do concelho, com o ob-
jectivo de proporcionar aos jovens alunos as melhores condições 
para a aprendizagem.

centros escolares 
câmara investe 3 milhões 
e 900 mil euros

Centro Escolar de Valença

Centro Escolar de Friestas

Jardim de Infância de Cerdal
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novo posto de turismo 
paiol de marte na fortaleza 
acolhe turistas

O novo Posto de Turismo de Valença já funciona na Coroada 
- Praça-Forte, no espaço do antigo Paiol do Campo de Marte.  
A requalificação e readaptação do imóvel implicou um investi-
mento de cerca de 300 mil euros. O novo espaço pretende estar 
mais próximo e servir melhor os turistas que visitam Valença.
O equipamento foi inaugurado pelo Secretário de estado do Turismo 
em 20 de Novembro.
O novo espaço tem recepção, área de estar e consulta de folhetos 
informativos, balcão de atendimento, zona de leitura com exposição 
de livros sobre a região, de autores locais, etc, destinados à venda, 
zona de apoio e venda de produtos locais e artesanato, bem como 
um espaço de apoio para arrumos e secretaria (back-office).
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, “o novo posto de 
turismo significa uma aposta forte na afirmação da Valença turística 
permitindo um melhor acolhimento e informação a quem visita Valen-
ça”. “Um equipamento que será, ainda, completado com o Centro de In-
terpretação da Fortaleza, ainda em construção, também, na Coroada”.
O novo Posto de Turismo reutiliza o Paiol do Campo de Marte, 
um dos imóveis militares mais representativos na Praça-Forte. Er-
guido próximo do baluarte de São Jerónimo, no topo sul da Praça 
D’Armas da Fortaleza, na Coroada, é composto por dois espaços 
de planta rectangular dispostos paralelamente e separados por 
espessos muros.
Este paiol foi construído possivelmente em meados do século 
XVIII, depois da construção da Coroada.
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Valença aparece como um dos locais imperdíveis para visitar 
em Portugal.
A rough Guides, uma das maiores editoras de guias de viagens 
do mundo, com guias para mais de 200 destinos e de centenas 
de discos world music, sugere locais imperdíveis em Portugal “im-
possíveis de ver numa só viagem, desde edifícios históricos a belezas 
naturais e eventos vibrantes”, em que se inclui Valença. Cada item 
tem página própria detalhada.
Pela curiosidade apresentamos um extracto da referência: “Valença 
do Minho and around. Get beyond the uninspired modern surround-
ings of VALENÇA DO MINHO (or just Valença), 17km northeast of Vila 
Nova de Cerveira, and you’ll discover an absurdly quaint old town 
clumped amid perfectly preserved seventeenth-century ramparts on 
a hillock above the river.”

valença 
destino turístico de 
eleição na rough guides
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A EXPOMINHO contou com a participação de 150 expositores 
e um apelativo cartaz de animação cultural. As artes e os sa-
beres tradicionais do artesanato, os sabores regionais nas 
tasquinhas, acompanhado de espectáculos, todas as noites e 
os mais diversos divertimentos marcaram a edição de 2008.
No sector do Artesanato o destaque foi para os linhos tradicionais 
da região trabalhados com os mais diversos bordados. O barro, a pe-
dra, os azulejos e a madeira foram outros dos materiais que as mãos 
dos artesãos moldaram e mostraram, com vários ateliers ao vivo.
No sector da Gastronomia os fumeiros, os queijos, os vinhos 
verdes e alvarinhos, a doçaria tradicional e conventual, os licores, 
as compotas e os azeites acompanharam as tasquinhas típicas em 
que as freguesias e as colectividades valencianas fizeram questão 
de mostrar as suas mais distintas iguarias.
Na zona do Desporto e Animação um pavilhão multiusos permitiu 
demonstrações de futsal, judo e basquetebol. A presença da selecção 
nacional de basquetebol e o convívio com os jovens baquetebolistas 
valencianos foi um momento marcante. A Marinha Portuguesa, tam-
bém participou com especial referência para uma piscina amovível 
onde fizeram demonstrações de mergulho e, ainda, com uma parede 
de escalada. Através dos Amigos da Montadura foi possível apreciar 
os cavalos da região, os garranos e, ainda, assistir a uma prova eques-
tre. Os mais diversos insufláveis completaram este sector.
O Comércio, a agricultura e as florestas ampliaram a oferta e a di-
versidade desta edição.
As noite foi preenchida com diversos espectáculos. O cabeça de 
cartaz, desta edição, foi Martinho da Vila, um dos mais interna-
cionais músicos brasileiros com uma actuação memorável. Ani-
mação que contou, ainda, com os X-Wife e raquel Tavares.

expominho 2008
as tradições, os sabores 
e os saberes de valença e região
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As Torres Eólicos em Valença foram inauguradas pelo Ministro 
da Economia em 26 de Novembro.
As torres instaladas no monte do Picoto, em Taião, a uma al-
titude de 713 metros, já nos limites de Valença com Paredes 
de Coura. O parque é constituído por 12 Aerogeradores, cor-
respondendo a Valença 9 e a Paredes de Coura 3, com uma 
capacidade 19 MW.
O parque valenciano é um sub-parque do Parque Eólico do Alto 
Minho, que tem uma capacidade instalada de 240 megawatts e 
que implicou um investimento de 361 milhões de euros.
Segundo a Ventominho trata-se do maior parque eólico construído 
na Europa, constituído por 120 aerogeradores modelo Enercon, 
estando prevista uma produção anual de 530 gigawatts/hora.
O empreendimento é composto por cinco sub-parques, localizados 
nos concelhos de Paredes de Coura, Monção, Melgaço e Valença, e uma 
«forte» infra-estrutura eléctrica de ligação à rede eléctrica nacional.
Conta com uma subestação, com linhas a 60 kilovolts (kV).
Com este parque, pretende-se evitar a produção de 466 mil tonela-
das de equivalentes CO2 por ano.

parque eólico de 
picotos valença 
já produz energia
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Valença tem já dois pontos de acesso wireless à internet de 
banda larga: um localiza-se na Fortaleza e outro na Zona Es-
colar e Desportiva.
Na Fortaleza (centro histórico) a cobertura abrange a Praça da repúbli-
ca e o largo Dr. José Maria rodrigues, enquanto que o hotspot da 
Zona Escolar e Desportiva abrange a área compreendida entre a Es-
cola Secundária, a EB1 de Valença, a Biblioteca e a Piscina Municipal.
As zonas wireless que permitem, a qualquer cidadão, ter acesso 
livre à internet de banda larga foram criadas no âmbito do pro-
jecto Vale do Minho Digital.
Para beneficiar das redes wireless é necessário ter um equipa-
mento informático tipo computadores portáteis, table PC, PDA ou 
qualquer equipamento compatível com a tecnologia WI-FI, uma 
tecnologia sem fios (wireless lAN) que permite o acesso à internet 
de banda larga.
A colocação dos hotspots que permitem as redes wireless, no âm-
bito do Vale do Minho Digital, foram co-financiados pelo POS_C.

nova licenciatura 
aprovada para a esce

novo curso de 
especialização 
tecnológica na esce

alunos da e.s.c.e.
valença premiados

Valença com Acesso 
wireless à Internet

A proposta de criação da Licenciatura em Contabilidade e Fis-
calidade apresentada pelo Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo [IPVC], para a E.S.C.E. - Escola Superior de Ciências Em-
presariais de Valença foi aprovada pelo Ministério da Ciência e 
do Ensino Superior [MCTES] e arrancou já este ano lectivo.
A Professora Florbela Correia, presidente da Escola Superior de Ciên-
cias Empresariais de Valença referiu que “A dinâmica contabilística, o 
domínio do nosso sistema fiscal, a identificação da relevância das in-
formações contabilísticas num contexto de perpetuidade das organiza-
ções, o apoio à tomada de decisões económico-financeiras nas orga-
nizações, a prestação de contas e a identificação/evolução/medida da 
riqueza da organização, constituem alguns dos objectivos deste curso”.
Para a ESCE o curso de Contabilidade e Fiscalidade possibilitará uma 
boa formação para o acesso a: Gabinetes de Contabilidade; Depar-
tamentos financeiros de empresas; Técnico da administração fiscal; 
Consultor financeiro e fiscal;  Técnico Oficial de Contas; Candidato a 
revisor Oficial de Contas; Docente do Ensino Superior ou Secundário.
Esta nova licenciatura junta-se  às de “Informática de Gestão” e 
“Distribuição e logística”, que apresentam uma elevada taxa de 
empregabilidade, bem como ao curso de especialização tec-
nológica, de nível IV, em Contabilidade e Gestão.

A Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença viu aprovado 
o curso de Especialização Tecnológica [CET] em Contabilidade e 
Gestão que entrou já em funcionamento este ano lectivo.
Este novo curso pretende dar resposta às necessidades existentes 
ao nível da qualificação profissional de inúmeros trabalhadores do 
tecido empresarial da região. A ESCE está convicta que o curso de 
Especialização Tecnológica de Contabilidade e Gestão contribuirá 
para dinamizar o tecido empresarial, aumentando o índice de 
qualificação dos recursos humanos desta região.    

