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EDITORIAL

Vila Verde é, hoje, um concelho com uma forte marca de empreende-
dorismo e de dinamismo que contribui significativamente para que se 
coloque como um dos concelhos mais atrativos e competitivos da região. 
Estou certo de que os novos órgãos autárquicos, que tomaram já posse, 
vão continuar a zelar pelo bom nome do concelho de Vila Verde e a dar 
um grande impulso no sentido do contínuo desenvolvimento e moderni-
zação de todo o território. Viver e investir num concelho inclusivo, que 
está a conhecer grandes progressos em matéria de coesão social e ter-
ritorial, é um desafio aliciante e uma oportunidade que um número cres-
cente de pessoas não quer desperdiçar. Os estímulos fiscais ao investi-
mento e as infraestruturas e equipamentos construídos atraíram já várias 
centenas de empresas que produzem riqueza e geram emprego. Só nos 
últimos 4 anos, nasceram, no nosso concelho, 585 empresas e o cresci-
mento económico ascendeu a cerca de 3%, colocando-se acima da média 
nacional.  O concelho de Vila Verde conta com autarquias, associações, 
instituições e empresas dinâmicas e empreendedoras que demonstram 
visão de futuro e capacidade para inovar e para fazer face às exigências 
de um mundo cada vez mais competitivo.
Um dos grandes desafios que temos pela frente é, sem dúvida, a fixação 
das pessoas nas suas freguesias e a captação de novos residentes e de in-
vestimentos empresariais. As obras de requalificação de espaços públicos 
e de vias de comunicação, assim como o investimento no alargamento 
das redes públicas de abastecimento de água e de saneamento, a par da 
construção de equipamentos que elevam a qualidade de vida das pes-
soas, continuam a revelar-se prioritárias no processo de desenvolvimento 
e de modernização do concelho.
Também a política de desenvolvimento cultural, alicerçada na realização 
de eventos-âncora, atrai, anualmente, muitos milhares de visitantes e tu-
ristas ao território concelhio, contribuindo decisivamente para a dinami-
zação da economia local e para a alavancagem do turismo.
O facto de Vila Verde surgir no primeiro lugar do “ranking” nacional de 
esperança de vida, de acordo com o “City Performance Index”, que posi-
ciona a esperança de vida dos Vilaverdenses nos 81 anos de idade, e a 
circunstância de alcançar uma pontuação acima da média nacional no 
que se refere à dimensão “Talento”, que analisa a estrutura da população, 
emprego, educação e nível de salários, são reveladoras do esforço que 
tem vindo a ser feito para que o concelho seja, como já é, um lugar ideal 
para se investir e para se construir um projeto de vida.

Com o esforço de todos, Vila Verde vai continuar a prosperar e a projetar-
se na região, no país e no mundo.

Um forte abraço amigo,

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

                                                                                    

                                                                   

                                                                                           Dr. António Vilela 

caro(a) vilaverdense,

“Ao longo destes anos ao serviço 
do concelho de Vila Verde, tive o 
privilégio de trabalhar com uma 
equipa dinâmica, competente e 
totalmente empenhada em fazer 
o melhor por Vila Verde e pelos 
Vilaverdenses.
 Tive também a honra e a felici-
dade de trabalhar com presidentes 
de Junta de freguesia e executivos 
de grande qualidade e com uma 
vontade indómita de fazer sempre 
mais e melhor. Vila Verde e cada 
um dos seus habitantes têm boas 
razões para ter orgulho e estar 
eternamente gratos a estes ho-
mens e mulheres, que dedicaram 
parte da sua vida a fazer sempre 
mais e melhor pelas suas fregue-
sias e pelos seus habitantes.
 Vila Verde possui grandes insti-
tuições e associações imbuídas 
de um enorme sentido de serviço 
público que, cada uma na sua 
área especifica de intervenção, 
são também grandes obreiras e 
responsáveis pelo salto qualita-
tivo que o concelho conheceu no 
sentido do desenvolvimento e da 
modernidade.
 Trabalhar em Vila Verde e para Vila 
Verde, com o foco inteiramente 
colocado no progresso do Municí-
pio e no bem-estar dos Vilaver-
denses foi e sempre será o nosso 
maior compromisso.O poder local 
é o único poder com verdadeira 
e permanente proximidade e os 
autarcas são aqueles que mais se 
preocupam com os problemas e 
com as efetivas necessidades das 
terras e das pessoas.
Fruto da ação da autarquia e 
graças a um trabalho coletivo, 
temos hoje um concelho desen-
volvido e muito mais apelativo 
para os Vilaverdenses, para quem 
nos visita, para quem deseja con-
struir aqui um projeto de vida e 

para quem quer concretizar novos 
projetos empresariais.
 Ninguém de boa-fé e consci-
ente dos seus atos, poderá ne-
gar que Vila Verde é atualmente 
um Município muito mais inova-
dor, criativo e empreendedor e 
com melhor qualidade de vida.
 Vila Verde é hoje um concelho, 
devidamente orientado e mobi-
lizado para os desafios e para as 
crescentes oportunidades de quem 
quer estar na linha da frente na 
criação de todas as condições para 
fixar a população local, atrair mais 
residentes e potenciar a emergên-
cia de novos investimentos.
Vila Verde é hoje um concelho que 
está a conhecer um dinamismo 
económico sem precedentes, 
beneficiando de um conjunto de 
investimentos potenciadores da 
melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e da atração de investi-
mento que aumentam a produção 
de riqueza e a criação de novos 
postos de trabalho.
 Ouvir as pessoas, ouvir as suas   
ideias e acolher as suas sugestões 
e propostas é fundamental para 
fazermos uma gestão aberta e 
participada.
Para nós, todos contam, conta-
mos com todos porque a missão 
coletiva a que nos propomos é exi-
gente e apenas possível se agluti-
narmos vontades e se juntarmos o 
máximo de sinergias em torno do 
que verdadeiramente importa: o 
efetivo desenvolvimento da nossa 
terra.
Move-nos uma vontade enorme 
de fazer sempre mais e melhor 
para que Vila Verde cresça e se 
projete como um concelho que 
oferece excelentes condições para 
aqui se investir e para aqui se viver.
 O meu maior desejo é que as cri-
anças e os jovens vilaverdenses, 

assim, como todos nós, nunca 
deixem de ter orgulho no seu 
concelho e se identifiquem com 
os valores e as tradições que en-
riquecem e diferenciam o nosso 
território.
 Conto com todos Vós para, juntos, 
conseguirmos vencer o desafio 
do progresso e da modernidade 
e promover o efetivo desenvolvi-
mento da nossa terra.
 
Muito obrigado.
 Viva Vila Verde!
Viva Portugal!
 
21 de Outubro 2017”

Excerto do discurso do Presiden-
te da Câmara Municipal de Vila 
Verde, Dr. António Vilela
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TOMADA DE POSSE 

Órgãos do Município
Câmara e Assembleia Municipal

PRESIDENTES DE JUNTA E UNIÃO DE FREGUESIAS

CÂMARA MUNICIPAL 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VILA VERDE
António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela

VEREADORES COM PELOURO
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território 
Manuel Oliveira Lopes

Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social
Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes

Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas 
Patrício José Correia Pinto de Araújo 

VEREADORES SEM PELOURO
José Augusto Marçal Morais 
Luis Loureiro de Castro
Cláudia da Conceição Cachetas Pinto

Realizou-se, no dia 21 de outubro de 2017, no 
Centro de Artes e Cultura de Vila Verde,  a ce-
rimónia de instalação dos Órgãos do 
Município, Câmara e Assembleia Municipal de 
Vila Verde Presidente da Assembleia Municipal 

de Vila Verde
Carlos António Andrade Arantes

Membros da Assembleia Municipal
PSD
Martinha do Rosário O. S. Couto Soares
Susana Sofia Pereira da Silva
Mário Manuel Marques Nogueira
Paulo Jorge Nogueira Fernandes
Vera Lúcia Martins Morgado
Luís Miguel Ferreira de Sousa
António Alberto da Rocha Rodrigues
Mara Alexandra da Cunha Silva Alves
Branca Sofia Ferreira Malheiro
Filipe Barros Pereira Lopes
António Fernandes Barbosa
Ana Filipa Alves Pereira
Carlos Manuel Martins Correia
José Gonçalves da Costa
Vitória Maria dos Santos Rodrigues

José Manuel Coutinho Oliveira
Vitor Hugo Rodrigues dos Santos

PS
Manuel Martinho P.  S. Gonçalves
Manuel António da Costa Pereira
Deolinda Fernanda. N. Cerqueira Pi-
menta
Aires Francisco de Macedo Fumega
Paulo Samuel Macedo Estrada
Maria Lúcia Pereira Martins
André Manuel Godinho Carvalho
António Pedro de M. F. P. Gonçalves
Isabel Mª da Rocha D. Pinheiro de Ol-
iveira
Carlos Augusto Macedo de Araújo
Joaquim Manuel Coelho Ribeiro
Maria da Conceição Ferreira da Silva 
Alves
António Ruães Pereira

CDS
Cláudia Isabel Campos da Costa Pereira
Paulo Jorge Alves Gomes

CDU
Sérgio Sales de Almeida

Aboim da Nóbrega e Gondomar  - João Rodrigues Fernandes
Atiães - João Batista Lopes S. Bento
Cabanelas - António Esquivel Gonçalves Gomes
Cervães – Hélder Constantino Gomes Forte
Coucieiro – Luís Paulo Azevedo Ferreira
Dossãos – Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira
Freiriz – Narciso José Teixeira Gama
Gême – Natália Meireles Carvalho
Lage - Carlos Pedro de Sousa Moreira de Castro
Lanhas – Bruno Miguel Oliveira Eiras
Loureira - Pedro Filipe Gomes Dias
Moure – José Manuel Pinheiro Lopes
Oleiros – Carla Maria Macedo Leitão
Parada de Gatim – Pedro da Mota Rodrigues
Pico S. Cristovão – Fernando Fernandes Pimenta
Ponte S. Vicente – Bruno Luís Brito da Silva Macedo 
Prado S. Miguel – Rui Fernando Aires de Abreu Malheiro

