
      BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 17 DE FEVEREIRO DE 2020 Nº20

VILA VERDEDE CÂMARA MUNICIPAL

BOLETIM INFORMATIVO

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA
 ESCOLA PRIMÁRIA VILA VERDE

FEIRA DOS VINTE TARIFÁRIO REDUZIDO
PASSE SOCIAL

PAG 13 PAG 16
MUSEU DO LINHO

PAG 16

PAG 3



                                                BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 17 DE FEVEREIRO DE 2020 - Nº20

2 17 DE FEVEREIRO| 2020

EDITORIAL

O planeamento é a palavra-chave da concretização da estratégia de 
desenvolvimento sustentado e harmonioso do concelho de Vila Verde.
Os projetos planeados para tornar o território concelhio ainda mais 
atrativo para investidores e residentes estão ser concretizados através 
da combinação de duas variáveis fundamentais: a ambição e o rigor na 
aplicação dos recursos do Município.
Por outro lado, não podemos também, nunca, deixar de estar perma-
nentemente atentos aos desafios e às novas oportunidades que vão 
surgindo e que podem acrescentar valor às dinâmicas de desenvolvi-
mento do nosso concelho.
Esse é o caso do estudo prévio para a ligação, por ferrovia (Tramway), 
das principais cidades desta região. Vila Verde, atendendo ao cresci-
mento económico que tem vindo a conhecer, à sua evolução demográ-
fica, ao elevado fluxo de tráfego rodoviário e à proximidade e crescente 
interrelacionamento com o município de Braga, tem todo o interesse e 
reúne condições para integrar este projeto.
A requalificação do edifício da antiga escola primária de Vila Verde e a 
consequente criação de um Centro de Investigação, Promoção da Gas-
tronomia e Ciências Gastronómicas representa uma forte aposta nas 
imensas potencialidades do nosso território e será, sem dúvida, uma 
mola impulsionadora da gastronomia e do turismo local e regional.
A atenção às riquezas endógenas do concelho evidencia-se também no 
grande investimento que está a ser feito na modernização do Regadio 
de Cabanelas a Sabariz, um contributo determinante para o desenvolvi-
mento da agricultura local e para a dinamização do mundo rural.
As questões sociais e a luta pelas grandes causas, no sentido da con-
strução de um mundo melhor, estão muito presentes nas políticas de 
ação social do Município de Vila Verde que, em parceria com as institu-
ições concelhias, faz tudo o que está ao seu alcance para apoiar os mais 
desfavorecidos e para ajudar a construir um concelho inclusivo e muito 
solidário.
Esta vertente social surge associada a uma clara aposta no desenvolvi-
mento sustentável com a aprovação de um tarifário reduzido para os 
transportes públicos que visa melhorar o fluxo rodoviário e principal-
mente combater a emissão de gases de efeito de estufa e fazer face às 
tão preocupantes alterações climáticas.
A articulação com as escolas e agrupamentos de escolas concelhios e 
o trabalho de forte cooperação da Casa do Conhecimento com os esta-
belecimentos de ensino, assim como todas as dinâmicas de desenvolvi-
mento cultural, revelam-se inegáveis mais-valias para a colocação da 
cultura, do conhecimento e da inovação no epicentro das políticas ten-
dentes a fazer de Vila Verde um concelho crescentemente competitivo. 
A Feira dos Vinte, na Vila de Prado, e o avanço da obra de ampliação do 
Museu de Linho, em Marrancos, são claramente demonstrativas da pro-
moção das tradições e de uma efetiva política de valorização da cultura.
Vila Verde continua, assim, na senda de um desenvolvimento que 
garante, cada dia que passa, melhores condições de vida a todos os 
Vilaverdenses.