Um grupo de alunos da Escola Superior de Ciências Empresari-
ais de Valença ganhou a primeira edição do jogo de simulação 
de decisões empresariais promovido pelo I.P.V.C., Universidade 
da Extremadura, de Espanha e Instituto Politécnico de Leiria.
A equipa valenciana era constituída por José Miranda, Daniel Ferreira, 
Deolinda Pereira, Adelaide Pinheiro e Carla Brás alunos dos cursos de 
licenciatura em Informática de Gestão e de Distribuição e logística.
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A semelhança dos anos anteriores a Câmara Municipal vai 
atribuir bolsas de estudo para os estudantes valencianos que 
frequentam o ensino superior. 
A autarquia valenciana, com a atribuição destas bolsas, pretende 
contribuir para a formação de jovens quadros oriundos do con-
celho. A concessão das bolsas destina-se a alunos a frequentar o 
ensino superior que apresentem limitações a nível económico  e 
bom aproveitamento escolar.
Os valores das bolsas a atribuir variam conforme os rendimentos 
do agregado familiar dos candidatos admitidos, podendo atingir 
um máximo mensal de 150 euros.
Podem concorrer, anualmente, à atribuição das bolsas de estudo, 
os jovens estudantes valencianos que frequentem o ensino superior 
e que apresentem comprovativos de necessidade de apoio para a 
continuação da sua formação.

 A rede de Transportes Escolares de Valença  abrange os alu-
nos que frequentam os Jardins de Infância, Escolas Básicas 
do Primeiro Ciclo, Escola Básica do Segundo e Terceiro Ciclo, 
A.P.P.A.C.D.M., S.A.P. e Escola Secundária.
A Câmara Municipal colabora, ainda, no transporte de apoio às activi-
dades extra curriculares, bem como nas visitas de estudo inseridas no 
Plano de Actividades Escolares, dentro da disponibilidade logística, 
recorrendo excepcionalmente a serviços de empresas privadas.
O número total de alunos abrangidos pela rede de transporte 
escolar é para o ano lectivo de 2008/2009 de 626, sendo 285 
transportados pela Câmara Municipal, 338 transportados pelas 
empresas de transportes  e 3 pela CP. Deste total de alunos sub-
dividem-se ainda: 99 do Jardim de Infância, 94 do Primeiro Ciclo, 
340 do Segundo e Terceiro Ciclo e 87 da Escola Secundária e 6 do 
Ensino Especial.
Estão afectos aos transportes escolares os funcionários:
Chefe de Divisão – Dra Isabel Domingas
Administrativa – Aida Cunha responsável pela logística;
Motoristas:
-  Elias Marinho responsável pela viatura 86-18-Er, com capaci-

dade de 50 lugares;
- Manuel Pinto responsável por substituições em todas as viaturas;
-  rui Martins responsável pela viatura - NM, com capacidade de 

27 lugares;
-  Saraiva do Carmo responsável pela viatura 42-60-OM, com capaci-

dade de 32 lugares;
-  Carlos Vale responsável pela viatura 00-ES-47, com capacidade 

de 19 lugares;
-  José ribeiro responsável pela viatura 33-10-TC, com capacidade 

de 27 lugares;
-  João luís ribeiro responsável pela viatura 00-ES-46, com capaci-

dade de 19 lugares;
-  João Dario responsável pela viatura 81-17-qP, com capacidade de 

9 lugares;
-  Cândido Pedreira responsável pela viatura 86-38-qI, com capaci-

dade de 9 lugares.

semana cultural
da e.s.c.e.

valença apoia 
formação superior

Transportes
Escolares

A Escola Superior de Ciências Empresariais promoveu a VII Se-
mana Cultural com um vasto e rico conjunto de actividades 
académicas e culturais.
Workshops, conferencias,  baptismo do caloiro, magusto, ben-
ção do caloiro e teatro foram algumas das actividades que mais 
se destacaram.
O Dia da Escola Superior de Ciências Empresariais foi comemorado 
em 12 de Novembro. A efeméride foi assinalada no âmbito da Se-
mana Cultural e teve como convidado especial um dos directores 
da Televisão da Galiza, num dia que serviu, também, para hom-
enagear alunos dos vários cursos da E.S.C.E..
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A Companhia de Teatro Comédias do Minho apresentou a curta 
metragem “Por um Punhado de Pelos” na Biblioteca Municipal.
O filme resultou de um atelier promovido pela companhia de teatro, 
junto de um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas “Mural-
has do Minho” de Valença, que decorreu ao longo dos últimos me-
ses, na Biblioteca Municipal. A produção e interpretação do filme 
esteve a cargo dos alunos Carlos Souto, Jessica Gonçalves, ruben 
Silva e Susana Amorim. Por um dia este grupo de jovens valencia-
nos foram actores, argumentistas e produtores.
A curta-metragem foi orientada por Tánia Gonçalves Pereira, téc-
nica do Projecto Pedagógico das Comédias do Minho.
O atelier desenvolvido em Valença pretendeu promover um pro-
grama de auto-regulação da aprendizagem, apresentando-se 
como uma forma de enriquecimento das actividades curriculares 
destes jovens alunos. Entre os objectivos do atelier encontrava-se o 
aproximar os jovens alunos ao teatro, ao cinema e a muitas outras 
formas de expressão artística. O objectivo foi criar oportunidades 
de aprendizagem e de lazer, que potenciem o desenvolvimento 
de competências cognitivas, criticas e criativas,  criticas e sociais 
ao longo da vida.

O Posto de Turismo recebeu uma exposição e venda de arte-
sanato de Natal entre 13 e 20 de Dezembro, com ateliers ao 
vivo, dinamizados pelos alunos do C.A.O. - Centro de Activi-
dades Ocupacionais de Valença.
O atelier do papel e material reciclado, o atelier do barro e madeira 
e o atelier de pintura e acabamentos proporcionaram, aos visitantes 
do novo Posto de Turismo, um contacto mais próximo com o mundo 
das manualidades. Os diversos trabalhos produzidos nos ateliers 
estiveram patentes ao público em exposição, no Posto de Turis-
mo, e disponíveis para aquisição. Os valores resultantes da venda 
de Natal reverteram para a A.P.P.A.C.D.M. – Associação Portuguesa 
dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, entidade re-
sponsável pelo C.A.O. de Valença
Esta iniciativa contou com o apoio da Comissão Instaladora da En-
tidade regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

município de valença
com novas competências
na área da educação

apresentação de
curta metragem “por 
um punhado de pelos”

posto de turismo
ateliers ao vivo
e exposição de
artesanato de natal

A Câmara Municípal assinou o acordo com o governo para 
a transferência de novas competências para o Município na 
área da educação.
Valença foi um dos 92 municípios que aceitaram oficialmente, 
a transferência de competências para as autarquias no domínio 
da Educação.
As novas responsabilidades tornam-se efectivas a partir de Ja-
neiro de 2009 e reportam-se, sobretudo, à gestão do pessoal não 
docente, dos edifícios escolares e das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular.
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O programa “Vida Activa”, para os séniores do concelho, com 
mais de 60 anos, decorre nas freguesias valencianas, pelo se-
gundo ano consecutivo, com a participação de 213 pessoas. 
Tanto em número de freguesias, como de participantes, a ad-
esão deste ano superou todas as expectativas e os valores do 
ano transacto que se tinham ficado pelos 130 participantes.
O  objectivo do programa é aumentar a interacção social, diminuir 
o isolamento, aumentar os níveis de independência e autonomia, 
ocupar os tempos livres e promover o bem-estar, no que toca à 
perspectiva social. A acção tem, também, por objectivo melhorar 
a saúde dos séniores, nomeadamente: aumentar a aptidão cardio-
vascular, aumentar os níveis de força e resistência musculares, man-
ter e ou atenuar a perda de flexibilidade, coordenação e equilíbrio, 
diminuir os factores de risco ao desuso e ao envelhecimento.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, o Vida Activa quebra 
muitas barreiras de isolamento dos séniores e permite proporcio-
nar um conjunto de actividades que a generalidade dos séniores, 
sobretudo dos meios mais rurais, não terão acesso de outra forma.