Sabariz – Fernando da Ressurreição Simões Antunes da Silva
Soutelo - Filipe José Araújo Silva
Turiz – Vítor Manuel Cardoso Ramos
União de Freguesias da Ribeira do Neiva - Carlos Manuel Rocha Machado
União de Freguesias de Carreiras (S. Miguel) e Carreiras (S. Tiago) -  Carlos de Sousa Ferreira
União de Freguesias de Escariz (S. Mamede) e Escariz (S. Martinho) -  Adelino Duarte Machado 
União de Freguesias de Esqueiros, Nevolgilde e Travassós -  Vítor João Moreira Mota 
União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo -  Manuel Alves Rodrigues
União de Freguesias Oriz (Sta. Marinha) e Oriz (S. Miguel) -  José Dias Afonso Araújo
União de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós – César Augusto Mota Cerqueira
União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide -  Carlos Cerqueira Ferraz
União de Freguesias de Valbom (S. Pedro), Passô e Valbom (S. Martinho) – Joaquim Gomes Martins
União de Freguesias do Vade – Carlos Manuel Brito Cação
Valdreu – José Martins
Vila de Prado – José Albano Viana Bastos
Vila Verde e Barbudo – José Luís Soares Faria
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DESENVOLVIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA ENTREGA A CHAVE DO NOVO EQUIPAMENTO AO COMANDANTE DO 
COMANDO TERRITORIAL DE BRAGA DA GNR

Município entrega chave do novo 
quartel da GNR de Vila Verde

Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Vila Verde procedeu, 
no dia 23 de agosto 
de 2017, à entrega 

da chave do novo quartel da GNR 
de Vila Verde ao Coronel Paulo 
Soares, Comandante do Comando 
Territorial de Braga da GNR, na 
presença do Comandante do Pos-
to Territorial da GNR de Vila Verde, 
o 1.º Sargento João Moreira. Com 
a profunda intervenção realizada, 
num investimento global superior 
a 1 milhão de euros, procedeu-se à 
requalificação e ampliação do an-
terior edifício da GNR.
Com a entrada em funcionamento 
deste novo quartel o Concelho de 
Vila Verde passa a contar com um 
quartel amplo, moderno e fun-

cional, projetado e edificado para 
conferir ainda maior dignidade ao 
insubstituível trabalho desenvolvi-
do pela GNR no    concelho       de    
Vila   Verde.    Este       novo imóvel 
enquadra-se no projeto integrado 
de regeneração urbana que está 
a ser concretizado nesta zona da 
sede concelhia, onde se encontra 
já em pleno funcionamento o Cen-
tro de Artes e Cultura, onde vai ain-
da ser construído o Parque Urbano 
e o Centro de Artes e Espetáculos 
de Vila Verde, com a concretização 
da obra de reabilitação do edifício 
da antiga Adega Cooperativa de 
Vila Verde, um investimento supe-
rior a 3 milhões de euros.

O

ESPAÇOS CIDADÃO E LOJA DO MUNÍCIPE
BALCÃO DOS CTT NA LOJA DO MUNÍCIPE DO VADE
VILA VERDE ABRE SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, 
marcou presença na cerimónia de 
assinatura do protocolo celebrado 
entre a União de Freguesias do 
Vade e os CTT para o funciona-
mento do novo balcão desta em-
presa na Loja do Munícipe do Vade.
O novo balcão dos CTT, inte-
grado na Loja do Munícipe do 
Vade, entrou em funcionamento 
no dia 19 de Junho e, além da 
população do Vade, vai também 
servir as freguesias vizinhas, 
designadamente Aboim da Nóbre-

ga e Gondomar e Prado S. Miguel, 
assim como freguesias limítrofes 
do município da Ponte da Barca.
Assim, na zona do Vade, além do 
Pavilhão Gimnodesportivo, da 
Extensão de Saúde requalificada 
e da Loja do Munícipe, a popu-
lação local passará, a partir do 
próximo mês, a contar com mais 
um serviço essencial no dia-a-
dia das pessoas e das empresas.
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ACÇÃO SOCIAL

Um grupo de médicos dentis-
tas atenderam entre março de 
2016 e maio de 2017, no seu 
consultório e de forma gratuita, 
17 pessoas carenciadas, sinali-
zadas pelas equipas de atendi-
mento e acompanhamento so-
cial das  Ipss´s, Casa do Povo 
Ribeira do Neiva e Centro Comu-
nitário de Prado, Cruz Vermelha.
Voluntariamente doaram o seu 
tempo em consultas de avaliação, 
aconselhamento e tratamento 
oral no valor global de 4.635,00€. 
Os Laboratórios de Próteses Den-
tárias aderentes a este Projeto, 
em colaboração com os Médicos 
Dentistas doaram em próteses 
dentárias o valor de 1.376,50€.

MUITO 
OBRIGADO A 

TODOS OS 
PARCEIROS

A XIX Festa Concelhia Sénior, or-
ganizada pelo Município de Vila 
Verde, juntou dois mil idosos 
Vilaverdenses em Penafiel. 
Este evento decorreu em dois 
dias distintos. No dia 6 de julho 
participaram os idosos da zona 
norte do território concelhio e, no 
dia 7, foi a vez dos idosos da zona 
sul desfrutarem desta maravi-
lhosa festa. Esta Festa Conce-
lhia da Pessoa Sénior propor-
ciona a todos os participantes, 
excecionais momentos de salutar 
convívio e de grande animação.
O evento contou com a cele-
bração de uma Missa, no Mosteiro 
do Bustelo e de um almoço con-
vívio complementado com forte 
animação ao longo da tarde.
A elevada mobilização em torno 
de mais esta atividade desen-
volvida a pensar no bem-estar 
e na criação de momentos de 
grande alegria para a popu-
lação sénior foi uma inequívoca 
demonstração da importân-
cia religiosa, cultural e lúdica 
da mesma para as autarquias 
de todo o concelho e para 
a população menos jovem.

PROJETO DENTIVIDA
DENTISTAS E PROTÉSICOS  AJUDARAM 
MUITOS VILAVERDENSES A SORRIR

XIX FESTA CONCELHIA SÉNIOR 2017
DOIS MIL SÉNIORES DO CONCELHO DE 
VILA VERDE PARTICIPAM EM PASSEIO A PENAFIEL
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O amplo largo defronte da Igreja Paroquial de Cabanelas, espaço de 
feiras e eventos local, foi requalificado. O asfaltamento e regulari-
zação do piso, a instalação de guias e condutas para águas pluviais, 
entre outras intervenções, são uma importante mais-valia para a 
freguesia.Inicialmente, este era um espaço que estava muito degra-
dado, mas foi possível unir esforços e concretizar este anseio lo-
cal. O trabalho de interacção muito estreita entre a Fabriqueira e 
o pároco, a Junta de Freguesia e o Município, assim como de mui-
tos populares que se associaram, transformando-o num recinto 
novo e preparado para receber eventos e outras iniciativas locais.

FREGUESIAS

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE FEIRAS 
E EVENTOS DE CABANELAS

CABANELAS

Câmara Municipal financia obras e atividades de freguesias 
e associações com apoios que ascende a 160 mil euros

Aboim da Nóbrega, Valões e 
Lanhas beneficiam da ligação 
de novos PT que vão melhorar o 
serviço de fornecimento de ele-
tricidade, com uma potência in-
stalada de 200 Kva. Para o efeito 
foram construídos 1 Km de rede 
aérea MT e 1 Km de rede aérea 
BT. A ligação destes novos PT, 
nos lugares de Lameiras e Igreja, 
em Aboim da Nóbrega e Valões, 
respetivamente, e na rua António 
Rodrigues Borges, em Lanhas, vai 
reforçar a capacidade e a quali-
dade da cobertura da rede de 
eletricidade, contribuindo, assim, 
para elevar os níveis de bem-estar 
da população local e criando tam-
bém condições para a emergência 

de novos projetos empresariais. A 
ligação destes novos equipamen-
tos representa mais um passo im-
portante no sentido do reforço da 

eficiência e da capacidade da rede 
elétrica para responder às cres-
centes necessidades das famílias 
e das unidades produtivas locais.

LIGAÇÃO DE DOIS NOVOS PT EM ABOIM DA NÓBREGA, VALÕES E LANHAS

UNIÃO DO VADE, ABOIM DA NÓBREGA - GONDOMAR E LANHAS

A Câmara Municipal de Vila Verde aprovou, na reunião do Execu-
tivo Municipal, de 22 de maio de 2017,  a atribuição de apoios fi-
nanceiros a obras e iniciativas de juntas de freguesia e associações 
concelhias num montante global que ascende a 160 mil euros.
A celebração de protocolos de colaboração com as freguesias do 
concelho tem sido uma constante na ação política da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, levando assim a bom porto uma gestão de 
proximidade que visa a realização eficaz e em tempo útil de obras 
prioritárias para a modernização das freguesias e para a melhoria 
das condições de vida da população.
Pico S. Cristóvão, Lanhas, Ponte S. Vicente e Coucieiro
Desta feita, a maioria social democrata do Executivo Municipal, 
através de protocolos de colaboração com as juntas de freguesia 
de Pico S. Cristóvão, Lanhas, Ponte S. Vicente e Coucieiro, viabi-
liza a realização de obras de construção de muros de suporte e 
vedação, no âmbito da execução de trabalhos de requalificação 
e alargamento de vias de comunicação no seio destas freguesias.
Ponte S. Vicente e Coucieiro
O Executivo Municipal vai também aprovar a comparticipação 
de obras de requalificação da zona envolvente à Igreja Paroquial 
de Ponte S. Vicente e de reabilitação do edifício-sede da Junta de 
Freguesia de Coucieiro e do imóvel da antiga escola primária desta 
mesma freguesia.
Gomide, Valbom S. Pedro, Passô e Valbom 
S. Martinho e  Soutelo
No âmbito do apoio ao dinamismo das juntas de freguesia, a Câ-
mara Municipal de Vila Verde propõe-se ainda comparticipar as 
obras de construção das Casas Mortuárias de Gomide e da fregue-
sia de Valbom S. Pedro, Passô e Valbom S. Martinho, assim como 
os trabalhos de manutenção e limpeza levados a cabo por inicia-
tiva da Junta de Freguesia de Soutelo na “Mina da Lerdeira”.
Aboim da Nóbrega
O Executivo Municipal de Vila Verde vai também analisar e votar o 
apoio pecuniário à realização de obras de requalificação no Campo 
de Jogos da Associação Desportiva de Aboim da Nóbrega que con-
templam os balneários, o bar e arranjos exteriores.
Vila Verde, Duas Igrejas e Cervães
A Edilidade irá ainda aprovar o apoio financeiro à realização da II 
S. Silvestre de Vila Verde, a comparticipação da aquisição de uma 
viatura para o Agrupamento de Escuteiros n.º 1266 de Santa Ma-
ria de Duas Igrejas e da transmissão, em direto e online, via Face-
book, da Peregrinação de Nossa Senhora do Bom Despacho.

