
FEVEREIRO “MÊS DO ROMANCE”

VILA VERDE + SOCIAL

Vila Verde voltou a ser, no mês de fevereiro, a capital portuguesa 
dos lenços dos namorados.

O elevado número de ações e de eventos promovidos no âmbito 
da marca Namorar Portugal e o forte envolvimento de parceiros 
do concelho, da região e do país, introduziram uma dinâmica 
ainda maior ao Mês do Romance, projetando Vila Verde e todas 
as suas potencialidades turísticas em Portugal e no mundo.

O crescimento do número de empreendedores que criam 
produtos inspirados nos Lenços de Namorados e alcançam 
sucesso com as suas ideias de negócio, por si só, permite 
fazer um balanço muito positivo de toda a frutífera atividade 
desenvolvida neste mês emblemático para o concelho de Vila 
Verde.

O trabalho realizado em estreita cooperação com as freguesias 
e com as coletividades concelhias revelou-se também 
fundamental para o avanço de projetos de reconhecido interesse 
local, nomeadamente a criação de áreas e equipamentos de 
lazer e a requalificação de vias de comunicação.

A promoção da coesão social prosseguiu numa lógica de adoção 
de medidas concretas que ajudam a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, não só com o acesso das famílias carenciadas 
a tratamentos dentários gratuitos, mas também com a criação 
de condições favoráveis à inclusão na sociedade de crianças 
e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais 
vulneráveis.

É sempre gratificante constatar que Vila Verde conta com 
as autarquias locais, instituições e associações ativas e 
empenhadas em dar o seu precioso contributo, em diferentes 
áreas, para que o concelho cresça e prospere em prol do 
aumento da qualidade de vida de todos os Vilaverdenses.

O Município de Vila Verde inaugurou, no dia 11 de março, as 
novas instalações Municipais do Serviço de Ação Social, do 
GIP- Gabinete de Inserção Profissional, da CPCJ - Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens e do CLDS 3G - Contrato Local 
de Desenvolvimento Social, as quais ficam localizadas na Rua 
Dr. João Macedo da Cunha, em Vila Verde. O ato foi Presidido 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, e contou com a presença do Diretor do Centro Distrital 
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EDITORIAL

O Presidente da Câmara Municipal

António Vilela

NOVAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE 
VÃO POTENCIAR O APOIO AOS VILAVERDENSES MAIS VULNERÁVEIS

VILA VERDE NAMOROU PORTUGAL E O MUNDO

Maria Cavaco Silva inaugurou Exposição dos Lenços de Namorados, 
em Lisboa

O crescimento e a afirmação da iniciativa “Fevereiro, Mês 
do Romance”, com uma programação intensa e integrada, 
permitiu mais uma vez projetar o Concelho de Vila Verde na 
região, no país e no mundo. Vila Verde é, em fevereiro, sem 
dúvida, a capital dos lenços dos namorados. 

Toda esta dinâmica em torno do amor persegue dois objetivos 
fundamentais e que se complementam, dar visibilidade ao 
Município de Vila Verde e alavancar a economia local. Nos 
últimos anos e 2016, não foi exceção, todos os dias do mês de 
fevereiro são sinónimo de apresentação de uma iniciativa, uma 

atividade ou uma nova apresentação de produtos inovadores 
inspirados nos motivos decorativos dos Lenços de Namorados 
de Vila Verde. 

As parcerias realizadas ao longo destes anos com empresas de 
diferentes ramos, muitas das quais de nomeada na indústria 
nacional e internacional, para a conceção de produtos criativos 
e inovadores, têm levado bem longe o nome de Vila Verde e 
acrescentado valor à atividade industrial e à economia Vilaver-
dense. (ver página 5) 

de Braga do Instituto da Segurança Social, Dr. Rui Barreira.
O Município de Vila Verde, ao inaugurar estes equipamentos, 
deu assim um passo fundamental para que sejam criadas 
todas as condições para facilitar e potenciar o trabalho dos 
serviços sociais da autarquia, das instituições, dos organismos 
e de todos os serviços de apoio ao desenvolvimento social, em 
prol dos Vilaverdenses mais desfavorecidos.

Inauguração das novas instalações do serviços de Ação Social do Município

Fevereiro, Mês do Romance
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FREGUESIAS E COLETIVIDADES

REQUALIFICAÇÃO
DOS CEMITÉRIOS NA
UF ESQUEIROS, NEVOGILDE
E TRAVASSÓS
A Câmara Municipal de Vila Verde celebrou um protocolo 
com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Esqueiros, Nevogilde e Travassós, com vista a comparticipar 
o financiamento necessário às obras de ampliação e 
requalificação do cemitério de Esqueiros e os serviços de 
construção civil e calçada do Município de Vila Verde, das obras 
da requalificação dos cemitérios de Nevogilde e Travassós.

Constituindo os cemitérios equipamentos relevantes para 
garantir a salubridade das populações, o município vem 
apoiando a beneficiação, requalificação ou construção destes 
espaços nas freguesias, uma vez que estes se apresentam 
como primordial relevância cultural e simbólica para as 
populações como locais de vivência coletiva, de identidade 
comunitária e zelo pelos entes queridos.

PARQUE DE LAZER E RECREIO
VAI NASCER EM CERVÃES

O Município de Vila Verde celebrou um protocolo com a Junta 
de Freguesia de Cervães para a cedência de um terreno 
exclusivamente destinado à criação de um parque de lazer e 
recreio que vai ser dotado de espaços e equipamentos lúdicos 
adequados a todas as faixas etárias.

No âmbito das competências da Câmara Municipal de Vila 
Verde, este é mais um protocolo celebrado com uma Junta de 
Freguesia visando a implementação de políticas focalizadas 
na efetiva melhoria das condições de vida das populações 
locais, entre as quais o desenvolvimento de iniciativas e ações 
tendentes ao incentivo de um estilo de vida saudável.