A Câmara Municipal lançou o Cartão Sénior um novo cartão, 
de âmbito concelhio, que permite acesso a bens e serviços 
com os mais diversos descontos tanto nos serviços municipais 
como nas entidades aderentes.
O Cartão Sénior destina-se a pessoas com idade igual ou superior 
a 65 anos, que residam no concelho e que tenham uma média de 
rendimentos per capita igual ou inferior ao salário mínimo nacional.
Os interessados em obter este cartão poderão formular o seu 
pedido nos Serviços de Acção Social do Município de Valença, 
através do preenchimento de requerimento próprio.
De entre os vários benefícios concedidos por este cartão desta-
cam-se a redução até 50% no pagamento de consumo de água 
para fins domésticos até 4m3 mensais, redução até 50% no paga-
mento de tarifas de saneamento, redução até 50% nas taxas mu-
nicipais (excepção das taxas relativas a operações de loteamento, 
bem como nas licenças de obras a redução abrangerá exclusi-
vamente licenças de construção referentes a moradias unifamil-
iares). Está, ainda, prevista a utilização gratuita da Piscina Munici-
pal no período da manhã e a entrada gratuita nos espectáculos e 
exposições promovidos pelo Município de Valença.
O Cartão Sénior é extensível à sociedade civil mediante proto-
colos que a autarquia celebra com as entidades aderentes, onde 
constem os produtos passíveis de redução e respectivo valor.

vida activa 
para séniores 
ginástica e danças de salão

cartão sénior
acesso a descontos 
em bens e serviços
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v passeio
sénior anual

Valença promoveu o V Passeio Sénior Anual dos idosos do 
concelho, à Beira Litoral, à Estremadura, a Sintra e Mafra, em  
31 de Maio e 1 de Junho, com a participação de 680 idosos 
oriundos das várias freguesias do concelho.
Sábado 31 Maio o primeiro ponto de visita foi a cidade de Aveiro. 
A paragem, para almoço, decorreu na Costa Nova, com visita às ca-
sas dos pescadores. Seguiram-se os centros históricos da Figueira 
da Foz e leiria.
O segundo dia constou da visita ao Palácio Nacional de Mafra e o 
almoço decorreu num restaurante típico da região do Oeste.
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra, ”o passeio sénior 
tem um importante papel social. Para além dos vários locais que tenta-
mos sempre renovar, todos os anos, o grande objectivo é proporcionar 
momentos de saudável convívio entre pessoas que, muitas vezes, pas-
sam meses sem se encontrar. Por isso mesmo estes dois dias não são 
só e apenas de passeio, mas também e sobretudo, de convívio, de en-
contros, do reviver amigos e companheiros de outros tempos que, ao 
longo dos anos, fomos conhecendo nas nossas vidas”.
O passeio sénior desenvolveu-se no âmbito dos planos de acção 
social para a população mais idosa.
O Passeio Sénior é uma iniciativa que contou com a colaboração 
dos Bombeiros Voluntários de Valença e das juntas de freguesia 
do concelho.
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O Parque da Senhora da Cabeça, em Valença, recebeu o En-
contro Inter Redes de Idosos do Vale do Minho, com a partici-
pação de 450 idosos.
A concentração anual reuniu os idosos institucionalizados dos  con-
celhos de Melgaço, Monção, Valença, Paredes de Coura e Vila Nova 
de Cerveira. A organização deste ano esteve a cargo da rede So-
cial de Valença e a actividade decorreu no âmbito do plano anual 
do Grupo Inter redes de Idosos do Vale do Minho.
O convívio começou de manhã com a recepção aos participantes 
no Parque da Senhora da Cabeça, junto ao rio Minho. Os jogos 
tradicionais  e a demonstração de uma aula de ginástica, com a es-
pecial participação dos alunos do projecto Vida Activa, animaram 
a manhã.O almoço decorreu no parque animado por tocadores de 
concertina que interpretaram as mais conhecidas modas populares 
da região. A tarde  animou-se com as demonstrações de danças de 
salão a cargo dos alunos do projecto Vida Activa

idosos do vale 
do minho em valença
encontro inter redes
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baile de carnaval 
dos séniores 
“vida activa” de valença

plano anti-crise
expominho cancelada para 
auxiliar vitímas da crise

A Câmara Municipal promoveu um baile de carnaval para os 
233 séniores que frequentam o projecto “Vida Activa”, em 17 
de Fevereiro, no salão do Rancho Folclórico de Cerdal.
Baile de carnaval, concurso de máscaras e animação musical preten-
deram proporcionar momentos de confraternização e criatividade 
aos séniores valencianos.
Esta iniciativa inseriu-se no programa de actividades do projecto 
“Vida Activa” que proporciona ginástica de manutenção e aulas 
de dança de salão aos séniores do concelho. Durante o mês de 
Fevereiro arrancou, também, o hidrosénior, hidrogiástica para 
séniores, na Piscina Municipal, duas vezes por semana, para os 
inscritos no projecto.
O objectivo do “Vida Activa” é aumentar a interacção social, diminu-
ir o isolamento, aumentar os níveis de independência e autonomia, 
ocupar os tempos livres e promover o bem-estar. Isto na perspectiva 
social, porque a acção tem objectivos bem definidos no tocante 
à saúde dos idosos, nomeadamente: aumentar a aptidão cardio-
vascular, aumentar os níveis de força e resistência musculares, 
manter e ou atenuar a perda de flexibilidade, coordenação e equilibrio, 
diminuir os factores de risco ao desuso e ao envelhecimento.

A Câmara Municipal avançou com um Plano Anti-crise que pretende 
chegar às camadas sociais mais fragilizadas, nomeadamente à tercei-
ra-idade, aos novos desempregados e aos recem-licenciados. 200 mil 
euros, distribuidos por várias medidas de intervenção social, serão 
transferidos do orçamento da EXPOMINHO, que este ano será 
cancelada excepcionalmente.
Para o Presidente da Câmara “abdicamos, este ano, a título excep-
cional, da realização da EXPOMINHO, e transferimos a verba para a 
concretização deste plano que pretende intervir, de imediato, junto 
daqueles, que pelas mais diversas razões, estão a sentir, com mais 
intensidade, os efeitos da crise mundial”.

Apoios nos Medicamentos, Estágios Profissionais, Rendas 
de Casa ...
Entre as várias medidas, abrangidas pelo plano, destacam-se a 
redução no pagamento de consumo de água, atribuição de sub-
sídios eventuais para pagamento de despesas com rendas de 
casa, pagamento de electricidade e de gás, a comparticipação na 
aquisição de medicamentos, o transporte para consultas/trata-
mentos no Centro de Saúde de Valença, o acesso gratuito às ini-
ciativas de carácter cultural, desportivo e recreativo ptomovidas 
pela Câmara e o acesso gratuito às Piscinas Municipais, bem como 
com a criação de mais estágios profissionais para recem licenciados, 
nos serviços municipais.

Reforço do Cartão do Idoso, Recuperação de Habitações Degra-
dadas e Bolsas de Estudo.
Este plano completa-se com o reforço dos apoios e abrangência 
do Cartão do Idoso, do programa de recuperação de habitações 
degradadas e do programa de atribuição de bolsas de estudo a 
estudantes que frequentam o ensino superior.
Este plano será aplicado em 2009 e eventualmente em 2010 se a 
situação social assim o justificar.
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O núcleo de Valença da Cruz Vermelha Portuguesa vai construir 
em Valença um lar de idosos e uma creche, num investimento 
de 2,6 milhões de euros comparticipado pelo Programa Pares e 
pela Câmara Municipal.
O novo lar terá capacidade para 60 idosos e a creche poderá acolher 
até 66 crianças.
Com esta nova infra-estrutura, a Cruz Vermelha aumenta a sua 
capacidade de intervenção no concelho. Para além do apoio aos 
idosos e às crianças, no lar e creche, a nova estrutura gera novas 
oportunidades  de reforço do serviço de apoio domiciliário local, 
que neste momento abrange 37 pessoas mas que poderá ir até 60.
Do valor de investimento de 2,6 milhões de euros 70 por cento 
serão assegurados pelo Programa de Alargamento da rede de 
Equipamentos Sociais (PArES), do Ministério da Segurança Social 
e a fatia restante caberá às verbas da Câmara Municipal e, ainda, a 
fundos próprios da Cruz Vermelha.
Os novos equipamentos vão nascer num terreno de mais de oito 
mil metros quadrados, doado à Cruz Vermelha por um casal de ido-
sos, na freguesia de Valença.

cruz vermelha 
constrói lar e creche, 
um investimento de 
2,6 me

Numa parceria entre o Centro de Saúde e a Câmara Municipal 
percorre a Unidade Móvel de Saúde todas as freguesias do 
concelho prestando cuidados básicos de saúde.
Esta unidade veio reforçar a prestação de cuidados de saúde primári-
os à população de Valença, garantindo um serviço de proximidade.
A principal acção desta unidade prende-se com a prevenção, a 
vigilância e a prestação de cuidados de saúde à população, em 
particular à mais idosa, que representa 17,8% da população, e 
com mais dificuldades de acesso ao Centro de Saúde. 
Entre as diversas actividades que a unidade desenvolve encontra-se: 
a avaliação da situação de saúde e social do idoso, a actualização 
do esquema vacinal, a aplicação vacina sazonal da gripe, a renova-
ção de receituário, a avaliação do estado nutricional do idoso, en-
tre vários cuidados paleativos.