Depois do investimento inicial, 
resultante de uma parceria do Mu-
nicípio de Vila Verde com a Junta 
de Freguesia de Dossãos, reali-
zado em matéria de captação e de 
armazenamento em reservatório 
com sistema de tratamento, a Câ-
mara Municipal  está a executar os 
trabalhos de instalação das condu-
tas que vão fazer chegar o serviço 
público de abastecimento de água 
a um número significativo de hab-
itações na freguesia de Dossãos.

A Câmara Municipal de Vila Verde 
executou as obras de repavimen-
tação e requalificação da avenida 
Marechal Humberto Delgado e da 
rua Professor Doutor José Bacelar 
e Oliveira, melhorando, assim, sig-
nificativamente, um dos principais 

acessos à Escola Secundária de 
Vila Verde. A empreitada repre-
senta um investimento global su-
perior 150 mil euros e contempla 
ainda intervenções de requalifi-
cação da rua António Sérgio.

AMPLIAÇÃO DA REDE
DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO DE ÁGUA

 DOSSÃOS  DOSSÃOS

Estão em curso as obras de re-
qualificação do cemitério e respe-
tiva área urbanística envolvente 
na freguesia de Valdreu. As obras 
contemplam, essencialmente, a 
requalificação do cemitério e ar-
ranjo urbanístico da área envol-
vente, nomeadamente trabalhos 
de pavimentações, criação de 
acessos para pessoas com mo-
bilidade reduzida, zonas ajardina-
das, muros, pinturas e a criação 
de condições ótimas de utilização 
deste espaço sagrado em que as 
pessoas prestam homenagem aos 
entes queridos que partiram.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO E RESPETIVA ÁREA 
URBANÍSTICA ENVOLVENTE EM VALDREU

CÂMARA REPAVIMENTA AVENIDA DE ACESSO À 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE
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Câmara Municipal 
de Vila Verde e a 
Junta de Freguesia 
da Loureira inaugu-

raram hoje, 24 de junho, as obras 
de requalificação da Zona de Laz-
er da Ponte Nova, na Loureira. A 
sessão foi abrilhantada com uma 
espetacular demonstração de 
Trial Bike, promovida pelos atle-
tas Daniel Sousa e Luís Araújo, 
campeões nacionais do Trial Por-
tugal. O Município de Vila Verde 
e a autarquia da Loureira uniram 
esforços para que este magnifico 
espaço fosse dotado de zonas 
verdes de excelência. 

A Capela de S. Frutuoso, em 
Sande, e toda a área envolvente 
foram objeto de obras de requali-
ficação que conferem elevada 
dignidade àquele edifício religi-
oso. Estes espaços e infraestrutu 
ras, que têm um significado espe-
cial na vida coletiva das freguesias 
e uniões de freguesias do concelho 
de Vila Verde

Realizou-se no dia 13 de agosto, a cerimónia de inauguração da requali-
ficação do Adro e Sacristia da Igreja Paroquial e da Casa Mortuária de 
Gondiães, obras de capital importância para o progresso da União de 
Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós.
A realização destas obras são da maior relevância para o desenvolvi-
mento de Gondiães, tendo sido apoiadas pela Câmara Municipal de Vila 
Verde, o envolvimento ativo de toda a paróquia de Gondiães na 
angariação de verbas indispensáveis para custear o avultado investi-
mento realizado, a Fábrica da Igreja de Gondiães e a União de Fregue-
sias do Pico de Regalados, Gondiães e Mós.

A obra de requalificação e alarga-
mento do cemitério de Esqueiros 
veio somar-se às anteriores inter-
venções de requalificação da Igreja 
Paroquial e do respetivo adro, con-
ferindo, assim, elevada dignidade a 
este espaço central da vida religiosa 
e cívica desta antiga freguesia que 
integra agora a União de Freguesias 
de Esqueiros, Nevogilde e Travassós.

Foi em ambiente festivo que se 
inaugurou no dia 5 de agosto a 
Casa Mortuária de Barros, uma  in-
fraestrutura que fica situada junto 
à igreja paroquial, no edifício da 
antiga sede de junta de freguesia 
de Barros. As obras tiveram a com-
participação da Câmara Municipal 

de Vila Verde e incidiram sobre a 
requalificação e restauro do ed-
ifício onde se fez  uma ampla sala 
mortuária, local que também ser-
virá para acolher outras atividades 
da paróquia, como a catequeses, a 
realização de  reuniões, entre mui-
tas outras iniciativas.

A

FREGUESIAS

INAUGURAÇÃO DA ZONA DE LAZER DA PONTE NOVA
UM ESPAÇO QUE ELEVA A ATRATIVIDADE DO 
TERRITÓRIO E ALAVANCAM A ATIVIDADE TURÍSTICA

INAUGURAÇÃO  DA CAPELA DE S. FRUTUOSO 
E ESPAÇO ENVOLVENTE REQUALIFICADOS EM SANDE

INAUGURADAS A REQUALIFICAÇÃO DO ADRO
E SACRÍSTIA DA IGREJA PAROQUIAL E BÊNÇÃO
DA CASA MORTUÁRIA DE GONDIÃES

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
 E ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE ESQUEIROS

INAUGURAÇÃO DA CAPELA
MORTUÁRIA DE BARROS

LOUREIRA

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDE
VILARINHO, BARROS E GOMIDE

UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE PICO DE REGALADOS, GONDIÃES E MÓS

UNIÃO DE FREGUESIAS ESQUEIROS, NEVOGILDE E TRAVASSÓS

Foi com grande entusiasmo e 
alegria que a população de Car-
reiras  S. Tiago assistiu no dia 6 de 
agosto, à inauguração  das obras 
de requalificação do adro e da 

zona envolvente à Igreja Paroquial 
daquela localidade.
Segundo os responsáveis a con-
cretização desta obra  só foi pos-
sível graças ao profícuo trabalho 

de parceria desenvolvido pelo Mu-
nicípio de Vila Verde e pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de Carreiras S. 
Tiago, e também graças à popu-
lação local. 

INAUGURAÇÃO DA  REQUALIFICAÇÃO DO ADRO E DA ZONA ENVOLVENTE
À IGREJA PAROQUIAL INAUGURADAS COM POMPA E CIRCUNSTÂNCIA

CARREIRAS S. MIGUEL E CARREIRAS S. TIAGO
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CULTURA

chama da tradição continua bem viva 
no concelho de Vila Verde, que aco- 
lheu, de 09 até 13 de junho de 2017, 
as Festas Concelhias em Honra de 

Santo António. Foram milhares os visitantes que se 
deslocaram ao concelho de Vila Verde durante as 

festividades, que se afiguraram como uma montra 
privilegiada de promoção da cultura e do território. 
Uma combinação harmoniosa entre tradição e van-
guarda, através de um programa que aliou a etno-
grafia e a tradição local aos ritmos da modernidade.

Os  artistas  conceituados  no  
panorama  nacional  e  interna- 
cional  da  música,  Amor  Electro  
e  Richie  Campbell, arrastaram 
consigo autênticas legiões de fãs 
e conquistaram largos milhares 
de visitantes, que chegaram ao 
coração do Minho para assistirem 
ao vivo e a título totalmente gra-
tuito a dois espetáculos de grande 
qualidade. As tradições locais 
também ocuparam lugar de relevo 
na programação, como as rusgas, 
as fogueiras, os cantares ao de-
safio, as marchas, a sessão de fo-
go-de-artifício e a majestosa pro 
cissão solene em honra de Santo 
António, que contou com a partici-
pação da Fanfarra dos Bombeiros 
de Vila Verde, da Banda de Música 
de Vila Verde e de Aboim da Nó-
brega e o Grupo de Escuteiros de 
Vila Verde. Destaque, ainda, para 
os festivais de folclore (Luso-Es-

panhol e Concelhio) e para os di-
versos espetáculos de música ao 
vivo. As festividades espelharam 
também o trabalho das asso-
ciações e entidades locais, como é 
o caso do Cortejo da Tradição, um 
desfile de Carros Alegóricos que 
contou com a participação das 
Juntas de Freguesia, Associações 
e IPSSs, numa mostra da autenti-
cidade, da cultura e das tradições 
da nossa terra e das nossas gen-
tes. Uma referência especial tam-
bém para a tradicional Corrida de 
Cavalos – Passo Travado, o Festi-
val da Febra, e o ‘After Party’ com 
DJ.
 Com um programa rico e diver-
sificado, a que se aliou também a 
gastronomia regional, com a 
realização do VIII Festival da Febra, 
a hospitalidade local e a riqueza do 
património natural e edificado.

A

FESTAS SANTO ANTÓNIO
Muitas atrações e animação nas Festas
Concelhias
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Durante cinco dias consecu-
tivos, Vila Verde embarcou numa 
viagem à descoberta da genuí-
na tradição minhota. Os usos e 
costumes, os produtos frescos 
do campo e os animais vivos, a 
gastronomia regional e as re- 
criações de práticas tradicionais, 
os espetáculos de música ao vivo 
e os concursos. Mais de 40 ini-
ciativas num cartaz turístico cul-
tural que trouxe largos milhares 
de pessoas ao coração do Minho.
“A Festa das Colheitas – Feira 
Mostra de Produtos regionais é um 
dos maiores eventos do concelho, 
com um programa rico e diversi-
ficado de promoção do território 
e divulgação do potencial local. 
Foram cinco dias consecutivos de 
amizade, partilha, tradição, músi-
ca e muita animação. A forte 
adesão popular mostra clara-
mente que esta é uma aposta 
ganha, um investimento com 
grande retorno, que dina-
miza a economia, valoriza a 
tradição e promove a cultura. 
A presença da TVI, com uma 
emissão de seis horas a partir 
de Vila Verde, foi o fator mul-
tiplicador, levando a Festa das 
Colheitas a todo o planeta”. As 
palavras são do presidente do 
Município de Vila Verde, António 
Vilela, quando fez um balanço ex-
tremamente positivo da XXVI Fei-
ra Mostra de Produtos Regionais.
“Foi mais uma edição de grande 

sucesso. Tivemos o maior núme-
ro de stands de sempre (177) e 
a procura continua a aumentar. 
Queremos um concelho atrativo 
e dinâmico, que encontre no seu 
património uma âncora de de-
senvolvimento e de construção 
do futuro”, referiu António Vile-
la, sublinhando a importância 
desta aliança harmoniosa entre 
tradição e modernidade na pro-
jeção do território vilaverdense 
em todo o país e no estrangeiro.