O terreno em causa, situado em Sobral, na freguesia de 
Cervães, junto ao novo Centro Escolar e Pavilhão Gimno-
desportivo de Cervães, reúne as condições necessárias para 
a criação de um amplo e funcional parque de lazer e recreio 
suscetível de proporcionar uma melhor ocupação dos tempos 
livres à população desta mesma freguesia e de reforçar a sua 
atratividade.

ADRO DA IGREJA PAROQUIAL
DE VALBOM SÃO MARTINHO ALVO 
DE REQUALIFICAÇÃO
A reabilitação e requalificação dos espaços cívicos das 
freguesias, como os adros das Igrejas Paroquiais, constitui para 
o Município de Vila Verde uma estratégia eficaz para responder 
aos anseios e expetativas das populações que pretendem ver 
melhoradas os seus lugares de memória coletiva e de grande 
significado simbólico. De forma a garantir o financiamento 
para a requalificação do adro da Igreja Paroquial de Valbom 
São Martinho, será assinado em breve um protocolo entre o 
Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja local.

Cedência de terreno à Junta de Cervães para zona de lazer

NOVA SEDE DA JUNTA DE VALDREU
O Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Valdreu 
assinaram um Protocolo de Colaboração tendo em vista 
assegurar as condições de financiamento para a concretização 
das obras de requalificação do edifício onde será instalada a 
nova sede da Junta de Freguesia.

Trata-se de uma infraestrutura de elevado valor simbólico para 
a população local, já que a inauguração deste equipamento 
possibilitará a criação de um espaço onde os residentes 
possam reunir e tratar de assuntos relacionados com a 
autarquia local.

PROTOCOLOS PERMITEM DOSSÃOS, 
SABARIZ, TURIZ E LOUREIRA 
ALARGAR CAMINHOS PÚBLICOS
A beneficiação da rede viária representa para o Município 
de Vila Verde um eixo primordial da sua ação política pois 
visa o melhoramento da atraividade do território, potencia o 
desenvolvimento económico local e contribui para o progresso 
substancial das condições de vida das populações.

A Rua de Codeçal (Dossãos), a Via Romana (Sabariz), a 
Rua de Santa Eulália (Loureira) e diversas Ruas em Turiz, 
vias de comunicação estratégicas para as populações 
de diversos lugares das respetivas freguesias vão sofrer 
obras de alargamento. O Município de Vila Verde vai assim 
comparticipar financeiramente a construção de muros de 
suporte e de vedação de propriedades que confrontam com as 
referidas vias, como contrapartida aos respetivos proprietários 
pela cedência de terrenos e destruição de anteriores vedações.

Futuras instalações Sede da Junta de Freguesia de Valdreu

Pormenor requalificação do cemitério de Esqueiros Requalificação do Adro da Igreja Paroquial de Valbom S. Martinho

Arranjo do espaço envolvente à nova sede da junta de Freguesia 
de Cabanelas

Avenida Joaquim Peixoto de Azevedo, Duas Igrejas
- UF Ribeira do Neiva

Arranjo urbanístico junto à Escola Secundária de Vila Verde

Pavimentação do caminho da Corga, Vila de Prado

Alargamento para construção de Rotunda no cruzamento do Baralha,
em Coucieiro

As Juntas de Freguesia assumem-se cada vez 
mais como parceiros primordiais no desenvolvi-
mento do território concelhio. No âmbito das suas 
competências legais, o Município de Vila Verde, na 
sequência da assinatura de acordos de execução 
com as Juntas de Freguesia para a limpeza das vias

OBRAS NAS FREGUESIAS
• Muro de suporte à EM 1220, em Gomide;
• Colocação de grades de proteção em diversas vias de comu-
• nicação em Cervães;
• Pavimentação de diversos caminhos em Gomide e Barros, 
• na UF Sande, Vilarinho, Barros e Gomide;
• Requalificação telhado da Igreja Paroquial de Pedregais,
• UF Ribeira do Neiva;
• Requalificação urbanística do adro da Igreja Paroquial de 
• Carreiras S. Tiago;
• Inauguração Posto de Transformação EDP em Arcozelo,
• UF Marrancos e Arcozelo;
• Construção muro Rua da Cachada, em Prado S. Miguel.

e espaços públicos, prepara-se para assinar pro-
tocolos de cooperação com diversas Juntas de 
Freguesia e entidades Vilaverdenses para com-
participar a realização de obras fundame tais para 
o aumento da qualidade de vida dos munícipes, 
num valor total que ascende os 275 mil euros.

Requalificação da zona de lazer da Ponte Nova - Loureira



PROTEÇÃO CIVIL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL MAIS PERTO DOS VILAVERDENSES
Espaço do Cidadão/Loja do Munícipe já funciona na Ribeira do Neiva

ESPAÇO DO CIDADÃO E LOJA DO MUNÍCIPE
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GIP DA VILA DE PRADO
Promover uma estreita relação com as pessoas, com as entidades locais e com as empresas

DESENVOLVIMENTO

Inauguração do GIP da Vila de Prado

Inauguração do GIP da Vila de Prado

A Câmara Municipal de Vila Verde inaugurou, no dia 19 de 
fevereiro, o GIP – Gabinete de Inserção Profissional da Vila de 
Prado. Este Gabinete de Inserção Profissional descentralizado, 
vai funcionar em estreita relação com as pessoas, com as 
entidades locais e com as empresas, apoiando-as em todos os 
assuntos relativos ao emprego e prestando um atendimento 
personalizado e atento, fazendo um acompanhamento que 
tem como principal interesse e missão promover o emprego, 
em estreita interação com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP).

O GIP da Vila de Prado fica situado no edifício da antiga Escola 
Primária do Bom Sucesso, junto ao Espaço do Cidadão e 
Loja do Munícipe, daquela Vila.  Este Gabinete de Inserção 
Profissional presta apoio a jovens e adultos desempregados 
no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho.