Um forte abraço amigo,

                      O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

            Dr. António Vilela 

                Caro (a) Vilaverdense

Atendendo à considerável dimen-
são territorial e demográfica do 
concelho de Vila Verde; às poten-
cialidades naturais e humanas 
do mesmo; ao intenso fluxo ro-
doviário, sobretudo na zona sul do 
território; ao dinamismo económi-
co e cultural em curso e à proximi-
dade e interrelacionamento com 
outros municípios envolvidos, 
mormente com o município de 
Braga, assim como aos movimen-
tos rodoviários estabelecidos en-
tre estas localidades, geradores de 
fortes constrangimentos nos aces-
sos quer à cidade de Braga quer ao 
concelho de Vila Verde, de que re-
sultam consequentes efeitos am-
bientais negativos que é preciso 
combater em beneficio do futuro, 
Vila Verde quer integrar o pro-
jecto que prevê a ligação destes 
quatro grandes centros urbanos.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, sublinha que “considerando 

a importância estratégica deste 
projeto, manifesto a inteira dis-
ponibilidade e o elevado interesse 
do município de Vila Verde em se 
associar ao mesmo uma vez que 
será altamente potenciador do 
desenvolvimento supramunicipal 
e que o mesmo também se insere 
na estratégia de mobilidade e de-

senvolvimento deste município, 
devendo, para tal, o mesmo con-
templar uma ligação através da 
parte Norte do Concelho de Braga 
a partir da qual se garanta acesso 
ao Rio Cávado e uma ligação à 
sede do Concelho de Vila Verde 
passando pela Vila de Prado.”

VILA VERDE MOSTRA INTENÇÃO DE INTEGRAR O ESTUDO PRÉVIO PARA A LIGAÇÃO  
POR FERROVIA (TRAMWAY) ÀS QUATRO CIDADES DO MINHO - BRAGA, GUIMARÃES, 
FAMALICÃO E BARCELOS E VILA VERDE

MUNICÍPIO MOSTRA INTERESSE EM PARTICIPAR NO 
PROCESSO DE MOBILIDADE EM ANÁLISE NO QUADRILÁTERO 

MOBILIDADE

MÊS DO ROMANCE

Vila Verde é a terra onde o amor acontece e se celebra 
diariamente durante ‘Fevereiro, Mês do Romance’. 
Em pleno coração do Minho, mais de 100 iniciativas 
dão corpo a uma programação fortemente inspirada 
nos motivos dos Lenços de Namorados. Ao longo 
de 37 dias consecutivos, 25 de janeiro a 1 de março, 
o concelho recebe desfiles de moda, workshops, es-
petáculos culturais, atividades desportivas e de na-
tureza, saraus e lançamento de novos produtos da 
marca Namorar Portugal, entre outros.
«Amor, cultura, tradição, inovação e empreende-
dorismo são as palavras de ordem de um programa 
que promete divulgar os encantos de Vila Verde, 
através de uma agenda diversificada e capaz de 
colocar o nome do concelho nas rotas do turismo», 
como frisou o Presidente do Município de Vila Verde, 
António Vilela.
Por sua vez, a Vereadora da Cultura, Júlia Fernandes, 
apresentou o programa e destacou alguns dos even-
tos principais de uma agenda rica e diversificada, 
com opções para todos os gostos. Começou por enal-
tecer a importância dos parceiros (mais de uma cen-
tena), afirmando que “o amor que eles colocam nas 
iniciativas enriquece toda a programação, bem como 
o próprio público que sente Namorar Portugal na pele 
e faz Vila Verde vestir as cores do amor”.
E é disso mesmo que se faz a marca territorial do Mu-

nicípio de Vila Verde, Namorar Portugal, que, junta-
mente com dezenas de parceiros, é responsável por 
incitar a criatividade, dinamizar a economia, promo 
ver a cultura e preservar a tradição. Este ano, o ‘Mês 
do Romance’ será palco do lançamento de 33 novas 
linhas de produtos, atividades em vários pontos do 
país e uma em Espanha.
O ponto alto e evento de maior dimensão é a Gala 
Namorar Portugal, a 14 de fevereiro, a noite de S. 
Valentim mais romântica do país, repleta de gla-
mour, elegância e sentimento. Numa passerelle em 
que tradição e modernidade caminham de mãos da-
das, vão desfilar modelos de renome com as propos-
tas dos candidatos ao XVII Concurso Internacional de 
Criadores de Moda.
Para além de cinco semanas temáticas, ações pro-
mocionais e exposições, os visitantes vão poder 
desfrutar da beleza das paisagens naturais, de um 
património cultural rico, de sabores de gastronomia 
tipicamente minhota e da calorosa hospitalidade tão 
característica da região.