O MAIOR EVENTO DO CONCELHO EM HOMENAGEM
AO MUNDO RURAL

FESTA DAS COLHEITAS

UMA APOSTA GANHA, UM INVESTIMENTO COM GRANDE RETORNO, QUE DINAMIZA
A ECONOMIA, VALORIZA A TRADIÇÃO E PROMOVE A CULTURA

O grande poeta do Neiva, Sá de 
Miranda, deu o mote para três 
dias, de 19 a 21 de maio de 2017, 
de uma viagem pela história da 
região  e  do  país,  em  que  pu-
demos conhecer mais de perto 
usos e costumes da época qui-
nhentista. Espetáculos de música 
ao vivo, desfile histórico, repre-
sentação, falcoaria, mostras de ar-
mas, oficinas, artesanato, gastro-
nomia, danças populares, rábulas 
e artes circenses foram alguns dos 
inúmeros atrativos da edição de 
2017 da Feira Quinhentista – Sá de 
Miranda Por Terras de Vila Verde.
Projetar o território dentro e ‘fora 
de portas’ O evento atraiu mi- 
lhares de pessoas ao concelho de 
Vila Verde, numa ação de divul-
gação que surge na senda da es-

tratégia de atração turística e pro-
moção cultural desenvolvida pelo 
Município e que tem projetado 
o território dentro e ‘fora de por-
tas’. A Feira Quinhentista – Sá de 
Miranda por Terras de Vila Verde 

afirma-se como uma jornada lú-  
dico-pedagógica que incita a co-
munidade escolar a aproximar-se 
da nossa história de forma diver-
tida e descontraída, como subli-
nhou o presidente António Vilela.

As obras de arte apresentadas pe-
los alunos da Escola Monsenhor 
Elísio Araújo, do Agrupamento de 
escolas de Vila Verde e pelos alu-
nos da Escola Secundária de Vila 
Verde foram as grandes vencedo-
ras da 6ª edição da Bienal na Es-
cola de Vila Verde, uma iniciativa 
que contribui de forma categórica 
para elevar a arte e cultura nas 
escolas vilaverdenses. A inaugu-
ração da exposição e a entrega 
de prémios realizou-se, no dia 18 
de maio,  na Biblioteca Professor 
Machado Vilela de Vila Verde.

VILA VERDE REVIVEU A ÉPOCA DE SÁ DE MIRANDA OBRAS DE ARTE DA ESCOLA MONSENHOR ELÍSIO 
ARAÚJO E ESCOLA SECUNDÁRIA VENCEM OS
 GRANDES PRÉMIOS DA 6ª BIENAL NA ESCOLA

FEIRA QUINHENTISTA BIENAL NA ESCOLA
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TRADIÇÕES

NA ROTA DAS COLHEITAS 

Agridoce em Cabanelas 

Malhada de centeio - aboim da Nobrega
Freiriz  - Animação Tradicional 
e Gastronomia 

Semana Cultural Em Parada de Gatim 
Animação Tradicional e Gastronomia

De agosto a novembro, o coração do Minho palpita de forma galopante 
com 35 iniciativas que prometem levar os participantes numa emocio-
nante viagem à descoberta da genuína tradição minhota. As recriações 
fieis de práticas agrícolas ancestrais e os arraiais à boa moda do Minho, 
as festas e as romarias, as iniciativas de índole gastronómica e os espe-
táculos musicais, a beleza das paisagens verdejantes e a hospitalidade 
das gentes minhotas. Inúmeros atrativos de uma programação que vai 

percorrer várias freguesias do Concelho, colocando também em evidên-
cia a riqueza da cultura popular e a excelência do património natural e 
edificado.Não faltam motivos para visitar Vila Verde durante a Rota das 
Colheitas 2017. A programação turístico-cultural promovida pelo Mu-
nicípio de Vila Verde, afirma-se como uma oportunidade soberana para 
viver experiências únicas e inesquecíveis. Este é um programa descen-
tralizado que valoriza o concelho e promove o território

Corrida de Rolamento e Rodas de Lanhas 

35 INICIATIVAS PARA CELEBRAR A HERANÇA CULTURAL 
MINHOTA E VALORIZAR O TERRITÓRIO VILAVERDENSE

 Noites Temáticas Pico de Regalados

S. Geraldo e Festival da Pataniscas em Lanhas  VII Arraial do Melão Casca de Carvalho - Soutelo

 Arraial do Emigrante Malhada do Feijão - Loureira Espadelada de Linho em Marranco 

PAPAS SARRABULHO REST. ALIVIO SEMANA GASTRONOMICA - REST. TORES
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NA ROTA DAS COLHEITAS 

Sabores da Terra Escariz s. Mamede 

 Feiras Novas da Vila do Pico de Regalados 

Encontro de 

desfolhada, malhada e festival da broa de 
milho caseira de Oriz S. Miguel

FESTA DO CALDO DO POTE - SABARIZ Festa de Santo Isídro Carvalhosa Festa das Colheitas da Vila de Prado 

Festa das Colheitas Escariz S. Martinho Rural Race Loureira  

 Letra Harvest Fest

Festa da Sarrabulho em Coucieiro
FESTIVAL DA SARDINHA E DA BROA  
VALBOM S. MARTINHO
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O Município de Vila Verde e a As-
sociação para a Defesa do Ambi-
ente e dos Animais de Vila Verde 
inauguraram,  no dia 4 de junho, 
o novo Abrigo de Animais de Vila 
Verde. O evento começou com 
uma Cãominhada para migração 
dos cerca de 100 cães, entre o  
atual canil municipal (Vila Verde) 

e o novo Abrigo de Animais (Lu-
gar da Fonte, em Mós).Esta im-
portante infraestrutura, permite 
a criação de condições para que 
Vila Verde tenha um equipamento 
amplo, moderno e funcional, de 
acordo com as exigências de um 
tempo em que os direitos dos 
animais estão a ser cada vez mais 

promovidos e salvaguardados, 
privilegia o bem-estar dos ani-
mais, um espaço que o Município 
de Vila Verde pretende acima de 
tudo pedagógico, na prevenção 
do abandono de animais de com-
panhia.

INAUGURAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS DE VILA VERDE 
-UM EQUIPAMENTO AMPLO, MODERNO E FUNCIONAL QUE 
PRIVILEGIA O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

QUALIDADE DA ÁGUA - Vila Verde tem água para 
Consumo Humano com Nível de Excelência

O santuário do Alívio é um im-
portante centro de peregrinação, 
como se comprova pela presença 
permanente de peregrinos, em 
especial ao Domingo, dia em que 
também se realiza uma pequena 
feira. Porém, os dias mais impor-
tantes são o segundo e terceiro 
domingos de Setembro, altura em 
que ocorre a romaria em honra de 
Nossa Senhora do Alívio, na qual 
as procissões adquirem particular 
destaque. A procissão do primeiro 
domingo, que sai do Santuário 
e ali regressa, carateriza-se pela 
existência de vários andores, com 
destaque para o de Nossa Senhora 
do Alívio e muitos figurantes com 
bandeiras e outros estandartes. A 
procissão do segundo domingo é 
marcada pela concentração dos 
peregrinos em dois locais dis-
tintos: o centro de Vila Verde e o 
cruzeiro dos Quatro Evangelistas 
em Soutelo. Destes locais, os per-
egrinos vão, em procissão, até ao 
Santuário. Para além das procis-
sões, realiza-se em ambos os dias, 

missa campal, cumprimento de 
promessas e feira.
A participação de milhares de pes-
soas nas diferentes atividades que 
se realizam nestes dias, constitui 
a expressão da profunda religiosi-
dade do povo da região, também 
observável nas ofertas ao San-

tuário. Ex-votos e iconografia dos 
mais variados tipos concentram-
se na Capela das promessas. De 
particular destaque é um conjunto 
de quatro jibóias, uma das quais 
oferecidas em 1818 por um emi-
grante no Brasil.

A água para consumo humano 
distribuída no concelho de Vila 
Verde pela  Câmara  Municipal,  
mantém o nível de excelência, 
conforme atesta o relatório 
de 2016, relativo ao controlo 
ao “Controlo da Qualidade 
da Água para Consumo Hu-
manos”, da ERSAR – Entidade 
Reguladora dos Serviços de 
águas e Resíduos, obtendo a 
pontuação de 99,17%.Os resul-
tados obtidos confirmam que a 
água distribuída pela autarquia 
vilaverdense cumpre todos os 
requisitos para poder ser clas-
sificada de excelente quali-
dade, não se tendo verificado 
qualquer não conformidade, à 
semelhança do que vem suce-
dendo na última década. Os re-
sultados estão disponíveis para 
consulta pública no Município 
de Vila Verde, assim como o 
relatório “Controlo da Quali-
dade da Água para Consumo 
Humano 2016” está disponível 
on-line em www.ersar.pt.Estes 
resultados são o reflexo de um 
trabalho contínuo e empenha-
do, e sempre na vanguarda, o 
qual  conta também com a re-
alização de  importantes  obras  
de  alargamento  e  melhoria  
do  serviço  de abastecimento  
público  de  água em  todo  o  

território  concelhio.
O Abastecimento  público  de  
água, cuja taxa de cobertura 
ascende já a perto de 90%,  
continua,  assim,  a  ser  objeto  
de  investimentos  estratégi-
cos no sentido de que, a breve 
trecho, a quase totalidade das  
habitações  concelhias  tenham  
acesso  e  este  serviço.
O trabalho de parceria entre 
o Município de Vila Verde e 
as Juntas de Freguesia está a 
surtir resultados muito posi-
tivos no contínuo processo 
do alargamento da rede de 
abastecimento público de 
água a todos as habitações 
dos vilaverdenses. No âmbito 
deste processo da melhoria do 
abastecimento de água da rede 
pública, o Município está a re-
alizar uma forte intervenção 
na melhoria e modernização 
dos reservatórios de água, que 
estão distribuídos por todo o 
concelho, consubstanciada em 
aquisição de novos reservatóri-
os, bem como na reabilitação 
de reservatórios existentes. 
Este projecto também contem-
plou a instalação de sistemas 
de desinfeção da água para 
consumo humano,  por  forma  
a  cumprir  os  requisitos  legais  
vigentes.