ATIVIDADES DO GIP

De referir que o GIP em estreita articulação com os serviços de 
emprego, podem desenvolver as seguintes atividades:

• ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento 
da atitude empreendedora;

• captação e divulgação de ofertas de emprego;

PROTEÇÃO CIVIL
Dia mundial da proteção civil assinalado com 
simulacros de incêndio em meio escolar
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Verde, como 
forma de assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, 
promoveu, no dia 1 de março, a realização de diversas 
atividades dirigidas, sobretudo à população em idade escolar. 
Esta ação contou com a estreita colaboração da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde 
(AHBVVV), do Centro Distrital Operações de Socorro (CDOS), 
da GNR de Vila Verde e da Vila de Prado.

O programa comemorativo teve como ponto alto a realização 
de dois simulacros de incêndio, que aconteceram, res-
petivamente, no Centro Escolar de Moure e no Centro Escolar 
Monsenhor Elísio Araújo, na Vila de Pico de Regalados.

Novo site do Município de Vila Verde em www.cm-vilaverde.pt

MUNICÍPIO DE VILA VERDE LANÇA A SUA NOVA PÁGINA DE INTERNET
O Município de Vila Verde lançou, no dia 3 de fevereiro, a sua 
nova página de internet, que está disponível em http://www.
cm-vilaverde.pt/. O novo site oficial da Câmara Municipal de 
Vila Verde foi criado de forma a dar informações sobre todos 
os serviços municipais e para que os utentes possam aceder 
online aos mesmos, de forma acessível e simples.
Este é um site dedicado a todos os serviços municipais 
através do qual os cibernautas podem aceder e consultar 
as diversas áreas de atuação do município, como educação, 
cultura, turismo, ação social, biblioteca municipal, juventude 
e transparências (recursos humanos, regulamentos e planos,

• divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação 
profissional e empreendedorismo e apoio ao encaminhamento 
de candidatos;

• divulgação de programas comunitários que promovam a 
mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço 
europeu;

• controlo de apresentação periódica dos beneficiários das 
prestações de desemprego;

• encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento 
de competências de empregabilidade e criação do próprio 
emprego;

• apoio à inscrição online dos candidatos a emprego;

• ações previstas no eixo 1 - Emprego, formação e qualificação 
do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 
– CLDS 3D;

• informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns ser-
viços e apoios em matéria de segurança social;

• outras atividades consideradas necessárias, pelos serviços 
de emprego, para apoio à inserção profissional dos desem-
pregados.

O Espaço do Cidadão e Loja do Munícipe da Ribeira do Neiva já 
se encontra em funcionamento e representa a concretização 
de mais um passo importante no sentido do desenvolvimento 
harmonioso do território do concelho de Vila Verde.

Depois da abertura dos Espaços de Cidadão/Loja dos Munícipes 
na Vila de Prado e na freguesia de Vila Verde e Barbudo, a 
Ribeira do Neiva é agora a nova beneficiária do processo 
de descentralização em curso no município, permitindo à 
população o acesso a um conjunto de serviços essenciais sem 
ter que se deslocar à sede do concelho ou à cidade de Braga. Aberto o Espaço do Cidadão de Ribeira do Neiva

No mesmo espaço, estão concentrados diversos serviços 
da administração central, os serviços de apoio ao Balcão do 
Empreendedorismo e serviços municipais. Entre os mais de 
centena e meia de serviços postos à disposição da população 
da zona da Ribeira do Neiva pontuam a efetuação dos pedidos 
de renovação de carta de condução, a requisição de certidões, 
os pedidos de alteração de morada do cartão do cidadão, o 
pedido de emissão de segunda via do cartão da ADSE, emissão 
de declaração de IRS, abono de família, subsídio de doença e 
o cartão europeu, assim como os serviços prestados no balcão 
de atendimento do Município de Vila Verde.

Dia mundial da proteção civil com simulacro nas escolas

editais e atas, contratação e qualidade). O portal permite também 
aceder a um conjunto de serviços “online”, como leituras de 
contadores de água, marcação de atendimento, agendamento de 
recolha de monos e monstros, consulta ao PDM, formulários e 
requerimentos, entre outras funcionalidades.

Além desta vertente o site apresenta um espaço dedicado à 
divulgação de notícias, destaques e às publicações periódicas, 
como boletim informativo, revista municipal, agenda cultural e 
newsletters digitais.  

SITE MUNICIPAL



CPCJ

Realizou-se, dia 12 março, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Vila Verde, a assinatura do Protocolo Dentivida, 
que estabelece as condições destinadas à boa colaboração 
entre o Município de Vila Verde, as Clínicas Dentárias aderentes, 
os Laboratórios de Próteses Dentárias e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) concelhias, com 
o objetivo de reafirmar e reforçar a tomada de medidas que 
promovam a solidariedade, a justiça e a coesão social.

O protocolo tem por objetivo apoiar as famílias vilaverdenses 
mais carenciadas, com um rendimento mensal per capita, 
inferior a 50% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) e com 
disponibilidade para celebrar o contrato de inserção. As famílias 
terão, assim, acesso a um aconselhamento e um tratamento 
oral adequado e de qualidade, com inúmeras vantagens para 
a sua saúde, garantindo melhor imagem e consequentemente 
maior autoestima, permitindo em alguns casos a possibilidade 
de (re)integração no mundo laboral.

