Fortaleza Valença

Praça Forte de Valença
Jóia Arquitectónica da Humanidade
A Praça Forte de Valença é uma das principais fortificações
militares da Europa, com cerca de 5 km de perímetro
amuralhado, sobranceira ao rio Minho, frente a Tui. Um
espaço de convivência galaico-minhoto, comercial e
turístico por excelência.
Obra de arquitectura militar gótica e barroca com origem no
século XIII e que, actualmente, possui um sistema abaluartado,
tipo Vauban, edificado nos séculos XVII e XVIII.
No topo de dois outeiros desenvolve-se uma fortificação
formada por dois polígonos: o Recinto Magistral (mais antigo)
e a Coroada, separados por um fosso, com falsas-bragas e
4 revelins que protegem outras tantas Portas (Coroada,
Gaviarra, Fonte da Vila e Sol).
O sistema abaluartado da fortificação é composto por 10
baluartes e dois meios baluartes, dos quais: na Coroada,3
baluartes a sul (Sant' Ana, S. Jerónimo e Santa Bárbara) e
dois meios baluartes a norte (S. José e Santo António); na
Praça, 7 baluartes (Lapa, da Esperança, Nª Sr.ª do Faro,
S. Francisco, Sr.ª do Socorro, Sr.ª do Carmo e S. João).
Os dois recintos estão divididos pelas Portas do Meio, com
ponte fixa.
Na Fortaleza de Valença destacam-se os monumentos:
Igreja de Santa Maria dos Anjos - templo românico, de1276,
com planta longitudinal; Igreja da Colegiada de Santo
Estevão - templo românico, de 1283, com reconstrução
neoclássica e que foi sede da antiga Colegiada de Valença e
Bispado de Ceuta. No interior a cadeira episcopal gótico-mudéjar,
do séc. XV; Capela Militar do Bom Jesus - do séc. XVII, de
arquitectura barroca e neoclássica; Capela do Senhor do
Encontro - do séc. XVIII, de arquitectura barroca, evidencia-se na
Procissão dos Passos, com o celebre Sermão do Encontro; Capela
da Misericórdia - de 1749, arquitectura barroca e neoclássica. No
interior, a escultura do “Senhor Morto”, em cartão, da autoria
do Mestre Teixeira Lopes; Paiol do Açougue - do séc. XVIII,
armazém militar, rectangular envolvido por muro alto com portal
entre pilastra; Paiol de Marte - do 1715, armazém militar de
2 salas rectangulares; Marco Miliário Romano - do Séc. I D. C. ,
mandado construir pelo Imperador Cláudio, marca as 42 milhas
de distância de Braga a Tui e serviu, também, de pelourinho;
Cortinas de S. Francisco - Sala de Armas da Fortaleza, a
nascente, junto aos Baluartes de S. Francisco e de Nª Srª do
Faro; Palácio do Governador Militar - albergou a Aula Real de
Artilharia de Valença onde foi lente o celebre matemático
Anastácio da Cunha; Antiga Domus Municipalis - do séc. XIV,
destacam-se as abobadas, em tijolo burro, e as suas arcadas;
foi sede da Câmara, cadeia e albergou o mercado; Portas da
Coroada - do séc. XVII, mandadas construir pelo Rei D. Pedro II,
são a principal entrada na fortificação; Casa do Eirado - de
1448 é a par da Casa do Poço das mais antigas do burgo;
Fonte da Vila - reformulada em 1766, é uma fonte roqueira
medieval, no lado poente da Fortaleza; Estátua de S. Teotónio na Coroada, em frente à Capela Militar do Bom Jesus,
homenageia o primeiro santo português natural de Valença.
O rio Minho, o “pai minho”, que banha as margens de Valença
e Tui e a secular ponte metálica, modelo Eiffel, jóia da
arqueologia industrial europeia.
Em frente a Valença a imponente catedral de Tui e o casario
que se estende pela colina até beijar o rio.
Enquadramentos paisagísticos, valores patrimoniais, culturais
e humanos que tornam Valença e Tui em espaços singulares no
contexto ibérico e até europeu.
Autor,
C.M.V.
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O Agrupamento 453 de Valença comemora este ano o seu
trigésimo aniversário tendo sido fundado a 18 de Maio de 1975 por
6 valencianos. Este movimento tem tido uma presença muito activa
no seio da sua comunidade.
Desde sempre o Agrupamento tem colaborado com várias
instituições do concelho e do distrito, tendo ao longo da sua
existência formado inúmeras gerações de jovens.
Em 18 de Fevereiro de 1995 foi-lhe concedida a Medalha
de Prata Municipal de Mérito.
O Escutismo é um movimento cuja finalidade é educar a
próxima geração como cidadãos úteis e de vistas largas. A nossa
intenção é formar Homens e Mulheres que saibam decidir por
si próprios.
A Organização Mundial do Movimento Escutista, movimento
fundado por Baden-Powel no ano de 1907, abrange mais de 216
países, contando actualmente com mais de 25 milhões de escuteiros
em todo o Mundo.
O CNE (Corpo Nacional de Escutas) é uma associação de
juventude sem fins lucrativos, não-política, e não-governamental,
destinada à formação integral de jovens, com base no método criado
pelo seu fundador e no voluntariado dos seus membros.
O Escutismo complementa a acção da escola e da família,
preenchendo as necessidades específicas dos jovens de ambos
os sexos.
Através de programas adequados aos vários escalões
etários, o Escutismo consegue ajudar os jovens a desenvolver-se
física, intelectual, social e espiritualmente. Proporciona ainda aos
jovens uma educação global de modo a prepará-los para serem
cidadãos participativos e responsáveis no seio das suas comunidades,
através de programas de actividades progressivas baseadas nos
interesses dos jovens que envolvem o contacto com a natureza
para proporcionar aventura e desafio.
O CNE é também um movimento da Igreja Católica que
através do jogo escutista, vivido à luz de Jesus Cristo e do Evangelho,
procura contribuir para a formação humana e cristã dos seus
membros pelo testemunho de vida em comunhão eclesial.
Ser escuteiro é a maior aventura da tua juventude.
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(Dr. José Luís Serra)
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Albergue de Padrón
42 camas
Å981 810 044