AMBIENTE

ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO ALÍVIO

O Município de Vila Verde está a 
implementar uma estratégia de 
promoção do desenvolvimento 
sustentável, investindo num con-
junto articulado de iniciativas de 
sensibilização e preservação am-
biental e de medidas tendentes 
à construção de um concelho 
sempre limpo e aprazível para os 
Vilaverdenses e para quem o visi-
ta.

No seguimento da aposta que 
tem vindo a ser feita ao nível da 
educação ambiental, realizou-se 
no salão Nobre do Município e 
no Centro Escolar de Vila Verde, 
Sessões de sensibilização ambien-
tal destinadas aos alunos do qua-
tro ano de escolaridade do con-
celho de Vila Verde.

SENSIBILIZAÇÃO
MUNICÍPIO DE VILA VERDE APRESENTA
 “VILA VERDE + LIMPO ESTRATÉGIA PARA
 UM AMBIENTE MELHOR”
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O Município de Vila Verde pro-
cedeu à entrega das bandeiras 
“Escola+Verde”, premiando 15 
estabelecimentos de ensino do 
Concelho que, no decurso do 
ano letivo, contribuíram com 
as suas atitudes e experiências, 
para a proteção do ambiente e 
para a sustentabilidade.O Pro-
jeto Escola + Verde, promovido 
pelo Município de Vila Verde 
pelo sétimo ano consecutivo, 
abrange todos os estabeleci-

mentos do Ensino Básico e Jar-
dins de Infância do Concelho e 
tem como principal objetivo pro-
mover uma cidadania ecológica 
ativa e participativa, sendo uma  
mais-valia para as escolas e para 
a comunidade em que estão in-
seridas, promovendo os princí-
pios de responsabilidade social 
dos alunos, estimulando o inter-
esse e a criatividade na busca de 
soluções mais sustentáveis.

QUALIDADE DA ÁGUA - Vila Verde tem água para 
Consumo Humano com Nível de Excelência

Município de Vila Verde marcou 
presença na cerimónia “Dia das 
Bandeiras Verdes 2017”, realizada 
no dia 27 de setembro, em Mafra. 
Neste evento, participaram mais 
de 4.000 participantes das eco-es-
colas, provenientes das 1364 esco-
las distinguidas com este galardão, 
dos 223 municípios do país. O ato 
também serviu para comemorar 
os 10 anos da Geração Depositrão, 
com a presença de representantes 
da ABAE, Município de Mafra, 
Ministério do Ambiente e Minis-
tério da Educação. O Município de 

Vila Verde foi distinguido com o 
certificado de Município parceiro 
do Programa Eco-Escolas 2017, 
na categoria “Concelhos com 4 
Bandeiras Verdes Eco-Escolas”, 
nomeadamente: Escola Básica 
de Moure e Ribeira do Neiva; Es-
cola Básica de Ribeira do Neiva; 
Escola Básica de Sobral - Cervães 
e Escola Profissional Amar Terra 
Verde. A atribuição deste galardão 
tem como objetivo reconhecer o 
esforço e reafirmar a importância 
da sustentabilidade na definição 
de políticas ambientais. O proto-

colo de parceria entre a Câmara de 
Vila Verde e a Associação Bandeira 
Azul da Europa, (ABAE/FEE Por-
tugal) visa o compromisso de co-
laboração na implementação e 
desenvolvimento do Programa 
Eco-Escolas no nosso concelho.
De salientar que a Escola Básica 
da Ribeira do Neiva recebeu uma 
Menção Honrosa, na categoria 
Hortas Pequenas 2017, no projeto 
Hortas Bio nas Eco-Escolas e a Es-
cola Profissional Amar Terra Verde 
recebeu uma Menção Honrosa, no 
projeto Desafio UHU 2017.

EDUCAÇÂO
MUNICÍPIO DE VILA VERDE PARCEIRO DO PROGRAMA 
ECO-ESCOLAS 2017  “CONCELHO COM 4 BANDEIRAS VERDES”

Escolas do Concelho de Vila Verde premiadas com 
Certificados e Bandeiras “Escola + Verde”

Foram 12 as escolas distinguidas com o Certificado de “Excelente 
Desempenho Ambiental” e com a respetiva Bandeira “Escola + 
Verde”, nomeadamente:

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva
•EB Moure e Ribeira do Neiva;
•EB Ribeira do Neiva;
•EB Freiriz;
•EB Lage.
Agrupamento de Escolas de Vila Verde
•EB Nº2 de Vila Verde;
•JI Atães;
•JI Loureira;
•EB Sande;
•JI Pico de Regalados.
Agrupamento de Prado
•EB Cervães;
•JI Oleiros;
•EB Cabanelas

Com o Certificado de “Bom Desempenho Ambiental” e com 
Bandeira “Escola + Verde”, foram distinguidos 3 estabelecimen-
tos de ensino:

Agrupamento de Prado
•EB Nº1 de Prado.
Agrupamento de Moure e Ribeira do Neiva
•JI Carreiras S.Tiago;
•JI Devesa – Duas Igrejas.

Para além destes prémios foram ainda atribuídos os seguintes di-
plomas: Diploma de Escola com Maior Poupança de Água do Con-
celho de Vila Verde
•EB Nº2 de Vila Verde - Agrupamento de Vila Verde.
Diploma de Escola com Maior Poupança Energética do Concelho de 
Vila Verde
•EB Esqueiros - Agrupamento de Vila Verde.
Diploma de Escola com Maior Quantidade de Tampinhas Recolhidas 
do Concelho de Vila Verde
•EB Cabanelas – Agrupamento de Escolas de Prado.

O Município de Vila Verde em ar-
ticulação com a CPCJ, a Junta de 
Freguesia de Vila Verde e Barbudo 
e a Escola Profissional Amar Terra 
Verde assinalaram o Dia Mundial 
da Criança, no dia 04 de junho.
Nesta data, onde as crianças são o 
centro das atenções a organização 
promoveu diversas atividades 
lúdicas e recreativas dedicadas às 
crianças e famílias.

Inserido nas atividades do Dia 
da Criança o Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, Dr. 
António Vilela, acompanhou os 
alunos dos jardins de infância da 
União de Freguesias de Pico de 
Regalados, Gondiães e Mós, numa 
visita de estudo a uma exploração 
de pequenos frutos.

PEQUENADA TEVE DIREITO  A UMA TARDE MAGNÍFICA VIVIDA 
COM MUITA ALEGRIA E BOA DISPOSIÇÃO

PRESIDENTE DA CÂMARA 
ACOMPANHA VISITA DE 
JI A EXPLORAÇÃO DE 
PEQUENOS FRUTOSBOA 
DISPOSIÇÃO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
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   DELEGAÇÃO E SUBDELAGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MANDATO 2017/2021 

I. Considerando que através da deliberação tomada pela Câmara Municipal de 
Vila Verde, em 06/11/2017, foram delegadas as competências próprias do Órgão 
Executivo no Presidente da Câmara, competências estas já publicitadas no Bo-
letim Municipal de 27/10/2017, com a faculdade de subdelegação nos Vereadores;
Considerando que a figura da subdelegação de poderes constitui um fenómeno 
de desconcentração administrativa, permitindo uma maior eficácia e eficiência 
no tratamento de processos administrativos, garantindo-se, por esta via, uma 
maior celeridade na obtenção da competente decisão administrativa;
Considerando a possibilidade legal de subdelegação de competências nos Vere-
adores, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 36.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, foram subdelegadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Verde, com a faculdade de subdelegação nos dirigentes, nos termos da Lei:

A) No Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Ma-
nuel de Oliveira Lopes, através do despachos exarado pelo Presidente da Câ-
mara, em 30/10/2017, de acordo com os setores abrangidos pelo respetivo Pe-
louro, as seguintes competências:
•No âmbito do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, na redação atual:
Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alte- 
rações;
Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e adjudi-
cações de empreitadas e aquisições de bens e serviços, cuja autorização de des 
pesa lhe caiba;
Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;
Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da a Assembleia 
Municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde 
que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva delibe- 
ração tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da Assem-
bleia Municipal em efetividade de funções;
Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da administração central;
Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levanta-
mento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 
património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 
construção de monumentos de interesse municipal;
Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas;
Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, recon-
strução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
Executar as obras, por administração direta ou empreitada;
Alienar bens móveis;
Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, 
de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados 
no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal;
Administrar o domínio público municipal;
Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, 
após parecer da correspondente Junta de Freguesia;
Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;
Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;
Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;
Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado;
Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da Assembleia Municipal,
•No âmbito do Regulamento Municipal de Urbanização:
No que se refere designadamente aos art.ºs 6.º, 8.º, 9.º, 10.º 24.º, 36.º, 41.º, 42.º, 
44.º, 46.º, 48.º, 49.º, 50.º, 55.º, 61.º, 72.º;
Decidir sobre a dispensa parcial ou a isenção do cumprimento dos parâmetros de 
dimensionamento de estacionamento, em solo urbanizado, constantes do artigo 
57.º, do RMUE, conforme o disposto na norma do n.º 1, do artigo 58.º, do mesmo 
diploma,
•Em matéria contraordenacional, para além dos demais diplomas legais que 
confiram tal competência às Câmaras Municipais, foram subdelegadas, ainda, 
as competências relativas aos seguintes regimes jurídicos:
Regime jurídico de instalação e funcionamento dos recintos com diversões 
aquáticas: contraordenação por violação das normas cujo cumprimento importa 
assegurar à Câmara Municipal, independentemente do valor em causa, no âm-
bito Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 de março, na redação dada pelo Decreto- Lei n.º 
86/2012, de 10 de abril, nos termos do n.º 3, do art.º 26.º;
Regime Jurídico das Instalações Desportivas de Uso Público: aplicação das coi-
mas no âmbito do n.º 2, do art.º 28.º, do Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de ju- 
nho, na sua redação atual;
Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na locali-
zação, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e 
recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacto, aprovado em anexo ao 
Decreto- Lei n.º 203/2015, de 17 de novembro: contraordenação por infração ao 
disposto nos art.ºs 6.º a 8.º, 11.º, 26.º conjugado com os art.ºs 12.º 23.º, n.º 2, n.ºs 
1 a 4 do art.º 15.º, art.º 15.º, n.º 5, e art.ºs 16.º a 34.º, tudo nos termos previstos 
nos art.ºs 36.º a 38.º;
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Res-
tauração (RJACRS): contraordenação por violação das normas cujo cumprimento 
compete assegurar à Câmara Municipal, no âmbito do Decreto-Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro;
Regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos: con-
traordenações previstas no âmbito da gestão dos serviços municipais de abaste- 
cimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos enquanto atribuição do Município de Vila Verde, incluindo o 
processamento e a aplicação das coimas, nos termos do art.º 6.º, conjugado com 
os art.ºs 72.º e 73.º, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto;
Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios: infrações ao disposto no Decre-
to-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, ao abrigo do disposto nos art.ºs 38.º a 40.º;
Regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições 
de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados resíduos de cons- 
trução e demolição ou RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e 
as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização e eliminação: infrações ao disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 
de março, nos termos do art.º 20.º;

Regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade:  infrações ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, nos termos do n.º 5, do 
art.º 45.º;
Regulamentação do Acesso à Atividade e ao Mercado dos Transportes em Táxi 
Transportes públicos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros: 
infrações ao disposto no Decreto-Lei n.º 251/2008, de 11 de agosto, nos termos 
do previsto no n.º 2, do art.º 30.º;
Regulamento Geral do Ruído: infrações ao previsto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de janeiro, na redação atual;
Regime jurídico de detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos 
como animais de companhia, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 314/2003, de 17 
dezembro;
Regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais-pedreiras: in-
frações ao disposto no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, na redação 
atual, de acordo com os art.ºs 61.º e 62.º;
Regime Geral da Gestão de Resíduos: violação das normas previstas no Decreto-
Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, em conformidade com o art.º 70.º conjugado 
com o art.º 66.º;
Decreto-Lei 310/2002, de 18 de dezembro, e ulteriores alterações,
•No âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alter-
ações - concessão de licenças administrativas como forma de controlo prévio 
para as operações urbanísticas seguintes:
Operações de loteamento;
Obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não 
abrangida por operação de loteamento;
Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por 
operação de loteamento ou por plano de pormenor;
Obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de im-
óveis classificados ou em vias de classificação, bem como dos imóveis integrados 
em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, e as obras de cons 
trução, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis si 
tuados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação;
Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura das fachadas ou 
do n.º de pisos;
Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de im-
óveis em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restituição de utilidade públi-
ca, sem prejuízo do disposto em localização especial;
Demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia  
ou isentas de controlo prévio, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações.
Aprovação da informação prévia regulada no citado Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro,
•Através do despacho de subdelegação exarado, em 14/11/2017, pelo Presidente 
da Câmara Municipal, no âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, e 
ulteriores alterações - defesa da floresta contra incêndios - nas seguintes maté-
rias:
Licenciamento de construção, no âmbito dos condicionalismos à edificação pre-
vistos no art.º 16.º,

B) Na Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Dra. Júlia Maria Cari-
dade Rodrigues Fernandes, através do despacho proferido pelo Presidente da 
Câmara, em 30/10/2017, de acordo com os setores abrangidos pelo respetivo Pe-
louro, as seguintes competências:
•No âmbito do Anexo I, da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual:
Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alter-
ações;
Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudi-
cação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa 
caiba lhe caiba;
Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;
Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da Assembleia Mu-
nicipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que 
a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação 
tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da Assembleia Mu-
nicipal em efetividade de funções;
Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação 
do Município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 
igualdade;
Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da Administração Central;
Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levanta-
mento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 
património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do Município, incluindo a 
construção de monumentos de interesse municipal;
Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da Administração 
Central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições 
constantes de Regulamento Municipal;
Executar as obras, por administração direta ou empreitada;
Alienar bens móveis ;
Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, 
de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados 
no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal;
Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 
relacionados com a atividade económica de interesse municipal;
Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;
Participar em órgãos de gestão de entidades da Administração Central;
Participar em órgãos consultivos de entidades da Administração Central;
Administrar o domínio público municipal;
Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra na-
tureza, que salvaguardem e perpetuem a história do Município;
Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;
Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado;
Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da Assembleia Municipal,
•No âmbito dos Regulamentos Municipais:
Regulamento da Biblioteca Municipal de Vila Verde:
Criação de pólos da Biblioteca em todas as localidades do Município que os jus-

tifiquem, contribuindo para a constituição de uma rede local de leitura pública, 
desde que devidamente autorizada pela Câmara Municipal, nos termos dos art. 
4.º, n.º 2;
O horário de funcionamento da Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela 
é fixado por deliberação da Câmara Municipal e exposto em local visível nos res- 
petivos espaços, sendo ainda divulgado em portal da Internet do Município, de 
acordo com o artigo 18.º,
Regulamento Municipal de Promoção à Recuperação Habitacional para Estra-
tos Sociais Desfavorecidos:
Deliberar sobre o apoio aos agregados familiares com rendimentos superiores 
aos definidos no artigo 4.º, mediante análise devidamente fundamentada, nos 
termos do art. 8.º;
Deliberar sobre a execução das obras, nos termos do art. 17.º,

C) No Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, Dr. Patrício 
José Correia Pinto de Araújo, através dos despachos proferidos pelo Presi-
dente da Câmara, em 30/10/2017, de acordo com os setores abrangidos pelo 
respetivo Pelouro, as seguintes competências:
•No âmbito do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual:
Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas altera 
ções;
Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e adjudi-
cações de empreitadas e aquisições de bens e serviços, cuja autorização de despe 
sa lhe caiba;
Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;
Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da Assembleia Mu-
nicipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que 
a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação 
tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da Assembleia Mu-
nicipal em efetividade de funções;
Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 
com entidades da Administração Central;
Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levanta-
mento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 
património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 
construção de monumentos de interesse municipal
Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos 
casos legalmente previstos;
Executar as obras, por administração direta ou empreitada;
Alienar bens móveis;
Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, 
de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados 
no património do Município ou colocados, por lei, sob Administração Municipal;
Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 
relacionados com a atividade económica de interesse municipal;
Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;
Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;
Declarar prescritos a favor do Município, após publicação de avisos, os jazigos, 
mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos ce-
mitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus propri-
etários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se 
mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca 
e duradoura;
Participar em órgãos de gestão de entidades da Administração Central;
Participar em órgãos consultivos de entidades da Administração Central;
Administrar o domínio público municipal;
Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares 
públicos, incluindo as matérias respeitantes ao Regulamento Municipal das Zo-
nas de Estacionamento de Duração Limitada de Vila Verde, no Âmbito da Con-
cessão de Exploração de Lugares de Estacionamento Pago na Via Pública, em Vila 
Verde;
Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio 
público do Município;
Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;
Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado;
Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da Assembleia Municipal,
•No âmbito do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, com as sucessivas 
alterações:
Competência para conceder licenças especiais de ruído, nos termos e para os 
efeitos previstos no art. 15.º, do Regulamento Geral do Ruído, de acordo com o 
estatuído no citado Decreto-Lei n.º 9/2007,
•No âmbito dos seguintes Regulamentos Municipais:
Regulamento de Exploração e Funcionamento da Estação de Camionagem de 
Vila Verde:
Alterar o horário de funcionamento da Estação Central de Camionagem de Vila 
Verde, tendo em conta os interesses dos utentes, dos transportadores e dos 
serviços, ao abrigo do art.º 3.º;
Regulamento de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública do Município de 
Vila Verde: infrações ao disposto no Regulamento, ao abrigo do art. 45.º;
Regulamento Municipal Sobre Horários de Funcionamento de Estabelecimen-
tos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços:
Autorizar, excecionalmente, o alargamento dos limites fixados no artigo 3.º, do 
Regulamento a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas deter-
minadas, em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais, 
nos termos do art.º 6.º, do mesmo Regulamento Municipal, e
Restringir os limites fixados  no mesmo diploma regulamentar, considerando as 
sucessivas alterações, por sua iniciativa ou pelo exercício do direito de petição 
dos cidadãos, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas deter-
minadas, em casos devidamente justificados, que se prendam com razões de se-
gurança ou de proteção da qualidade de vida dos cidadãos, designadamente no 
que respeita ao cumprimento das normas do Regulamento Geral do Ruído, nos 
termos do art.º 7.º;
Restringir o horário de funcionamento das esplanadas, nos termos do art.º 10.º;



                       BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 15 DE NOVEMBRO 2017 

15        15 DE NOVEMBRO |2017
    BOLETIM INFORMATIVO

FICHA TECNICA

   

PROPRIEDADE - Município de Vila Verde 

DIREÇÃO - Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

COORDENAÇÃ Gabinete de Apoio ao Presidente

PRODUÇÃO - Serviço de Relações Públicas e Comunicação

FOTOGRAFIA Arquivo Municipal/Luís Gonçalves

PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

IMPRESSÃO - Diário do Minho

TIRAGEM -15.000 Exemplares

NºDL:391813/15

                      

 

www.cm-vilaverde.pt

   DELEGAÇÃO E SUBDELAGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MANDATO 2017/2021 

Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e Publicidade:
Autorizar a publicidade de espetáculos e outros eventos públicos de caráter cultur-
al ou turístico, bem como a respeitante a colóquios, congressos e acontecimentos 
similares de natureza técnica e científica, desde que autorizados pelas entidades 
competentes e sejam afixadas em locais próprios para o efeito ou no local onde 
ocorrerá o evento, nos termos da al. p), do n.º 3, do art. 3.º;
Autorizar a publicidade de espetáculos e outros eventos públicos de caráter cul-
tural, desportivo ou turístico, promovidos por autarquias, nos termos al. q), do n.º 
3, do art. 3.º;
Conceder exclusivos de exploração de mobiliário urbano, bem como do espaço 
público para a afixação, inscrição ou difusão de mensagens publicitárias, nos ter-
mos do Código dos Contratos Públicos, salvo se se tratar de contratação excluída 
no seu âmbito de aplicação, nos termos do art. 7.º;
Autorizar a ocupação do espaço público associada a um estabelecimento comer-
cial, para o mobiliário urbano ou suporte publicitário previstos no artigo anterior, 
que não respeite os limites da área contígua à fachada do mesmo, ou qualquer 
outro critério definido no Anexo ao presente Regulamento Municipal, nos termos 
do art.º 9.º;
Autorizar as mensagens publicitárias quando as mesmas se circunscrevam à iden-
tificação da atividade exercida e de quem a exerce, desde que não excedam as 
dimensões de 0,20m x 0.30m, a colocar junto à porta principal do imóvel, nos ter-
mos do art. 34.º;
Licenciamento da afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, ou outros mei-
os de utilização do espaço público, nas áreas verdes de proteção, áreas verdes de 
recreio, lazer e pedagogia, designadamente parques e jardins públicos, ao abrigo 
do art. 35.º;
Aceitação do mobiliário urbano e/ou da publicidade, instalada, afixada ou inscrita, 
sem licença, mera comunicação prévia ou autorização, material este removido no 
âmbito do procedimento de execução coerciva, nos termos do art. 47.º;
Proferir decisão sobre os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e 
aplicação deste Regulamento, nos termos do art. 54.º;
Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de 
Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão dos Resíduos Sólidos Urba-
nos do Município de Vila Verde:
Estabelecer a calendarização e os horários de deposição de resíduos sólidos urba-
nos, bem como, à classificação das zonas ou localidades em função do número de 
recolhas semanais dos resíduos sólidos urbanos em: predominantemente rurais, 
medianamente urbanas e urbanas, nos termos do artigo 187.º,
•No âmbito da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com as sucessivas alterações - 
afixação e inscrição de mensagens publicitárias:
As competências previstas nos art.ºs 2.º, n.º 2, 5.º, n.º 2, 6.º, n.º 2 e 7.º,
•No âmbito do artigo 3.º, n.º 1, do  Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezem-
bro, e ulteriores alterações, integrando toda a tramitação processual, bem 
como a decisão final, incluindo os pedidos de renovação:
Criação e extinção de guardas-noturnos;
Licença para a realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados 
à prática adequados à prática de campismo e caravanismo;
Licenciamento de arraiais, romarias, bailes, provas desportivas e outros diverti-
mentos públicos organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre;
Licenciamento das tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares,
•No âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, e ulteriores alter-
ações - defesa da floresta contra incêndios - nas seguintes matérias:
Intimação ou, por qualquer outro meio, notificação dos titulares de terrenos para 
proceder à gestão de combustível, nos termos da lei;
Licenciamento de queimadas;
Concessão de autorização prévia, para utilização de fogo-de-artifício ou outros ar-
tefactos pirotécnicos, com exceção do lançamento de balões com mecha acesa e 
de quaisquer tipos de foguetes;
•No âmbito do regime jurídico  de acesso e exercício de atividades de comér-
cio, serviços e restauração, por despacho proferido pelo Presidente da Câmara 
Municiapal,  em 14/11/2017:
Direção da instrução do procedimento administrativo de autorização, previsto no 
art. 8.º, do RJACSR, sem prejuízo das competências do gestor do procedimento 
elencadas no nº6, do mesmo artigo e no nº2, do art. 10º;
2. As competências previstas no art. 8º do RJACSR quanto à verificação da confor-
midade do pedido de autorização com os dados e elementos instrutórios exigidos;
3. Emissão de despacho de convite ao aperfeiçoamento (nº 3, do art. 8º do RJAC-
SR);
4. Designação do gestor do procedimento para cada procedimento (nº 6, do art. 
8º do RJACSR);
5. Decidir sobre o indeferimento liminar do pedido de autorização por não se en-
contrar instruído com todos os elementos devidos, de acordo com o disposto na 
última parte do nº3, do art. 8º do RJACSR.

II. Foram, ainda, delegadas no Vereador com o Pelouro da Qualidade, Orde-
namento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes, na Vereadora 
com o Pelouro da Educação, Cultura e Ação Social, Dra. Júlia Maria Caridade 
Rodrigues Fernandes, e no Vereador com o Pelouro do Ambiente, Desporto e 
Atividades Económicas, Dr. Patrício José Pinto Correia de Araújo, as competên-
cia para proferirem decisão sobre os assuntos relacionados com ajudas de custo e 
com autorização da prestação de trabalho noturno e extraordinário, bem como o 
respetivo pagamento, relativamente aos trabalhadores integrados nos respetivos 
Pelouros.  

III. Por despacho proferido pelo Presidente da Câmara, datado de 14/11/2017, 
foram delegadas nos dirigentes,  Dr. Adelino Machado, Dra. Ângela Pinheiro, 
Arq. António Nogueira, Dra. Dulce Filipe, Arq. José Figueiras,  Eng.ª Michele 
Alves, Eng. Paulo Pereira, Eng. Pedro Gama, Dra. Sofia Sampaio,  as competên-
cias de acordo com as matérias reportadas a cada uma das unidades orgânicas:
No âmbito do funcionamento dos serviços municipais:
Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos;
Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e justificação adminis- 
trativa;
Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados 
relativas a processos ou documentos constantes de processos arquivados e que 
carecem de despacho ou deliberação dos eleitos locais;
Praticar atos de administração ordinária, muito concretamente, visar e assinar a 

correspondência de mero expediente, bem como os demais atos e formalidades 
de caráter instrumental necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante, relativa aos assuntos que correm pelos serviços da respetiva unidade 
orgânica.
No âmbito da gestão e direção dos Recursos Humanos:
Aprovar e alterar o mapa de férias e as restantes decisões relativas a férias, sem 
prejuízo, do regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público;
Justificar faltas.

IV. Mais foi delegado na Chefe de Divisão de Administração e Finanças, Dra. 
Sofia Sampaio, as seguintes competências:
Autorizar o pagamento de despesas realizadas (al. h), do n.º 1, do art. 35.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro);
Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua apre-
ciação (al. k), do n.º 1, do art. 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro);
Autorizar a realização e o pagamento de despesas em cumprimento de contratos 
de adesão cuja celebração tenha sido autorizada e com cabimento no orçamento 
em vigor (al. a), do n.º 3, do art. 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro);
Praticar outros atos e formalidades de caráter instrumental necessários ao exer-
cício da competência decisória do delegante ou subdelegante (al. m), do n.º 3, do 
art. 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro).

V. Por razões de celeridade e desburocratização dos serviços, em 14/11/2017, foi 
subdelegado no Chefe da Divisão de Urbanização e Edificação, pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Verde, competência para autorizar o pagamento 
fracionado das taxas referidas nos n.os 2 a 4, do art. 116.º, do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, até ao termo do prazo de execução fixado no alvará, 
desde que seja prestada caução nos termos do art.º 54.º, do mesmo diploma legal.

VI. Por despacho proferido pelo Vereador com o Pelouro da Qualidade, Orde-
namento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes, em 14/11/2017, 
foram subdelegadas as seguintes competências:
•No  Chefe da Divisão de Urbanização e Edificação,  Arq. José Manuel Fonseca 
Figueiras,  as seguintes competências:
 No âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações:
Direção e instrução do procedimento de controlo prévio das respetivas operações 
urbanísticas, de acordo com o disposto no n.º 2, art. 8.º;
Decidir as questões de ordem formal e processual que possam obstar ao conheci-
mento de qualquer pedido ou comunicação apresentados, de acordo com o n.º 1, 
do art.º 11.º;
Proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido sem que o requerimento não 
contenha a identificação do requerente, do pedido ou da localização da operação 
urbanística a realizar, bem como no caso de faltar documento instrutório exigível 
que seja indispensável ao conhecimento da pretensão e cuja falta não possa ser 
oficiosamente suprida, de acordo com o disposto na al. a), do n.º 2, do art. 11.º;
Proferir despacho de rejeição, quando da análise dos elementos instrutórios resul-
tar que o pedido é manifestamente contrário às normas legais ou regulamentares 
aplicáveis, de acordo com o disposto na al. b), do n.º 2, do art. 11.º;
Suspender o procedimento nos casos em que a decisão final dependa da decisão 
de uma questão que seja da competência de outro órgão administrativo ou dos 
tribunais, até que eles se pronunciem, nos termos do disposto do n.º 7, do art. 11.º;
 Emissão de alvará para a realização de operações urbanísticas, nos termos do ar-
tigo 75.º;
Solicitar diretamente os pareceres internos necessários para prestação de infor-
mações que precedam a decisão final, designadamente à Divisão de Ambiente e 
Obras, Divisão de Águas e Saneamento, bem como a Unidade de Ordenamento do 
Território que, por sua vez, os deverão remeter ao Vereador Delegante;
Consultar entidades externas, através do gestor de procedimento;
Condução do procedimento de audiência prévia;
Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de 
formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;
Autorizar termos de abertura e encerramento em livros de obra;
•Na Chefe da Divisão Jurídica, Dra. Ângela Maria da Rocha Dias Pinheiro e 
Costa, a competência para:
Designar os instrutores dos processos de contraordenação e efetuar todas as noti-
ficações legalmente necessárias;
Promover a cobrança coerciva da coima e a execução das sanções acessórias;
Praticar quaisquer atos no âmbito do referido procedimento, incluindo a proposta 
de decisão final, bem como autorizar o pagamento da coima em prestações e a 
prorrogação do prazo legalmente previsto;
•Na Chefe da Divisão dos Recursos Humanos, Dra. Dulce Filipe,  as seguintes 
competências:
Homologar a avaliação do período experimental;
Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores;
Praticar os atos respeitantes ao regime de segurança social, incluindo os relativos 
a acidentes em serviço e acidentes em trabalho;
Praticar os atos relativos à Segurança e Saúde no trabalho.
•Na Chefe de Fiscalização, Mobilidade e Trânsito,  Eng.ª  Michele Alves, as 
seguintes competências:
 No âmbito do funcionamento dos serviços municipais:
Concessão de autorização de utilização dos edifícios ou suas frações, bem como as 
alterações da utilização dos mesmos,  de acordo com o n.º 3, do artigo 5.º;
Emissão de alvará para a utilização dos edifícios ou suas frações, bem como para as 
alterações da utilização dos mesmos, nos termos do artigo 75.º.
Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de 
formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;
Emitir licenças policiais ou fiscais, nos termos da Lei, Regulamentos e Posturas;
Dirigir a instrução do procedimento de controlo prévio, de acordo com o n.º 2, do 
art. 8.º, do RJUE;
Condução do procedimento de audiência prévia;
Promover o saneamento e a apreciação liminar de qualquer pedido ou comuni-
cação apresentados no âmbito do RJUE, quanto às competências previstas nos 
n.os 1, 2, als. a) e c)  e n.º 7, do seu art. 11.º;
Consultar entidades externas, através do gestor de procedimento;
Conceder licenças de ocupação da via pública por motivo de obras;
Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de 

formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;
Condução do procedimento de audiência prévia;
Consultar entidades externas, através do gestor de procedimento;