Um Projeto de cariz social, inovador, que envolve os parceiros 
socialmente responsáveis com elevada preocupação nas ques-
tões sociais, o Município de Vila Verde, IPSS Casa do Povo 
de Ribeira do Neiva e Cruz Vermelha Portuguesa, delegação 
Centro Comunitário de Prado e NLI de Vila Verde.
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FAMÍLIAS MAIS CARENCIADAS DE VILA VERDE VÃO TER TRATAMENTOS DENTÁRIOS GRATUITOS

AÇÃO SOCIAL

Assinatura de Protocolo DENTIVIDA

PROTOCLO DENTIVIDA - PARCEIROS ADERENTES

A. Clínicas Dentárias

1. Clínica de Medicina Dentária, Dr.ª Márcia Costa,
2. Clínica Médica Dentária Dente Esperto Lda,
3. Clínica da Botica Lda;
4. Clínica Paulo Pinheiro
5. Clínica Dentária Verde Minho Lda
6. Clínica Dentária do Prado Lda,
7. Centro Médico Imaculada Conceição,
8. Clínica Dentária Drª Catarina Fidalgo Carvalho,
9. Jfmed – Clínica Médica e Dentária Lda,
10. ASF Clínica Médica Dentária Lda,
11. Clínica Dentiis,
12. Clínica de Medicina Dentária Dr. Ricardo Pereira Vascon-
celos;
13. Clínica S. Vicente,
14. Clínica Dentaria Vila Verde
15. Clínica Dentaria Pedro Gil Braga
16. Ortodontista, Armandino Alves,
17. Hospital Misericórdia de Vila Verde,

B. Laboratórios de Próteses Dentarias

18. Jocridente, Laboratório de Prótese Dentária;
19. AmarDental, Laboratório de Prótese Dentária;

20. Laboratório Protésico Dentário João Soares;
21. Laboratório Sónia Barbosa;
22. Laboratório Silvério Tavares Carvalho;
23. Laboratório Bracaradente,

C. IPSS´s
24. Casa do Povo de Ribeira do Neiva,
25. Centro Comunitário de Prado – Delegação da Cruz Verme-
lha Portuguesa de Braga;

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E CRUZ VERMELHA ASSINAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROJETO “CIGAGIRO E6G”

Assinatura de Protocolo de cooperação do projeto CigaGiro E6G

Decorreu, no dia 18 de fevereiro, na FIL, em Lisboa, a 
assinatura do Protocolo de Cooperação do Projeto  “CigaGiro 
E6G”, no âmbito da 6ª Geração do Programa Escolhas, pelo 
Município de Vila Verde, como entidade promotora e pela 
Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, enquanto 
entidade gestora. A cerimónia contou com a presença do 
Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita e do Alto-Comissário para 
as Migrações, Pedro Calado.
 
O Projeto “CigaGiro E6G” integra vários parceiros locais e visa 
promover a inclusão de crianças e jovens provenientes de 
contextos socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente

dos descendentes de migrantes e de grupos étnicos, a igual-
dade de oportunidades e o reforço da coesão social. Tem a 
duração de um ano, podendo ser renovado até ao horizonte de 
31 de dezembro de 2018 e prevê uma dotação orçamental de 
cerca de 198 000,00€.

Este Projeto constitui um estímulo para o reforço da partici-
pação e capacitação dos atores locais no processo de de-
senvolvimento e sustentabilidade de novas respostas, determi-
nantes para a integração das crianças e jovens do Concelho de 
Vila Verde.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde 
(CPCJVV) e as Escolas do Concelho de Vila Verde, em parceria 
com o Município de Vila verde, promoveram, de 11 a 19 de feve-
reiro, um conjunto de atividades que visaram a sensibilização 
para Prevenção dos Maus Tratos na Infância,  iniciativa que foi 
promovida no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-tratos 
na Infância.

Todas as escolas dos diversos níveis de ensino do concelho 
aderiram ao desafio lançado pela CPCJ de Vila Verde e Psi-
coeducativo para a Promoção da Convivência Familiar, desig-
nado “Viver a Adolescência em Família”.

Pretendeu-se, desta forma, reforçar a importância do envolvi-
mento de TODOS na busca por um mundo menos violento em 
que todos, e nomeadamente as próprias crianças, se percebam 
como agentes de transformação.

CPCJ E ESCOLAS DO CONCELHO PROMOVERAM ATIVIDADES PARA A PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA
INFÂNCIA

Ação de sensibilização “ Mexer contra os maus tratos na infância” 
- EB 2/3 Vila Verde

Ação de sensibilização “ Mexer contra os maus tratos na infância” 
- EB Soutelo

A Câmara Municipal de Vila Verde, a Freguesia de Vila Verde 
e Barbudo e a Freguesia de Moure assinaram, no dia 14 
de janeiro, na Escola Secundária de Vila Verde, um Termo 
Aditivo ao Protocolo de Colaboração entre a Universidade do 
Minho (IE-UM), a Escola Secundária de Vila Verde (ESVV) e a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde 
(CPCJ de Vila Verde), destinado a promover atividades no 
âmbito da implementação e avaliação do Programa de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL, JUNTAS DE VILA VERDE E BARBUDO E MOURE
TORNAM-SE PARCEIROS DO PROGRAMA “VIVER A ADOLESCÊNCIA
EM FAMÍLIA”

Adenda ao protocolo “Viver a adolescência em Família”

Psicoeducativo para a Promoção da Convivência Familiar, 
designado “Viver a Adolescência em Família”.

Para além da assinatura desta adenda, os promotores do 
projeto, a IE-UM, CPCJ de Vila Verde e a ESVV  aproveitaram  
para apresentar o programa “Viver a Adolescência em 
Família”. Esta apresentação teve como objetivo dar a conhecer 
o programa e proceder à abertura das inscrições no mesmo.
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CULTURA

FEVEREIRO MÊS DO ROMANCE
O nome de Vila Verde e do país pelos quatro cantos do mundo

O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, 
e a vereadora da Cultura, Júlia Fernandes,  fizeram uma análise 
retrospetiva, apresentando um balanço extremamente positivo 
de uma programação intensa e emotiva que fez o nome de Vila 
Verde ecoar pelo país e pelo mundo. Recordem-se as ações 
promocionais em Lisboa, Porto, Braga e Santiago de Compostela, 
a parceria com a Delta, que decorou os seus pacotes levando a 
todo o país a simbologia da tradição Vilaverdense, a parceria com 
a TAP, que durante um mês exibiu um vídeo promocional de Vila 
Verde e no Dia dos Namorados (14 fevereiro) e decorou todos os 
encostos de cabeça dos aviões com os motivos dos Lenços de 
Namorados de Vila Verde e a emissão de seis horas em direto 
do programa Portugal em Festa, da SIC, numa massiva ação de 
promoção da cultura e economia Vilaverdense.