unidade móvel
de saúde

O auditório da Biblioteca Municipal recebeu uma sessão so-
bre Solidariedade e Responsabilização Social.
O acto foi orientado pelo professor José Carvalhido da Ponte, de 
Viana do Castelo, presidente da Associação de Cooperação com a 
Guiné Bissau.
A Associação de Cooperação com a Guiné Bissau (A.C.G.B.) surgiu 
em 27 de Maio de 2000, então com a designação de Plataforma 
de Cooperação com a Guiné-Bissau. Actualmente a A.C.G.B. tem 
como membros diversas entidades do distrito de Viana do Castelo, 
preocupadas com a problemática social, nomeadamente com o 
apoio à cooperação com a Guiné-Bissau.
Nos últimos anos, graças ao empenho da A.C.G.B., foi possível re-
cuperar escolas, centros de saúde e recolher, para doação, roupas, 
livros, brinquedos e medicamentos.
A organização da sessão esteve  a cargo do Corpo Nacional de 
Escutas - e do Agrupamento de Valença.

sessão “solidariedade 
e responsabilização 
social”

A C. P. C. J. - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Valença 
promoveu a acção de sensibilização “Famílias de Acolhimento”.
Com esta acção a C.P.C.J. de Valença pretendeu alargar a capacidade 
de resposta ao nível das famílias de acolhimento, orientar e apoiar 
a comunidade com vista à captação de novas famílias, disponíveis 
para acolher, aproximar a comunidade à C.P.C.J. e sensibilizar a co-
munidade em geral para a responsabilidade de acolher crianças e 
jovens mais desprotegidos.
A sessão contou com a presença do Presidente da Câmara e interven-
ções da Dra. Manuela Andrade, presidente da C.P.C.J. de Valença,  
Dra. Helena Novo, da Segurança Social e o testemunho da D.Maria 
do Carmo  lourenço e da Professora Aurora Sobrosa, duas famílias 
de acolhimento de Valença.
A C.P.C.J. de Valença é uma instituição oficial não judiciária com 
autonomia funcional que visa promover os direitos da criança e do 
jovem e prevenir, ou pôr termo a, situações susceptíveis de afectar 
a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 
integral. Este organismo funciona nas instalações da Câmara Munici-
pal, na rua da Oliveira, nos baixos do edifício da antiga Caixa Geral 
de Depósitos e tem como contacto de emergência o 961 514 179.

acção de 
sensibilização 
“famílias de acolhimento”
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teatro, comédia, circo, 
música, malabarismo
2º festival de animação
de rua de valença

A segunda edição do Festival de Artes de Rua de Valença – o 
“Sai Pra Rua”, contou com a presença de treze conceituados 
grupos de animação de rua oriundos de vários continentes.
O destaque foi para a gala nocturna com os Teatre d L’Ull, na Praça 
da república com os espectáculos “ritme & Foc” e “Foc i Canya”. 
“ritme & Foc” contou a história de uma viagem divertida de uma 
banda de artistas músicos, com muitos sons afro-latino-americanos 
dos anos sessenta e setenta e “Foc i Canya” levou-nos até a um 
mundo mágico repleto de música, espectáculo piro-musical e 
muito dinamismo.
O cartaz de 2008 contou, ainda, com Price % Mccoy – acrobatas sem 
suporte (Austrália);  Rod Laver – recordista mundial de ping-pong 
oral, tocando música com bolas de ping pong (Inglaterra);  Pedro To-
chas – conhecido stand-up comedia e malabarismos (Portugal); Mr 
Spin – malabarismo e mímica (Austrália),  Dado – palhaço afectuoso 
(Austrália),  Teatro Pachuco – cinema e circo à mistura (México),  
Equipe B – caricatura e magia (Bélgica),  Eddie Only – música, 
comédia e canto (Holanda),  Pandorra Pinko – manipuladora de 
caixas (Inglaterra) e Tosta Mista – cómico surreal e malabarista (Di-
namarca). Todos estes grupos proporcionaram espectáculos nos 
vários palcos. No tocante aos grupos itinerantes que animaram Va-
lença, durante o festival, destacou-se a presença dos Poles Apart 
Stilts (reino Unido),  Fabolous Fat Brothers (Inglaterra), Fanfarra 
Kaustica (Portugal), Denise (Inglaterra), Jens Altheimer (Dinamarca), 
2 de Treta (Portugal) e  Klezmer Street Band (Holanda).
Para o Presidente da Câmara “tratou-se de uma iniciativa que quer 
marcar culturalmente Valença e a região com um festival de grande 
qualidade que se pretende afirmar como um dos grandes atractivos 
do verão valenciano”.
Muito teatro, circo, comédia, música e dança animaram os cinco 
palcos diferentes na Fortaleza e nas avenidas centrais que foram 
os espaços  privilegiadas para mais de 90 horas de espectáculos.
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A Praça-Forte de Valença viajou no tempo e reviveu a época 
medieval, dos séculos XIII e XIV, com uma Festa Medieval em 
fins de Junho. 
Dezenas de figurantes proporcionaram animação permanente! Nas 
praças da Fortaleza, nas ruas e vielas, as personagens mais em-
blemáticas e castiças da vida e vivências da Valença, dos séculos XIII 
e XIV, foram recriadas com todo o pormenor. Do rei D. Dinis, aos 
cavaleiros e soldados, do Bispo aos demais clérigos, dos  bobos aos 
saltimbancos, acrobatas e malabaristas todos deram azo às mais 
fiéis e castiças recriações históricas.
O Mercado Medieval com mostra e venda de artesanato e muitos 
produtos, a lembrar tempos e paragens longínquas, pretendeu 
reproduzir o que foi a primeira feira de Valença datada de 1282. 
Os comerciantes judeus e árabes, os pregoeiros, os almocreves, 
os vendedores de sonhos, os aguadeiros e os encantadores de 
serpentes, entre muitas outras figuras, transportaram o visitante, 
certamente, em muitas viagens pela história. 
As Lutas Militares com o assalto ao castelo, os torneios de justas de 
armas a pé e a cavalo, uma singular corrida de carroças, as provas 
de destreza com arcos e bestas animaram os fossos da Fortaleza, 
junto às portas do meio.
Os Sons e Danças Medievais, com as danças do ventre e os bailes 
sufis, a par dos sons árabes, do Magrebe, das gaitas de fole e dos 
bombos animaram as ruas e praças a par dos teatros de rua, dos 
cuspidores de fogo e acrobatas.
Durante três dias Valença despertou a magia de um dos seus tempos 
mais áureos, os fins do século XIII e inícios do XIV em que era conhe-
cida como a “Terra dos Valorosos Guerreiros”. No tempo de D. Dinis, 
Valença era um castelo com intensa vida militar, com torres altaneiras 
e onde se destacavam, ainda os seus balcões, portas e barbacãs.

valença medieval
praça-forte revive
o séc. xiii e xiv
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O Grupo de Teatro Comédias do Minho apresentou a peça “El 
Dorado – uma Comédia do Minho”, entre 12 e 16 de Novembro.
A peça é uma encenação de Pedro Penim, do Teatro Praga, a partir 
de excertos de vídeos do Youtube e do universo do escritor Steven 
Berkoff. Uma comédia que parte da reflexão sobre o medo e o 
pânico, como características fundamentais dos séculos XX e XXI 
respectivamente.
A interpretação esteve a cargo de Gonçalo Fonseca, luís Filipe 
Silva, Mónica Tavares, rui Mendonça e Tânia Almeida e percorreu 
as freguesias de Verdoejo, Valença, S. Pedro da Torre e Gandra.

vaya con dios 
encantaram valença

teatro 
“el dorado
uma comédia do minho”

A banda belga Vaya Con Dios deu um concerto memorável, em 
Valença, em 24 de Agosto, nas Cortinas de São Francisco – 
Praça Forte.
A voz singular de Dani Klein, juntamente com os quatro elemen-
tos do grupo, que a acompanharam, vieram a Valença no âmbito 
da tournée mundial que pretendia “matar saudades de um vasto  
repertório de êxitos da banda”.
O alinhamento do concerto de Valença percorreu os 22 anos de 
vida dos Vaya Con Dios, seguindo a antologia “The Ultimate Col-
lection”  um best of com duas novas canções, um dueto magnífico 
com Aaron Neville e o DVD do novo espectáculo acústico. Mas, 
este concerto não se centrou apenas nos êxitos conhecidos do 
grande público. A voz potente e sedutora de Klein apresentou  in-
éditos, versões e temas que o grupo nunca chegou a tocar ao vivo.
Os Vaya Con Dios tiveram vários grandes sucessos mundiais como 
“Just a friend of mine”, “Puerto rico” ou “Don’t cry for louie”. Sucessos 
que foram “vestidos” com novas roupagens acústicas e o sucesso 
renovou-se, recorde-se que o último concerto em Portugal esgotou.
Vaya Con Dios é uma banda belga criada em 1986 por Dani Klein, 
Dirk Schoufs e Willy lambregt, na cidade de Bruxelas. Vendeu até 
hoje cerca de oito milhões de discos e manteve sempre salas es-
gotadas por todo o mundo.