VII. Por despacho proferido pelo Vereador do Pelouro Ambiente, Despor-
to e Atividades Económicas, Dr. Patrício José Correia Pinto de Araújo, em 
14/11/2017, foram subdelegadas as seguintes competências:
•No Chefe da Divisão de Águas e Saneamento, Eng.º Pedro Gama, as seguintes 
competências:
 No âmbito do funcionamento dos serviços municipais:
Condução do procedimento de audiência prévia;
Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos aos processos;
Promover a apreciação e instrução de todas as queixas, reclamações e/ou par-
ticipações – excetuando-se a decisão final - que corram seus termos na referida 
Divisão;
Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de 
formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;
Autorizar o pagamento do consumo de água e/ou saneamento - incluindo as res-
petivas alterações (rescisões) - através de meios eletrónicos, designadamente por 
débito direto ou transferência bancária;

VIII. Considerando que o Boletim Municipal, publicado em 27/10/2017, saiu 
com uma inexatidão relativamente ao despacho proferido pelo Presidente da 
Câmara, em 24/10/2017, através do qual foram delegadas na Vereadora do Pe-
louro da Educação, Cultura e Ação Social, Dra. Júlia Maria Caridade Rodrigues 
Fernandes, republica-se o mesmo ato de delegação, nos termos seguintes:

•No âmbito do citado Anexo I, da Lei n.º 75/2013, foram delegadas na Vere-
adora do Pelouro da Educação, Cultura e Ação Social, as competências infra 
descritas:
Representar o Município em juízo e fora dele;
Executar as deliberações da Câmara Municipal e coordenar a respetiva atividade;
Dar cumprimento às deliberações da Assembleia Municipal, sempre que para a sua 
execução seja necessária a intervenção da Câmara Municipal;
Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis do Município;
Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação 
de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesas lhe 
caiba;
Autorizar a realização de despesas orçamentadas até ao limite estipulado por lei 
ou por delegação da Câmara Municipal, com exceção das referidas no número 2, 
do artigo 30.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
Autorizar o pagamento das despesas realizadas;
Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha como destina-
tários entidades ou quaisquer organismos públicos;
Convocar, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 40.º, as reuniões ordinárias da 
Câmara municipal para o dia e hora marcados e enviar a ordem do dia a todos os 
outros membros;
Convocar as reuniões extraordinárias;
Estabelecer e distribuir a ordem do dia das reuniões;
Abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento da lei 
e a regularidade das deliberações;
Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias exce-
cionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na ata da reunião;
Representar a Câmara Municipal nas sessões da Assembleia Municipal;
Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a publicação do 
respetivo relatório de avaliação;
Remeter à Assembleia Municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da Câ-
mara municipal, logo que aprovadas;
Enviar à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do ar-
tigo 25.º, toda a documentação, designadamente relatórios, pareceres, memoran-
dos e documentos de igual natureza, incluindo a respeitante às entidades abrangi-
das pelo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, 
quando existam, indispensável para a compreensão e análise crítica e objetiva da 
informação aí inscrita.
Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no art. 56.º;
Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação na sessão 
seguinte da Assembleia Municipal, aos pedidos de informação apresentados por 
esta;
Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos serviços da 
Câmara Municipal;
Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação;
Proceder à aquisição de bens e serviços;
Outorgar Contratos em representação do Município;
Intentar ações judiciais e defender-se nelas, podendo confessar, desistir ou trans 
igir, se não houver ofensa de direitos de terceiros;
Praticar os atos necessários à administração corrente do património do Município 
e à sua conservação;
Exercer as demais competências legalmente conferidas, tendo em vista o 
prosseguimento normal das atribuições do Município;

•Decidir no âmbito dos seguintes Regulamentos Municipais:
Regulamento Municipal de Promoção à Recuperação Habitacional para Estratos 
Sociais Desfavorecidos;
Regulamento Municipal de Atribuição de Habitação Social em Regime de Renda 
Apoiada e Gestão das Habitações Propriedade do Município;
Regulamento da Biblioteca Municipal.
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

HISTORIA
CERIMÓNIA DE EVOCAÇÃO DO 1º CENTENÁRIO
DA GRANDE GUERRA, EM VILA VERDE
EVOCAR TODOS OS COMBATENTES VILAVERDENSES QUE ESTIVERAM 
NO CENÁRIO DA GUERRA ENTRE 1914-1918

Câmara Municipal de 
Vila Verde em parce-
ria com o Núcleo de 
Braga da Liga dos 

Combatentes  promoveram, ao 
longo de 2017,  um conjunto de 
iniciativas de Evocação do 1º Cen-
tenário da l Grande Guerra, onde 
foram evocados todos os militares 
vilaverdenses que estiveram no 

cenário da guerra entre 1914-
1918, em Flandres, Moçambique 
e  Angola. Esta iniciativa foi muito 
importante para reconhecer o es-
forço e dedicação de tantos sol-
dados portugueses, entre os quais 
perto de 400 soldados vilaver-
denses, que combateram na 1ª 
Grande Guerra, entre 1914 a 1918.

No dia 8 de Junho realizou-se uma 
palestra sobre o mesmo tema que 
foi proferida pelo comissário cien-
tifico, Manuel Penteado Neiva. 
A sessão foi Presidida pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila 
Verde. Dr. António Vilela, e contou 
com a presença do Presidente do 
Núcleo de Braga da Liga dos Com-
ba- tentes, Coronel João Paulo 
Vareta.EXPOSIÇÃO “Vilaverdens-
es na I Grande Guerra”Foi inaugu-
rada a  exposição  “Vilaverdenses 
na I Grande Guerra”, na Biblioteca 
Municipal Prof. Machado Vilela, 
em Vila Verde, a qual  esteve pa 
tente ao público de 8 a 30 de jun-
ho. Esta mostra retratou, através 
de 16 painéis, a história dos mili-

tares vilaverdenses que combate- 
ram o ambiente social, económico 
e político à época, bem como as 
notícias da impressa local. Para 
além destes painéis foram dados 
a conhecer documentários sobre 
este conflito e diverso espólio us-
ado na guerra; capacetes dos sol-
dados, pistolas, espingardas e me-
tralhadoras, máscaras de gás..., 
bem como, outro material usado 
no quotidiano pelos soldados. 
Este espólio pertence à coleção de 
Penteado Neiva e do Museu Mili-
tar do Porto.
APRESENTAÇÃO DO LIVRO – No 
dia 10 de novembro, na Biblioteca 
Prof. Machado Vilela, o Eurodepu-
tado Engº José Manuel Fernandes, 

apresentou o livro “Vilaverdenses 
na I Grande Guerra (1914-1918), da 
autoria de Albino Penteado Neiva.
HOMENAGEM E MISSA – No 
dia 12 de novembro, na Praça da 
República em Vila Verde, foi  des- 
cerrada uma lápide onde consta os 
nomes dos 61 vilaverdenses que 
perderam a vida na I Guerra Mun-
dial (1914-1918). A evocação inte-
grou, ainda, a colocação de uma 
coroa de flores no Monumento 
aos Combatentes e uma missa 
em sufrágio pelos combatentes, 
celebrada na Igreja Matriz de Vila 
Verde.

A

CRESCIMENTO ECONÓMICO

Segundo dados revelados pelo 
Instituto Nacional de Estatística, 
entre 2013 e Agosto de 2017,no 
concelho de Vila Verde foram 
criadas 585 novas empresas, o 
que colocam Vila Verde entre os 
concelhos com melhor dinâmica 
económica do distrito e do país.
A economia do concelho de Vila 
Verde está a crescer gradual-
mente, desde 2013. Só no ano de 
2017, até ao mês de Agosto, foram 
criadas 100 novas empresas. No 
total do mandato autárquico, en-

tre 2013 e 2017, o saldo acumulado 
é de 585 novas empresas criadas.
Este comportamento positivo do 
tecido empresarial do concelho, 
ao nível das melhores economias 
do país, baseia-se nos números 
do relatório publicado pelo 
Instituto Nacional de Estatística.
Os dados avançados no 
“Barómetro Empresarial de Se-
tembro” da consultora “Informa 
D&B” mostram que Vila Verde 
regista um crescimento económi-
co acima da média nacional, cer-

ca de 3%, revelando um aumento 
gradual de empresas desde 2013.
Só no ano de 2016, surgiram 165 
novas empresas, mais 22 do que 
em 2015. Em 2014 já haviam sido 
criadas 135 novas empresas. Só 
entre Outubro e Dezembro de 
2013, foram criadas 43 novas em-
presas, revela aquele relatório.
A estratégia autárquica 
está a dar os seus frutos e o 
crescimento vai-se manter
Estes dados vêm revelar a aposta 

acertada que o Município de Vila 
Verde tem feito para gerar novas 
dinâmicas económicas, fixando 
a derrama no mínimo, isentando 
taxas e licenças para instalação 
de novas empresas e procurando 
agilizar procedimentos adminis-
trativos que tornem a sua insta-
lação o mais rápida possível.

O Município de Vila Verde 
surge no primeiro lugar do 
“ranking” nacional de espe 
-rança de vida, de acordo com 
o “City Performance Index”, 
que coloca a esperança de vida 
dos vilaverdenses em 81 anos.
Tem pontuação acima da 
média nacional no que res-
peita à dimensão “Talento”, 
que analisa a estrutura da 
população, emprego, edu-
cação e nível de salários.

VILA VERDE ASSISTIU À CRIAÇÃO DE 
585 EMPRESAS EM QUATRO ANOS

VILA VERDE 
LIDERA
“RANKING”
NACIONAL DE 
ESPERANÇA 
DE VIDA