Um rol alargado de ações que levaram o nome de Vila Verde e do 
país aos quatro cantos do planeta, a que se juntaram espetáculos 
de arte e cultura, iniciativas de desporto e natureza, bem como a 
apresentação de dezenas de novos produtos da marca Namorar 
Portugal. Os autarcas deixaram um forte agradecimento a todas as 
pessoas, empresas, instituições e associações que se juntaram ao 
Município de Vila Verde para dar corpo a uma programação que leva 
ao país as mensagens de amor e carinho, o legado cultural que nos 
deixaram os nossos antepassados e que vamos continuar a preservar 
e promover. O Mês do Romance chegou ao fim mas fica o convite para 
que continuemos a Namorar Portugal durante todos os dias do ano.

DESPORTO

Sessão de abertura do ciclo de colóquios “Desporto em Vila Verde” Colóquio “Ética no desporto” Colóquio “Desporto no Feminino”

CICLO DE COLÓQUIOS “Associativismo Desportivo em Vila Verde”

O Município de Vila Verde promoveu com o apoio do Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) um ciclo de colóquios 
ligadas ao Desporto em Vila Verde. Estes colóquios realizaram-
se no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Verde, e 
tiveram como principal objetivo a valorização técnica e humana 
dos praticantes e dos dirigentes associativos do concelho.
Subordinado ao tema genérico DESPORTO EM VILA VERDE, o 
ciclo de colóquios foi inaugurado, a 5 de fevereiro, com um debate 

acerca do ASSOCIATIVISMO JUVENIL E DESPORTIVO. 
Este primeiro colóquio teve como principais oradores dois 
reputados técnicos do IPDJ, Inácio Anjos e Célia Cunha.

Ainda no mês de fevereiro, realizou-se um segundo colóquio, 
desta vez foram abordadas questões relacionadas com a ÉTICA 
NO DESPORTO, tendo como dinamizador o «Embaixador da 
Ética Desportiva», o piloto Renato Pita.

A antiga fundista e glória do atletismo, Aurora Cunha, marcou 
presença no último colóquio, que se realizou no dia 1 de abril, 
subordinada ao tema DESPORTO NO FEMININO.
Abertos a todos os interessados na organização e na prática 
desportiva, esta série de colóquios representou um particular 
desafio à participação dos dirigentes associativos, técnicos, 
atletas e outros agentes ligados à dinamização do desporto e do 
associativismo em geral.

Sessão de abertura do Fevereiro mês do Romance, em Braga

Espetáculos - Fevereiro, Mês do Romance

MAIS DE SETE DEZENAS DE INICIATIVAS 
EM 39 DIAS

De 29 de janeiro a 5 de março, ao longo de 39 dias, foram 
promovidas mais de sete dezenas de iniciativas, de participação 
totalmente gratuita.  Dos  desfiles  de  moda  aos espetáculos 
musicais, dos workshops às atividades desportivas, dos saraus 
culturais aos passeios na natureza, passando também pelo 
lançamento de novos produtos da  marca Namorar Portugal, 
entre muitos outros, não faltaram motivos de interesse para 
visitar Vila Verde.  Nota  de  particular destaque  para  alguns  dos  
eventos  mais  emblemáticos  do  ‘Mês  do Romance’, como o XIII 
Concurso Internacional de Criadores de Moda, o VI Concurso 
de Acessórios de Moda, o concerto de gala ‘Mês do Romance’, 
com a Academia de Música de Vila Verde, o Casting de Jovens 
Modelos e a Mostra de Talentos ‘S. Valentim’, entre muitos 
outros.

GALA NAMORAR PORTUGAL  - RAMPA DE 
LANÇAMENTO DE MUITOS JOVENS ESTILISTAS

A Gala Namorar Portugal tem uma  importância relevante a nível 
do panorama regional e nacional, pois é um evento âncora para a 
promoção do concelho e da marca Namorar Portugal. Realizado 
no dia 14 de fevereiro, este evento memorável, é o ponto alto da 
programação alargada ‘Fevereiro Mês do Romance, onde se 
realizou o XIII Concurso Internacional de Criadores de Moda, o 
qual voltou a consagrar criadores de moda que apresentaram 
coordenados inspirados nos Lenços de Namorados. Este ano, o 
lugar mais alto do pódio foi conquistado pelo estilista vilaverdense 
Sérgio Silva.

TAP levou os Lenços dos Namorados aos quatro cantos do planeta Vencedor do desfile de moda 2016 - Gala Namorar Portugal

MAIS DE QUATRO DEZENAS DE NOVOS 
PRODUTOS NAMORAR PORTUGAL

A dinâmica económica e turística associada à marca Namorar
Portugal foi notória. Este ano, a gama de produtos aumentou 
significativamente com  a  adesão  de  19  novos  promotores  e  a 
apresentação mais de quatro dezenas de novos produtos de uma 
marca mágica, que carrega um simbolismo enorme  e  se  afirma  como  
um  veículo  de  sentimentos  e  afetos.  O Espaço Namorar  Portugal, 
localizado  no  Centro  de  Dinamização  Artesanal  –  Aliança Artesanal  
de  Vila  Verde,  edifício  requalificado e de grande beleza arquitetónica, 
assumiu-se como o ‘quartel-general’ da marca. No entanto, também 
se pode adquirir produtos da Namorar Portugal em qualquerparte do 
planeta acedendo ao endereço eletrónico www.namorarportugal.pt.   