A Biblioteca Municipal recebeu a exposição “Cem Anos de Lit-
eratura Portuguesa – Nexos na Criação literária do século XX”.
O objectivo foi mostrar as várias etapas da literatura, do final do 
século XIX até aos nossos dias. Cinco nexos, na criação literária 
portuguesa, apresentaram: As viragens de século; As vanguardas 
e o modernismo; A Presença (1927-40/1970-1990); O neo-realismo 
e o pós 25 de Abril; Os ecletismos das décadas de 50 e de 70-90.

exposição
“cem anos de literatura 
portuguesa”
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O jornalista e pivot da TVI Júlio Magalhães apresentou o mas 
recente romance “Os Retornados – um amor nunca se esquece”, 
na Biblioteca Municipal.
Júlio Magalhães jornalista da  TVI Porto, assim como editor e pivot 
dos telejornais da estação ao fim-de-semana apresentou a sua 
mais recente obra  “Os retornados” um trabalho que aborda o re-
gresso de muitos portugueses ao pais na época de 75. A história 
retratada no livro reporta-se a Outubro desse mesmo ano

wok - ritmo avassalador
o maior espectáculo de percussão 
portuguesa em valença

“os retornados – 
um amor nunca se 
esquece” de júlio 
magalhães

Os Toca a Rufar apresentaram o espectáculo “Wok” em Valença 
na Praça D’Armas da Coroada, no interior da Fortaleza.
A luz, a mistura de ritmos e sons proporcionou um grande espectáculo.
Os Toca a rufar apresentaram-se em Valença totalmente renovados 
e com um novo elenco de grandes artistas, novos temas, novas 
ambiências e a participação de uma grande equipa de prestígio. 
O espectáculo teve o ritmo como pano de fundo e foi explorando 
e desenvolvendo diversas formas, conceitos e timbres através dos 
tambores tradicionais portugueses, da luta de paus e coreografias 
inspiradas no imaginário tradicional português.
A disposição dos instrumentos em palco e a sua exploração como 
adereços, a movimentação em palco, a cor e as diversas ambiências 
sugeridas encantaram e criaram grande interactividade com o 
público presente.
Workshop sobre Percussão
Para além do espectáculo os “Toca a rufar” promoveram um work-
shop, sobre percussão, para os jovens participantes no Fun Kids de 
Valença. No âmbito desta actividade decorreu um desfile pelas 
principais avenidas de Valença em que os jovens valencianos 
mostraram os seus conhecimentos sobre a exímia arte de tocar os 
bombos e tambores, apreendida no workshop.
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Os sons, as danças e os cantares  da região indiana de Ahmeda-
bad animaram a Praça da República, numa manhã de verão.
O exotismo e a singularidade deste grupo cativou todos quantos 
tiveram a oportunidade de assistir ao espectáculo.

Festa da Rádio 
Valença

danças indianas 
na fortaleza

Valença recebeu a co-produção da Companhia de Teatro Co-
médias do Minho e do Teatro Ferro, a peça “Estufa Fria”, com 
cinco espectáculos de 45 minutos.
Estufa Fria pretendeu ser uma proposta  através da exploração das 
linguagens do corpo e da manipulação de formas, objectos e do 
próprio espaço de cena, com o objectivo de construir um espec-
táculo com  plasticidade assumida, teatralidade eficaz e um sen-
tido de apresentação próximo da performance.
A interpretação esteve a cargo de Gonçalo Fonseca, luís Filipe Silva, 
Mónica Tavares, rui Mendonça e Tânia Almeida e o espectáculo percor-
reu as freguesias de Verdoejo, Cristelo Covo, Valença, Arão e Gandra.

teatro 
“a estufa fria”

A Rádio Valença proporcionou uma festa com a presença de 
artistas nacionais em 28 de Outubro no Pavilhão Municipal.
Aristas como 4taste,  Just Girls,  Perfume,  Angélico Vieira,  Vintém 
João Portugal e Sinal encantaram durante várias horas, sobretudo, 
os mais pequenos.
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livros passam a fronteira
bibliotecas valença e tui intercambiam 
fundos bibliográficos

Na Biblioteca Municipal decorreu a acção de formação “Eu 
Leio, Tu Lês, ele lê” orientada por Marta Martins da secção 
portuguesa da IBBY e docente da Escola Superior de Educa-
ção Paula Frassinetti do Porto.
A acção destinou-se, sobretudo, aos professores do 1º e 2º ciclo, 
educadores e bibliotecários.
Entre os objectivos da acção encontravam-se reflectir sobre a 
problemática da leitura na sociedade contemporânea, os seus 
impactos na formação das crianças e que papel podem e devem 
desempenhar as escolas. A acção abordou, ainda, as novas estra-
tégias e actividades de promoção do livro e da leitura na sala de 
aula e nas actividades complementares.

acção de formação 
sobre leitura

A Câmara Municipal e o Ayuntamiento de Tui (Galiza) estão 
a desenvolver uma parceria de dinamização das respectivas 
bibliotecas municipais que implica o intercâmbio de fundos 
bibliográficos.
Com este intercâmbio a Biblioteca Municipal de Tui passa a dispor, 
a título de empréstimo, de lotes de livros sobre literatura portu-
guesa e a Biblioteca de Valença de literatura galega e castelhana. 
Para o Presidente da Câmara, Dr. José luís Serra “este intercâmbio 
vem reforçar a afirmação e o conhecimento da literatura portuguesa 
na Galiza, bem como proporciona aos valencianos um contacto, 
mais próximo, com a vasta produção literária da Galiza”.
Para o Conselheiro da Cultura Tudense, Moisés rodríguez Pérez, 
“esta medida sublinha o novo carácter empreendedor da biblioteca 
tudense que tenta abrir novos espaços de promoção da leitura e de 
aproximação às diversas sensibilidades culturais que existem na 
nossa cidade”.
Este intercâmbio, entre as duas bibliotecas municipais, pretende 
dar  resposta a um crescente interesse do público valenciano pela 
literatura galega e do tudense pela literatura portuguesa.
Os livros disponibilizados por este intercâmbio podem ser con-
sultados nas duas bibliotecas como podem ser objecto de em-
préstimo domiciliário.
É intenção do Ayuntamiento de Tui e da Câmara Municipal de Valença 
aprofundar este intercâmbio entre as duas bibliotecas e leva-lo 
até às mais diversas actividades culturais.
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feriado municipal
dia de são teotónio
1º santo português

Valença celebrou o seu Feriado Municipal em 18 de Fever-
eiro, Dia de São Teotónio, primeiro santo português, com um 
amplo programa de comemorações protocolares, religiosas, 
culturais e populares, promovidas pela Câmara Municipal e 
diversas entidades locais.
As cerimónias começaram em frente à estátua de S. Teotónio, 
na Fortaleza, onde foi colocada uma coroa de flores em hom-
enagem ao santo.
Os actos continuaram no Núcleo Museológico, na Fortaleza, onde 
foi inaugurada uma exposição sobre a vida e obra do santo. Uma 
exposição de estatuária, relíquias do santo, quadro de S.Teotónio 
bordado artesanalmente, documentos, biografias e bibliografia e 
paineís que pretenderam dar a conhecer, com mais profundidade, a 
vida e obra de São Teotónio, entre 18 de Fevereiro e 18 de Março.
Seguiu-se uma sessão solene, no auditório Dr. Jorge Gama, nos 
Paços do Concelho, enriquecida com a conferência “São Teotónio, 
um tempo – uma história”, a cargo do Cónego Doutor José Paulo 
leite de Abreu.
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escritor daniel 
marques ferreira 
na biblioteca

O escritor Daniel Marques Ferreira esteve na Biblioteca Munici-
pal em encontros com alunos de várias EB1’s do concelho.

Daniel Marques Ferreira publicou já cerca de 2 dezenas de obras 
infantis e juvenis das quais de destaca: “O leão comilão: e outras 
fábulas que aqui estão”, uma obra  que faz parte do Plano Nacional 
de leitura para o 1º ano de escolaridade. Outras obras referência 
do escritor são, por exemplo, “Primavera Interrompida” e “quarto 
com vista para o paraíso”, trabalhos que abordam os assuntos mais 
preocupantes dos jovens dos tempos actuais, como a toxicode-
pendência, a SIDA e a anorexia.
Esta actividade inseriu-se no programa de dinamização da leitura, 
na biblioteca municipal, da autarquia valenciana.
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O Município de Valença conta com uma nova equipa de Sapa-
dores Florestais, com funções de silvicultura preventiva, vigilân-
cia, primeira intervenção e apoio ao combate aos incêndios.
A equipa é constituída por 5 elementos e uma viatura de inter-
venção rápida e actua durante todo o ano. O projecto terá uma 
durabilidade de 5 anos e resulta de um protocolo assinado entre 
a Câmara Municipal e a Associação de Produtores Florestais do 
Vale do Minho.
Os sapadores florestais de Valença receberam formação especial-
izada na prevenção dos incêndios florestais e actuam, sobretudo, 
em acções de silvicultura preventiva, nomeadamente da roça de 
matos e limpeza de povoamentos, da realização de fogos contro-
lados, manutenção e beneficiação da rede divisional, linhas corta-
fogo e outras infra-estruturas. 
À equipa de Sapadores Florestais cabe, ainda a função de vig-
ilância da área do concelho, de apoio ao combate aos incêndios 
florestais e às operações de rescaldo, bem como à sensibilização 
do público para as normas de conduta em matéria de acções de 
prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas, nomeada-
mente, através da sua demonstração.
Os Sapadores Florestais vem reforçar as acções da Câmara Municipal 
na área das florestas já dinamizadas pelo Gabinete Técnico Florestal.