Vitorino de Piães

Esta estrutura de apoio aos peregrinos do Caminho Português
para Santiago é a primeira a nascer em Portugal com um destino
exclusivo de apoiar as peregrinações jacobeias.
Uma nova valência que está ligada à rede galega e reforça a
oferta de estruturas de apoio aos peregrinos que passam a contar,
agora, com auxílio desde Valença a Santiago.
Esta era a antiga Casa dos Magistrados, adquirida pela Câmara
Municipal, totalmente recuperada e colocada à vossa disposição.
O albergue tem o nome de São Teotónio, em homenagem ao
primeiro santo português, nascido em Valença, também ele, peregrino
à Terra Santa. O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, fundado por São
Teotónio, manteve uma estreita relação com Santiago de Compostela
por mediação do santo valenciano.
Esta é uma estrutura vital de apoio aos peregrinos que fazem este
traçado secular e permitirá um avanço importante na potencialização
do Caminho Português para Santiago.
Os escuteiros valencianos associam-se a este projecto
proporcionando o seu espírito peregrino de acolhimento e de apoio ao
próximo. Eles serão a vossa voz amiga e auxiliadora em terras
valencianas.
Este é o tributo de Valença a Santiago, a São Teotónio e às
seculares peregrinações jacobeias que colocaram Valença, desde a
Idade Média, no caminho das grandes rotas europeias.
Ultreia e Sus Eia.

Balugães

Albergue “São Teotónio”

Albergue de Caldas de Reis
34 camas, 20 colchonetas,
Å609 556549

Albergue de Teo
26 camas, 2é
Å981 572 004/606 984 835

Durrães

Albergue de Pontevedra
56 camas
Å986 844 045

BARCELOS

Albergue de Barro
40 camas
Å986 711 001

Barcelinhos

Albergue de Redondela
56 camas, 2é
Å986 404 196

S. Pedro de Rates

Albergue de Porriño
40 camas, 2é
Å986 288 000

VILA DO CONDE

Albergue de Tui
38 camas, 2é
Å986 603 643

Mindelo

Albergue S.Teotónio - Valença
62 camas, 20 colchonetas, 1é
Å918 234 938/916 999 616/966 938 262
Fax.251 809 522
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