MAIS DE  UMA  CENTENA DE  PARCEIROS

Ao Município  de  Vila  Verde  juntaram-se  mais  de  uma  
centena  de  parceiros,  o  maior  número  de sempre, entre 
instituições, agentes turísticos, empresas e associações com 
projeção nacional.  Estes foram os protagonistas das iniciativas 
repartidas pelas quatro semanas temáticas, que traduziram 
os sentimentos e emoções expressados nos bordados 
dos Lenços de Namorados de Vila Verde: Tradição, Amor, 
Saudade e Aventura. Uma programação rica e diversificada 
em que o concelho de Vila Verde foi o epicentro de dezenas 
de atividades que decorrem um pouco por todo o país e até na 
vizinha Espanha. De destacar a parceria com a TAP que levou o 
Lenços de Namorados aos quatro cantos do planeta, através da 
realização de uma campanha nos Dia dos Namorados, tendo a 
TAP com esta iniciativa sido eleita a companhia aérea como a 
melhor ativação de marca a bordo.

Workshops Fevereiro, Mês do Romance
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DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA VERDE
Reunião ordinária de 11 de janeiro de 2016

A Câmara tomou conhecimento da aprovação, por unanimidade, 
em sede de Assembleia Municipal, da emissão de certidões 
de reconhecimento de interesse público municipal de 107 
atividades com relevante interesse económico e social.

Reunião ordinária de 25 de janeiro de 2016

A Câmara ratificou, por unanimidade, a 1.ª e a 2.ª modificações 
ao Orçamento e GOP (PPI e AMR) e aprovou os contratos 
interadministrativos com os agrupamentos de escolas, assim 
como os novos topónimos “Beco da Aleluia”, em Cervães, e 
Rua 1 do Outeiro, em Freiriz.
Foi aprovada, por unanimidade, a transferência da verba de 
cinco mil euros para a Associação Humanitária Habitat para 
apoio a famílias carenciadas, tal como a atribuição dos prémios 
no âmbito da programação “Fevereiro – Mês do Romance” e 
o apoio de três mil e setecentos euros ao Clube Náutico de 
Prado para despesas do canoista Hélder Silva, relativas com a 
presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.

Reunião ordinária de 22 de fevereiro de 2016

Foi aprovada, por unanimidade, a 3.º modificação ao Orçamento 
e GOP.
A Câmara deliberou, por unanimidade, a abertura do período de 
discussão pública, com a duração de 30 dias, e a prorrogação do 
prazo de elaboração da alteração do regulamento do PDM.

Reunião ordinária de 7 de Março de 2016

A Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 
de mil e quinhentos euros à Associação Cultural, Recreativa 
e Desportiva de Pico de Regalados para apoiar o atleta Nuno 
Freitas na participação no campeonato nacional de enduro para 
veteranos, assim como um subsídio de quinhentos euros à 
Irmandade do Senhor dos Passos da Paróquia de Prado Sta. Maria 
para recuperação dos guiões e andores usados na procissão do 
Senhor dos Passos.
Foi também aprovado por unanimidade o protocolo a celebrar 
com as freguesias de Sabariz e de Turiz para comparticipação 
financeira no alargamento e reconstrução do muro da rua Via 
Romana e na requalificação e alargamento do campo de futebol, 
respetivamente.
Mereceram ainda a unânime aprovação do Executivo Municipal os
seguintes protocolos de comparticipação financeira a 
celebrar com várias freguesias e uniões de freguesias 
do concelho: construção de muros, em Turiz; obras de
requalificação das obras de requalificação da envolvente da 
Igreja paroquial de Valbom S. Martinho (com a Fábrica da Igreja); 
intervenção profunda de melhoramento das condições de 
segurança e funcionamento da extensão de saúde de Escariz;
obras de requalificação e ampliação do cemitério de 
Esqueiros e requalificação dos cemitérios de Nevogilde e 
Travassós; obras de conclusão da requalificação do edi-
fício da sede da Junta de Freguesia de Valdreu. 

O Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, o protocolo 
de cedência temporária, à freguesia de Cervães, do terreno 
Bouça do Sobral, para um parque de lazer e recreio;
Foram ainda aprovadas as novas tabelas de preços e introdução 
de novos serviços no Complexo de Lazer de Vila Verde e na 
Piscina Municipal da Vila de Prado. 

Reunião ordinária de 24 de Março de 2016

Foi aprovada, por unanimidade, a 4.ª modificação ao Orçamento 
e GOP (PPI e AMR), assim como uma proposta de alteração ao 
regimento da Câmara Municipal.
Mereceu aprovação maioritária a minuta do contrato de 
comodato do edifício da Escola de Penascais, a celebrar entre 
o município de Vila Verde e um particular para a instalação de 
uma unidade de transformação de fruta para produzir de forma 
artesanal licores, doces e compota, assim como documento 
de igual jaez relativo á Escola de Atiães, para a instalação de 
unidade de produção artesanal de Gin.
Foi ainda aprovada por maioria a minuta de contrato de 
constituição do direito de superfície para concessão, cons-
trução e exploração da área correspondente aos bens imóveis, 
sitos na Vila de Prado, a celebrar entre o município de Vila 
Verde e a Junta de Freguesia da Vila de Prado.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE VILA VERDE
Sessão ordinária de 29 de fevereiro de 2016

• Filipe Arantes de Azevedo e Susana Sofia Pereira da Silva, 
deputados municipais da CDU e PSD, respetivamente, foram 
designados para integrar a Comissão Alargada da CPCJ.