sapadores 
florestais
mais prevenção 
e protecção às florestas

Valença recebeu um exercício da Protecção Civil Distrital de 
Viana do Castelo em 6 de Janeiro. As actividades decorreram 
no Pavilhão Municipal, Agrupamento de Escolas Muralhas do 
Minho e topo norte da avenida da Juventude.
De entre as várias actividades destacaram-se :
•  Demostração da actuação da equipa Cinotécnica da G.N.R em 

busca e salvamento e em procura de droga, com cães e viaturas;
•  Demostração da G.N.R – BT com incidência na pista rodoviária de 

200 e 400m, com viaturas caracterizadas e descaracterizadas;
•  Demostração da Policia Marítima, com moto quatro e nada-

dores salvadores;
•  Demostração do funcionamento da viatura de comunicações 

distrital da Protecção Civil;
•  Demostração da equipa de Sapadores Florestais; 
•  Simulacro de  acidente com vitimas encarcerados realizado pelos 

Bombeiros Voluntários de Valença com a presença de viatura de 
combate a incêndios urbanos e ainda de  ambulâncias e viaturas 
de desencarceramento.

Bem como estiveram presentes as equipas da Escola Segura,de 
uma equipa a cavalo da unidade de cavalaria da GNr e de outra 
dos G.I.P.S.- Grupo de Intervenção, Prontidão e Socorro.
A organização do evento esteve a cargo do Governo Civil, G.N.r  
Município de Valença e EB2/3/S de Valença.

exercício da 
protecção civil 
em valença
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Valença recebeu as estrelas do Westreling Americano com a prova 
Pro Wrestling Revolution em 14 de Agosto, no Pavilhão Mu-
nicipal. O espectáculo durou  aproximadamente 120 minutos 
e incluiu entre 6 a 8 combates.
As antigas estrelas da W.W.E., Vito e Balls Mahoney proporciona-
ram um espectáculo singular  juntamente com outros atletas da 
federação de wrestling - Pro Wrestling revolution o Hijo de rey 
Misterio,  Oliver John,  Derek Sanders, Billy Blade, Mascarita Do-
rada, Pequeno Pierroth, Wesna  e Blue Nikita.
Uma das grandes figuras do cartaz foi rey Mistério Hijo, filho do 
mundialmente conhecido rey Mistério que já conta com cerca de 
40 anos no ramo do Wrestling. Até aos nossos dias a sua real iden-
tidade e idade continuam em segredo. A sua técnica dentro e fora 
do ringue são bem conhecidas. reconhecido por ser um verda-
deiro High Flyer (voador), cujo único objectivo é dar espectáculo, 
ele arrisca o seu próprio corpo para entreter os seus fãs.
Outra das grandes figuras presentes foi Balls Mahoney sem duvida 
um dos maiores nomes que até hoje representou a E.C.W.. Ex-lutador 
da WWE, este lutador com cerca de 2 metros e 140 kgs de peso, 
estreou-se em Portugal, depois de ter participado durante cerca 
de 3 anos nas filmagens semanais da ECW, que semanalmente são 
transmitidas na Sic radical. 
O Wrestling é um fenómeno, neste momento, à escala mundial e que 
começa a ganhar grande expressão em Portugal, nomeadamente 
entre as camadas mais jovens da população. A popularidade do 
fenómeno cresceu na década de 80 nos Estados Unidos da América 
e evoluiu gradualmente para o fenómeno de popularidade mun-
dial que assistimos nos nossos dias.

A Associação de Remo de Viana do Castelo promoveu o Troféu 
São Martinho – Regata Internacional, em Valença em 30 de 
Novembro, na Pista da Senhora da Cabeça, no Rio Minho.
A prova contou com a participação de 2 centenas de atletas, portu-
gueses, espanhóis e arménios, nas categorias de 8 + Absolutos fem-
ininos e 4 x Absolutos masculinos, representativos de 14 clubes. 
O grande destaque desta edição foi para a presença da Selecção 
Nacional da Arménia que esteve na prova de Valença no âmbito 
do seu estágio em Portugal.
Mereceu, também, destaque a presença dos atletas olímpicos 
portugueses que participaram nos recentes jogos Olímpicos de 
Pequim. Pedro Fraga e Nuno Mendes, que conquistaram a melhor 
prestação portuguesa de sempre nos Jogos Olímpicos, foram um 
incentivo à, também, participação dos jovens atletas da Socie-
dade recreativa Segadanense, que após muitos anos de ausência 
das competições, regressaram  com renovado entusiasmo.
As várias provas de regata proporcionaram um espectáculo 
desportivo singular que se disputou durante toda a tarde de 
domingo numa área do rio Minho sempre visível à assistência a 
partir da área pedonal da Marginal da Senhora da Cabeça.
A iniciativa contou, ainda, na organização, com a Sociedade rec-
reativa Segadanense e o apoio da Câmara Municipal e da Junta 
de Cristelo Côvo.

prova / espectáculo 
de wrestling 

regata internacional 
de remo de valença

A primeira Volta a Portugal em Cadeira de Rodas saiu para a 
estrada a 1 de Agosto de Valença.
Um paraplégico e uma portadora de paramiloidose (doença dos 
pezinhos) partiram de Valença, a 1de Agosto, para uma Volta a 
Portugal em Cadeira de rodas, numa aventura com 900 quilómetros 
que terminou a 15 de Agosto, em Faro. 

de valença ao algarve 
em cadeira de rodas
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fun kids 
a.t.l. de verão
praia, aventura, jogos,
desportos radicais 
e workshops

O Fun Kids A.T.L. - Actividades de Tempos Livres de Verão propor-
cionou muita praia, aventura, jogos e desportos radicais e work-
shops, durante quatro semanas a 200 jovens valencianos.
Uma iniciativa que cativou os mais novos e proporcionou uma ex-
celente oportunidade de umas férias divertidas, saudáveis e en-
riquecedoras, com uma diversificada oferta de actividades.
Como ponto alto destas quatro semanas de actividades destacou-se 
o workshop sobre percussão com o grupo “Toca a rufar” que 
mereceu, ainda, um desfile de percussões, pelas ruas do centro 
urbano de Valença. 
Na primeira semana as manhas foram preenchidas com activi-
dades numa das praias da região e as tardes com demonstrações 
e prática de hóquei em patins, frisbie, basquetebol, hóquei em 
campo, judo, futebol e natação, nos Pavilhões e Piscina Municipal.
A segunda semana foi dedicada aos desportos radicais e de aventura 
com slide, parede de escalada, carreiras de tiro, jogos tradicionais, 
cama elástica, 30 bicicletas btt, kin ball, speedminton, insufláveis 
e karts e decorreu na Praça-Forte, na Fonte da Vila.
Na terceira semana as manhas foram dedicadas à praia e as tardes 
à prática de diversas modalidades desportivas nos Pavilhões e 
Piscina Municipal.
Na última semana decorreram várias visitas aos concelhos vizinhos  
e realizaram-se vários desportos colectivos.
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O Judo Clube de Valença promoveu o II Torneio Internacional 
e o III Quadrangular de Judo, no Pavilhão Municipal, em 18 
de Outubro.
As provas contaram com a participação de equipas do norte e 
centro do país, bem como da Galiza e das Astúrias.
O nível competitivo foi extremamente elevado, em todos os es-
calões, com um bom número de participantes.

torneio de judo 
de valença

O IIº Torneio “Futsal Society Câmara Municipal de Valença ‘09”, 
proporcionou um convivio desportivo e recreativo, entre os fun-
cionários municipais, em 21 de Fevereiro no Pavilhão Municipal.
Sete equipas envolveram 60 jogadores, femininos e masculinos 
e vários árbitros, só funcionários da autarquia valenciana, numa 
jornada desportiva e recreativa já na segunda edição. 
Com a iniciativa pretendeu-se, também, aumentar o número de 
funcionários municipais que praticam, com regularidade, alguma 
actividade desportiva.
As actividades físicas e desportivas assumem, hoje, uma enorme 
importância na sociedade, não só como um dos vectores essenciais 
do desenvolvimento e formação dos indivíduos, mas também 
como factor essencial de integração social, melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar físico e psíquico do cidadão.
Este torneio contou com a colaboração do Zona Futsal, associação 
de praticantes de futebol de salão de Valença.