• O Plenário aprovou, por unanimidade, a proposta camarária 
de emissão de certidão de reconhecimento do interesse público 
municipal relativa a uma entidade que desenvolve atividade no 
setor da pecuária, na União de Freguesias de Sande, Vilarinho, 
Barros e Gomide.

• A proposta do Executivo Municipal de alteração do Regu-
lamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Munici-
pais foi aprovada por maioria.

• A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a 
retificação da certidão de interesse público municipal da 
Inoveflorestal-prestação de serviços Lda., por forma a 
classificar a mesma como indústria transformadora em vez da 
errónea classificação como operação urbanística – utilização 
de pecuária.

• Foi aprovada, por unanimidade, uma moção da bancada 
do PS na qual a Assembleia manifestava o seu apoio e 
congratulação pela recente adoção de medidas de natureza 
social, de devolução dos rendimentos às famílias e de combate 
à pobreza que, em última instância, potenciavam melhores 
condições de vida às famílias mais desfavorecidas do país em 
geral e do concelho de Vila Verde em particular.

INFORMAÇÃO

A Lei n.º 26/2013 de 11 de abril, regula as atividades de 
distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
para uso profissional e resulta da transposição da Diretiva 
n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro. Esta diretiva tem por objetivo uma utilização 
sustentável dos pesticidas, através da redução dos riscos 
e efeitos da sua utilização na saúde humana e no ambiente, 
promovendo o recurso à proteção integrada e a técnicas 
alternativas, designadamente não químicas, aos produtos 
fitofarmacêuticos. 

Os produtos fitofarmacêuticos dividem-se em 2 grupos:

• Produtos fitofarmacêuticos de uso profissional, são to-
dos aqueles que dispõem da frase: “Este produto destina-
-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de 
produtos fitofarmacêuticos.” 

• Produtos fitofarmacêuticos de uso não profissional,  a uti-
lização destes produtos aplica-se em ambiente doméstico 

– plantas de interior, hortas e jardins familiares. Neste caso a 

formação não é obrigatória.

Os utilizadores não profissionais, entenda-se como 

utilizadores não profissionais o público em geral a quem é 

permitido manusear e aplicar produtos fitofarmacêuticos 

em ambiente doméstico, não necessitam de formação e só 

podem adquirir produtos que constem na lista publicada no 

site da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural: 

www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_

parentBoui=13420129&att_display=n&att_download=y.)

Caso pretendam utilizar produtos de uso profissional, 

que dispõem da frase, “este produto destina-se a ser 

utilizado por agricultores e outros aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos.”, então terão que ter formação obrigatória 

que os habilitem para obtenção de cartão de aplicador e neste

ESCLARECIMENTO RELATIVO AO USO NÃO PROFISSIONAL DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS

caso aplica-se a Lei 26/2013. Os produtos fitofarmacêuticos 
que normalmente são utilizados nos tratamentos das vinhas, 
pomares e hortícolas, encontram-se inseridos no grupo de 
produtos de uso profissional, e para os adquirir o utilizador é 
obrigado a ter formação.

Aplicação de produtos fitofarmacêuticos

MUNICÍPIO DE VILA VERDE 
REDUZ DÍVIDA EM MAIS
DE 1,7 MILHÕES DE EUROS 

A Câmara Municipal de Vila Verde aprovou, na reunião 
do executivo, em 19 de abril, o documento da Prestação 
de Contas de 2015 sob a égide de taxas de execução 
extremamente elevadas. O documento atesta que a 
arrecadação global de receitas foi de 29.338.822,00€, 
tendo as despesas totalizado 28.728.045,00€, o que se 
traduziu em taxas de execução de 94,05% e 92,09%, 
respetivamente. Releva ainda para o facto do Muni-
cípio de Vila Verde ter cumprido as suas obrigações 
com os seus fornecedores num prazo médio de 
21 dia e a diminuição da dívida total em 1,7 milhões 
de euros. 
 
Estes resultados muito positivos foram alcançados 
mesmo num ano em que o Município apostou na im-
plementação de políticas fiscais amigas das famílias 
e das empresas, propiciadoras do investimento, pre-
scindindo assim de receitas substanciais em prol 
do crescimento da economia local, da criação de 
emprego e da elevação dos níveis de bem-estar da 
população local. A dinâmica de desenvolvimento e 
a otimização do aproveitamento de fundos comu-
nitários indispensáveis para a concretização de pro-
jetos de desenvolvimento local da maior relevância, 
designadamente intervenções de requalificação ur-
banística em várias freguesias, modernização dos eq-
uipamentos educativos, a construção de equipamen-
tos de proximidade na área do desporto e do lazer e 
na melhoria dos serviços básicos de abastecimento 
de água e de saneamento, contribuiu para oferecer 
aos Vilaverdenses melhores condições de vida e 
ajudou a incrementar a atratividade do território con-
celhio.

Paços do Concelho de Vila Verde



Dia Mundial da Árvore e da Poesia Dia Mundial da Árvore e da Poesia

Exposição “Pintar a Páscoa”

Apresentação do portal da rede de bibliotecas 

A Biblioteca  Prof. Machado Vilela de Vila Verde, através do seu 
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) promoveu, 
no dia 19 de janeiro, a apresentação pública do Portal da Rede 
de Bibliotecas de Vila Verde. O SABE  tem como missão, dispo-
nibilizar meios e serviços que permitam à comunidade educativa 
(Bibliotecas Escolares, Alunos, Professores e Escolas) aceder e 
partilhar uma diversidade de recursos e fontes de informação, 
potenciando a formação de cidadãos informados, críticos e 
autónomos. 

BIBLIOTECA
Apresentação pública do Portal da Rede de Bibliotecas de Vila Verde

Os objetivos do Portal são:
• tornar públicas todas as informações de interesse da(s) 
Biblioteca(s) de Vila Verde, facilitando a interação e o acesso a 
informação pertinente, por meio de notícias/destaques, docu-
mentos, textos, links e imagens;
• divulgar atividades e outros eventos agendados;
• contactos por meio de emails e formulários para uma  agilização 
administrativa e obtenção de respostas online e proporcionar 
uma política inclusiva.

Morada do portal da Rede de Bibliotecas de Vila Verde: www.rbvv.pt   

Exposição “Pintar a Páscoa”



DESTAQUES

TIPOPRADO RECEBE CERTIFICAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
E PME DE  EXCELÊNCIA

EMPREENDEDORISMO
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FICHA TÉCNICA

PORTUGAL 2020

A empresa Tipoprado, da Vila de Prado, recebeu os 
certificados de empresa de responsabilidade ambiental e 
PME Excelência.
A Tipoprado, Artes Gráficas fundada em 1982, acumula 
30 anos de experiência em base do esforço, persistência e 
pioneirismo na busca por novos processos e soluções.
O Município de Vila Verde expressa os parabéns aos 
administradores e colaboradores da Tipoprado por estes 
dois certificados, fruto do excelente trabalho que vêm 
desenvolvendo, uma referência nacional a nível ambiental, 
criando melhores condições para as gerações vindouras. 

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
RECEBE COMPASSO PASCAL
O Município de Vila Verde acolheu, no domingo de Páscoa, nos 
Paços do Conselho, as Solenidades Pascais. Pelas 14h30m, 
o Compasso Pascal da Paróquia de S. Paio de Vila Verde, 
composto por 7 cruzes, veio pelo segundo ano consecutivo ao 
edifício da Câmara Municipal.  O Município de Vila Verde não 
ficou indiferente e organizou uma exposição da “VIA SACRA”, 
a qual está patente ao público até ao dia 24 de abril na Ala da 
Presidência, no edifício Paços do Concelho. A época Pascal 
é recheada de inúmeras atividades e celebrações, um pouco 
por todo o Concelho, às quais o Município de Vila Verde não 
quis se mostrar indiferente.

Município acolhe compasso pascal nos Paços do Concelho

Realizou-se, no dia 24 de março, na sede de concelho de Vila 
Verde, uma Operação Stop, em parceria com a GNR, que envolveu 
crianças das Férias + Iguais promovidas no âmbito do Plano 
Municipal para a Igualdade de Género. Esta iniciativa teve como 
principal objetivo chamar a atenção dos(as) condutores(as) para 
a segurança rodoviária, através da distribuição de panfletos.

Esta ação foi o culminar de uma atividade que iniciou com uma 
assembleia de crianças para a segurança rodoviária e que visou 
promover a cidadania. Participaram nesta atividade cerca de 
duas dezenas de crianças.

Iniciativa Páscoa Segura

PME`S
Apoios à Qualificação
e Internacionalização das PME`s

Está a decorrer uma nova fase de candidaturas à Qualificação e à 
Internacionalização das PME, que termina a 13 de maio.
A estes incentivos podem candidatar-se projetos no setor do turismo 
que pretendam reforçar a sua capacitação empresarial através do 
investimento em domínios como a inovação organizacional, econo-
mia digital e TIC, criação de marcas, qualidade, transferência de co-
nhecimento, ecoinovação, entre outros investimentos imateriais na 
área da competitividade e que queiram reforçar a sua captação de 
mercado internacional com base no conhecimento dos mercados, 
prospeção e presença nesses mercados, na economia digital, novos 
métodos comerciais, marketing internacional, bem como noutros 
domínios imateriais de competitividade.
O investimento é financiado em 45% e tem a forma de incentivo não 
reembolsável, sendo que, a formação profissional será financiada 
numa taxa máxima de 70%.
Para mais informação consultar: www.portugal2020.pt

Visita às instalações da Tipoprado

Já se encontra disponível a Linha de Apoio à Qualificação da 
Oferta 2016 para empresas do setor do turismo, no valor de 60 
milhões de euros, que irá vigorar até 31 de dezembro de 2017.

O objetivo desta linha financeira é o de apoiar as empresas do 
setor do turismo através de um instrumento de crédito que 
visa proporcionar melhores condições de financiamento. 
Serão privilegiados projetos distintivos e inovadores, assim 
como a requalificação de empreendimentos turísticos, no
sentido de os posicionar e afirmar em segmentos de maior

COMÉRCIO
Apoios à reabilitaçãourbana

Novas informações acerca do instrumento Financeiro para a 
Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) criado no 
âmbito do Portugal 2020.
Este apoio destina-se às operações de reabilitação urbana, 
em edificado destinado à habitação, comércio, serviços e 
equipamentos de uso coletivo, com mais de 30 anos ou que 
se encontrem em mau estado de conservação, bem como à 
reabilitação de espaços industriais abandonados com vista à 
sua reconversão para aquelas tipologias.
O FRRU 2020 vai atuar através de entidades financeiras, 
selecionadas para o efeito. Os apoios são concedidos através 
de produtos financeiros, criados pela banca comercial, a 
disponibilizar com condições mais favoráveis do que as 
condições de mercado.

Para mais informação consultar: www.portaldahabitacao.pt/

valor acrescentado. O desenvolvimento de projetos de em-
preendedorismo na área da animação turística, bem como de 
projetos na área da restauração de interesse para o turismo, 
serão também investimento contemplados.
O montante máximo do financiamento concedido poderá 
chegar aos 75% do valor do investimento elegível, por um 
prazo máximo de 15 anos, incluindo um período máximo de 
carência de 4 anos.

Para mais informação consultar: www.portugal2020.pt

TURISMO
Nova linha de financiamento à qualificação da oferta turística

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Poesia;
Igreja Paroquial de Esqueiros; Exposição "Pintar a Páscoa";
Mês do Romance - TAP promoveu os Lenços de Namorados

VILA VERDE DEU O PONTAPÉ DE
SAÍDA À OPERAÇÃO PÁSCOA SEGURA