A Câmara de Valença lançou um calendário anual de dinam-
ização da  Rede Municipal de Percursos Pedestres  com 10 
caminhadas ao longo deste ano. Com cinco percursos, com 
um total de 58 Km’s de trilhos pedestres, a autarquia pretende 
dinamizar o turismo de natureza.
Com cerca de um ano a rede de trilhos é uma aposta da autarquia 
na dinamização do lazer / desporto nas zonas rurais e de mon-
tanha do concelho, onde os valores patrimoniais edificados e de 
natureza proporcionam percursos cativantes.
Os percursos da Veiga da Mira, Monte do Faro, Castelo da Furna  
e Insua do Crasto são ecológicos e paisagísticos proporcionando 
contacto com o rio Minho ou as serras do Faro e São lourenço. O 
percurso Entre Mosteiros, também, é paisagístico, sobretudo, no 
percurso que coincide com a Ecopista do rio Minho, mas destaca-
se pelos valores históricos e patrimoniais proporcionados pela 
sua passagem pelos mosteiros de Ganfei e Sanfins.

iiº torneio 
“futsal society 
câmara de valença ‘08”

turismo de natureza 
percursos pedestres 
descobrem concelho
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piscina municipal de valença
temporada 2008/09

escola de natação
A Escola de Natação foi concebida para permitir o ensino da na-
tação, nos seus diferentes estilos e técnicas, a pessoas de todas as 
idades e sexos. 
De forma a prover um ensino de maior qualidade e adaptada às 
necessidades de cada utentes a Escola de Natação subdividiu as 
etapas de aprendizagem em diferentes níveis. Para os menores de 
15 anos, a Escola de Natação tem ao dispor dos seus utentes 5 ní-
veis de aprendizagem. quanto aos maiores de 16 anos, a Escola de 
Natação tem à disposição dos seus utentes 3 níveis.

hidroginástica
A hidroginástica é uma actividade física agradável através da qual 
se pode adquirir uma boa condição física, com a melhoria das ca-
pacidades físicas de coordenação, resistência e flexibilidade, assim 
como, do aparelho cárdio-vascular. De realçar, a sensação relaxan-
te de bem-estar que está aliada à actividade, devido ao efeito de 
massagem que a água provoca no corpo com a ajuda do ritmo 
imposto pela música, utilizada nas aulas. Assim, podemos ter uma 
aula divertida, onde ocorrem momentos de grande intensidade 
física e momentos relaxantes, tendo sempre a preocupação da 
boa disposição, divertimento e bom clima na aula. Esta actividade 
destina-se a todas as pessoas, sem limite de idade.

hidropower
É uma aula realizada por alunos avançados (hidro-ginástica), onde 
há um forte trabalho muscular e de resistência. Utiliza movimen-
tos que provocam um maior “arraste” dentro de água, podendo 
ser auxiliados por adereços, e, utiliza esquemas/coreografias mais 
elaboradas. Bom para definir e tonificar o corpo. Apesar de ser uma 
actividade aberta a todos os interessados, esta actividade tem como 
público-alvo a população na faixa etária entre os 16 – 45 anos.

hidroterapia
A água é, por natureza, factor de relaxamento, o que a torna es-
sencial para um eficiente trabalho a nível muscular e ósseo. Assim, 
a HidroTerapia consiste em utilizar os princípios físicos da água, 
como forma de tratamento das várias patologias de foro reuma-
tológico, neurológico e ortopédico. Esta actividade destina-se a 
utentes que estejam em fase de reabilitação, permitindo-lhe usu-
fruir de todas as vantagens do meio aquático no tratamento da 
sua patologia.
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natação
O Nado livre é um serviço da Piscina Municipal aberto a todos os 
utentes de todas as idades, livre de horários fixos, e que permite a 
prática da natação e/ou a prática de diferentes actividades aquá-
ticas (sem a supervisão de um monitor).

sauna
Sauna é uma sala ou casa com um ambiente muito aquecido, po-
dendo ter um banho de vapor (sauna húmida) ou ser uma sauna 
seca (que utiliza pedras ou outro material que é aquecido, sem li-
bertar vapor). É frequente que à permanência na sauna se siga um 
banho ou chuveiro de água fria, para libertação de toxinas expeli-
das com o suor, e uma massagem.

ténis
O Ténis é um serviço da Piscina Municipal de Valença aberto a 
todas as idades, livre de horários fixos, e que permite a prática do 
ténis (sem a supervisão de um monitor).

hidrostep
Consiste na adaptação de uma aula de Step clássica feita em sala, 
com o uso de um step apropriado à água. A parte aeróbica é en-
fatizada, com exercícios coreográficos. É uma forma de treino car-
diovascular motivante. Utiliza uma plataforma ajustável, similar a 
um degrau, o qual é utilizado para subir e descer ao som da músi-
ca, de acordo com uma coreografia. Apesar de ser uma actividade 
aberta a todos os interessados, esta actividade tem como público-
alvo a população na faixa etária entre os 16 – 45 anos.
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actividade municipal

reuniões do executivo 
23 de julho de 2008
•  Aprovado o projecto e a abertura de concurso 

para a empreitada de “requalificação Urbana da 

avenida de São Teotónio, rua Dr. Ibérico Nogueira 

e troços adjacentes da avª do Colégio Português.

•  Aprovado o Plano de Segurança e Saúde da em-

preitada de reformulação e ampliação do Jardim 

de Infância e Escola do 1º ciclo de Valença;

•  Concedidos € 1.500,00 ao Rancho Folclórico de 

S. Julião para a realização do Festival de Folclore.

6 de agosto de 2008
•  Concedidos  € 500,00 ao Sport Clube Valenciano, 

para o torneio de futebol de salão;

•  Concedidos 500 litros de gasóleo, à União Des-

portiva Friestense.

20 de agosto de 2008
•  Fixado em 10 € o valor da entrada no espectá-

culo de Wrestling;

•  Fixado em 10 € entrada para sentados e 5 € para 

de pé para o concerto dos Vaya com Dios;

•  Apoiada a candidatura do Património Imaterial 

Galaico-Minhoto a Património da Humanidade, 

apresentada pela  Associação Cultural e Pedagó-

gica Ponte nas Ondas;

•  Concedidos 10.000 € ao Rancho Infantil de Fries-

tas, para as obras da sua sede;

•  Concedidos 30.000 € à Junta de Freguesia de 

Cerdal, para a pavimentação de arruamentos;

•  Concedidos 4.280 € à Junta de Freguesia de 

Friestas, para a colocação de uma grade de pro-

tecção no Parque de lazer do Sr. dos Aflitos;

•  Concedidos  2.857 € ao Agrupamento Vertical de 

Escola “Muralhas do Minho”, para obras de con-

servação das suas instalações;

•  Concedidos 8.019,54 €  à Junta de Freguesia de 

S. Pedro da Torre, para os encargos da auxiliar 

colocada no jardim de infância do Monte;

•  Concedidos 500 € à Fábrica da Igreja Paroquial 

de S. Miguel de Fontoura, para a Feira do Gado 

nas Festas em Honra de S. Gabriel.

3 de setembro de 2008
•  Transferida para o Agrupamento Vertical de Es-

colas “Muralhas do Minho”as verbas de 5.500 € 

para os jardins-de-infância e 10.500 € para as 

escolas do 1º ciclo;

•  Aprovado submeter à Assembleia Municipal a 1ª 

revisão aos Documentos Previsionais para 2008;

•  Aprovado submeter à Assembleia Municipal o Lan-

çamento de Derrama para financiamento de Inves-

timentos no valor de 1,5% sobre o lucro tributável;

•  Aprovado propor à Assembleia Municipal, para 

o ano de 2009, a fixação em 0,6% e 0,2% a taxa 

do Imposto Municipal sobre Imóveis;

•  Aprovada a auditória externa às contas do muni-

cipio a cargo da sociedade “Armando Meireles e 

Lopes Vinga, SROC” pelo preço de 9.540 €;

•  Aprovado submeter à Assembleia Municipal o Re-

gulamento para a Concessão do Cartão do Idoso;

•  Aprovado sumeter à Assembleia Municipal o Re-

gulamento para a recuperação de Habitações 

Degradadas de Estratos Sociais Desfavorecidos;

• Aprovada a Taxa de Recursos Hídricos;

•  Concedidos 35.000 € à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Valença;

•  Concedidos 11.000 € à Junta de Freguesia de 

Sanfins, para as obras de pavimentação da Cal-

çada do Eirado e no caminho do Centro do lu-

gar da quebrada;

•  Concedidos 4 vasos  à Associação para o Desen-

volvimento Cultural de Taião.

1 de outubro de 2008
•  Aprovado submeter à discussão pública o Plano 

Director Municipal de Valença;

•  Aprovados os mapas de apoio da Acção Social 

Escolar de auxilios económicos;

•  Concedidos 3.000 € à Associação Cultural de 

Verdoejo;

•  Concedidos 1.000 € à Associação Cultural e Re-

creativa de Gondomil.

15 de outubro de 2008
•  Aproivados mapas dos planos de trabalho da em-

preitada de reformulação e Ampliação do Jardim 

de Infância e Escola Básica do 1º Ciclo de Valença;

•  Aprovada a adesão à nova entidade de turismo 

“Turismo do Porto e Norte de Portugal;

•  Aprovado o estabelecimento de um protocolo com o 

Exército Português relativo ao Núcleo Museológico;

•  Empreitada da “Rede de Águas Residuais Domés-

ticas da Freguesia de Friestas”, adjudicada à em-

presa HABITILIMA pelo preço de 395.144,20 €;

•  Aprovadas as designações toponímicas da fre-

guesia da Silva;

•  Aprovada a aquisição de 1500 bilhetes, ao preço 

unitário de 5 €, para os alunos do concelho assis-

tirem à Festa da rádio Valença;

•  Aprovada a isenção de taxa ao Judo Clube de 

Valença pela utilização do Pavilhão Municipal;

•  Aprovada a isenção de taxa à Associação Portu-

guesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiên-

cia Mental pela utilização da Piscina Municipal;

•  Concedidos 30.000,00 € à freguesia de S. Pedro 

da Torre, para aquisição de um terreno para a 

construção da Capela Mortuária;

•  Concedidos 2.000 € à Associação Cultural “Unhas 

do Diabo”;

•  Concedidos 4.500 € à Associação S. Salvador de 

Gandra, para as despesas de deslocação do seu 

grupo folclórico, Mestres Carpinteiros;

•  Concedidos 623 € à A.C.E.R. – Associação Cultural 

e de Estudos regionais.
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28 de outubro de 2008
•Aprovado promover um concurso de presépios 

para as escolas do 1º ciclo do concelho;

•  Aprovado o Projecto de Execução da Requalifica-

ção Urbana do Centro Histórico de Valença – reno-

vação das Infra-Estruturas de Saneamento Básico 

– 3ª fase e  a abertura do concurso público;

•  Adjudicada a empreitada da Rede de Águas 

residuais Domésticas na Freguesia de Verdoejo 

pelo valor de € 469.601,91;

•  Aprovado estabelecer um protocolo com o I.N.E. - 

Instituto Nacional de Estatística com  vista à reali-

zação do XV recenseamento Geral da População 

e do V recenseamento Geral da Habitação;

•  Aprovado incluir no concurso público de segu-

ros os edificios sede das Juntas de Freguesia;

•  Aprovada a utilização do Refeitório Municipal 

por parte dos Sapadores Florestais;

•  Emitido parecer favorável ao Calendário Anual 

de Serviço das Farmácias de Valença;

•  Concedido à Associação Social e Recreativa dos 

Aposentados e reformados do Concelho de Valen-

ça o subsídio de € 250,00 com efeitos desde Agos-

to de 2007 e até à conclusão do Centro de Dia;

•  Concedidos mil litros de gasóleo ao Sport Clube 

Valenciano.

12 de novembro de 2008
•  Aprovada designação de Auditório Dr. Jorge Gama 

para o novo auditório dos Paços do Concelho;

•  Aprovada a declação de compromisso de apoio 

para com as “Comédias do Minho” no valor de 

16.000 € , a pagar nos anos de 2009 e de 2010

•  Apreciadas as Grandes Opções do Plano e Orça-

mento do Municipio para 2009;

•  Aprovado o tarifário dos Sistemas Públicos e Pre-

diais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas residuais de Valença;

Tarifas devidas pelo consumo efectivo de água:

1. Consumidores domésticos EUROS

1.1 Escalão 1: (0-5)m3 0,25

1.2 Escalão 2: (6-15)m3 0,47

1.3 Escalão 3: (16-25)m3 0,90

1.1 Escalão 1: + 25m3 1,20

2. Comércio, indústria e serviços

2.1 Escalão 1: (0-50)m3 0,82

2.2 Escalão 2: (51-100)m3 0,82

2.3 Escalão 3: + 100m3 0,82

3. Outros consumidores

3.1 Administração local -

3.2 Administração central 0,82

3.3 Instituições de interesse público -

3.4  Obras e outros utilizadores de 

carácter eventual

0,82

•  Adjudicada a empreitada da “Rede de Águas Re-

siduais Domésticas do lugar de Bogim – Cerdal”, 

à firma Construções Artur Alves Freitas II, lda 

pelo valor de 242.359,14 €

•  Autorizada a cedência gratuita da casamata 

“Paiol do Campo de Marte à Entidade regional 

de Turismo do Porto e Norte de Portugal, para a 

instalação do Posto de Turismo

•  Aprovada a indicação  dos seguintes pessoas 

para desempenharem a função de juizes sociais 

no período de 2008 a 2010: Eng Paula Xavier; Dr 

José Manuel ressurreição; Sr luís Manuel Amo-

rim; Enf. Emilia Azevedo; Educadora Maria dos 

Prazeres Alves Pereira; Prof. rosa Mendes.

•  Aprovado os valores do Merchandeising do Nú-

cleo Museológico;

•  Concedidos 4.000 € à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Valença;

•  Concedidos 1.130,00 € à União Desportiva Friestense;

•  Concedidos 10.000,00 €  ao Basket Clube de Valença.

14 de novembro de 2008
•  Aprovado submeter à Assembleia Municipal as 

Grandes Opções do Plano e Orçamentp do Mu-

nicípio para 2009;

Aposentados
Guilherme da Cunha

Aposentou-se Guilherme da Cunha condutor de 

máquinas pesadas e veículos especiais. Esteve ao 

serviço da autarquia desde 1 de Agosto de 1988 

tendo passado , ainda, pelas categorias de fiel de 

armazem de 2ª classe.

Desejamos ao Guilherme Cunha as maiores feli-

cidades e sucessos nesta nova fase da sua vida.  

A sua figura será recordada como funcionário 

municipal, sobretudo, nos serviços prestados nas 

equipas de obras.

José Rodrigues Dantas

Aposentou-se José rodrigues Dantas fiscal muni-

cipal especialista principal. Esteve ao serviço da 

autarquia desde 1 de Julho de 1972 tendo passa-

do, ainda, pelas categorias de zelador.

Desejamos ao José rodrigues Dantas as maiores 

felicidades e sucessos nesta nova fase da sua vida. 

A sua figura será recordada como funcionário mu-

nicipal, sobretudo, nos serviços prestados na feira 

semanal de Valença.
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valença na nova 
comunidade 
intermunicipal do 
minho-lima

vale do minho 
apresenta plano de 
intervenção para 
vale do minho
destaque para o plano de 
acção para o rio minho

indicadores

O Presidente da Câmara Municipal assinou em 15 de Outubro, 
no Castelo de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, a escritura 
pública de constituição da Comunidade Intermunicipal do 
Minho-Lima, a par dos demais municípios do distrito, com ex-
cepção de Viana do Castelo.
A nova comunidade foi criada no âmbito da lei n.º 45/2008 de 27 de 
Agosto, que estabelece o regime jurídico do associativismo municipal.
A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado Ad-
junto e da Administração local, Eduardo Cabrita.

Pirâmide Etária dos utentes inscritos no Centro de Saúde de Valença

Fonte: SINUS, Dezembro 2006

Fonte: SINUS, Dezembro 2006

A Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho promoveu 
uma sessão pública de apresentação do Plano de Interven-
ção/Planos de Acção para o Vale do Minho e o Rio Minho na 
Pousada de S. Teotónio, em Valença.
Este estudo desenvolvido pela Parque Expo, S.A., no âmbito de uma 
candidatura à medida 1.4 do ON, define uma estratégia integrada 
e operativa para o desenvolvimento do Vale do Minho tendo em 
conta  quatro eixos fundamentais: preservação, valorização, di-
namização e promoção do rio Minho, como eixo mobilizador do 
desenvolvimento. Assim, este Plano de Intervenção consubstancia 
uma estratégia supra-municipal e transfronteiriça que reflecte um 
desenvolvimento territorial para o futuro para o Vale do Minho, 
assente naqueles eixos e, ao mesmo tempo, indutora da valori-
zação do potencial humano e da competitividade do território. 
Destaque ainda, para o Plano de Acção do rio do Minho que visa 
a requalificação  e valorização do rio e suas margens, através da 
criação de espaços de usufruto público de qualidade.

Apresentamos os dados populacionais de Valença referentes ao ano 
de 2006, a partir  da população inscrita no Centro de Saúde de Valença, 
que à data eram de cerca de 15850. Este valor contempla os residentes, 
os emigrantes e os não residentes a trabalhar no concelho, cor-
respondendo a 7442 do sexo masculino e 8408 do sexo feminino. 

Grupo etário
Sexo

M F
0-4 336 324
5-9 353 362

10-14 359 393
15-19 443 400
20-24 505 499
25-29 565 592
30-34 624 615
35-39 531 556
40-44 512 542
45-49 505 506
50-54 462 506
55-59 470 538
60-64 428 470
65-69 415 549
70-74 402 542
75-79 273 445
80-84 179 343
85-90 66 149
91-95 12 60

96-100 2 16
101-105 0 1

Total 7442 8408





a ponte internacional metálica
Simbolo do abraço à Galiza, a velha 
ponte metálica é a memória viva da 
travessia para muitas gerações. 
Das balsas de troncos, aos carochos a 
remo, às barcaças à vela e aos vapores 
passaram séculos.
Agora é a metálica, rodo e ferroviária e 
a nova da via rapida e, em breve, a do 
comboio de alta velocidade que aproxi-
mam o que o rio Minho nunca separou. 