FAÇA-NOS UMA VISITA E VENHA NAMO-
RAR PORTUGAL!

FEVEREIRO, MÊS DO ROMANCE: MAIS DE 100 INICIATIVAS COM MUITO AMOR
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O Município de Vila Verde avança 
com a requalificação do edifí-
cio da antiga escola primária de 
Vila Verde, potenciando a sua 
conversão num Centro de Inves-
tigação, Promoção da Gastro-
nomia e Ciências Gastronómicas
situado no centro da sede 
concelhia, este imóvel foi ob-
jeto de uma candidatura ao 
NORTE 2020, com um investi-
mento total de 1.358.494,04 €.
O projeto agora aprovado foi 
inserido na tipologia de candi-
daturas que contempla a “rea-
bilitação integral de edifícios, 
nomeadamente destinados a 
habitação, a equipamentos de 
utilização coletiva, a comércio, 
a serviços, públicos ou privados.

Esta obra de elevado interesse 
estratégico para o concelho de 
Vila Verde vai permitir a integral 
requalificação do antigo edifício 
escolar e efetivar a potencialidade 
de o converter num Centro de In-
vestigação, Promoção da Gastro-
nomia e Ciências Gastronómicas.
A intervenção vai preservar a 
estrutura original, sendo que 
a área exterior será integrada 
como espaço de usufruto públi-
co, com a demolição de muros 
de vedação e a definição de 
uma praça aberta ao público.
Assim, o empreendimento será 
mais um passo em frente no 
sentido da promoção da quali-
dade ambiental, urbanística e 
paisagística do centro urbano 
da freguesia de Vila Verde e Bar-
budo e irá igualmente reforçar a 
centralidade da sede concelhia 
e o seu papel polarizador e di-
namizador de todo o concelho.
Este relevante projeto concorre 
também significativamente para 
a rentabilização do investimento 
público que, nos últimos anos, se 
fez notar no centro urbano, ao 
nível das infraestruturas, dos equi-
pamentos e dos espaços públicos.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, releva que “o Município de 

Vila Verde assume que a regene 
ração urbana é uma das grandes 
prioridades do processo de mo 
dernização e de reforço da atrati
vidade do concelho de Vila Verde.”
Na perspetiva do mesmo Edil, “a 
requalificação e rentabilização 
de antigos imóveis que tiveram 
uma importante função educa-
tiva é uma das vertentes deste 
esforço continuado que está a ser 
feito para dotar as freguesias e 
uniões de freguesias do concelho 
de Vila Verde de equipamentos 
modernos e espaços públicos 
que acrescentem valor em ter-
mos de dinamização do tecido 
socioeconómico e do associati 
vismo e, assim, ajudem a criar ân-
cores de desenvolvimento local”.”
O Dr. António Vilela mais consi- 
dera que “a possibilidade de tornar 
este edifício num centro de Inves-
tigação, Promoção da Gastrono-
mia e Ciências Gastronómicas será 
uma enorme mais-valia do con-
celho de Vila Verde e representa 
mais uma forte aposta nas poten-
cialidades endógenas do território 
concelhio e um importante im-
pulso para o desenvolvimento do 
turismo do concelho e da região.”

CÂMARA MUNICIPAL AVANÇA COM A REQUALIFICAÇÃO DO
EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA VERDE

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO, PROMOÇÃO 
DA GASTRONOMIA E CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

MÊS DO ROMANCE
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A freguesia de Cabanelas acolheu, no dia 13 de dezembro de 2019, a cerimónia de Consignação da 
Empreitada de Construção da Estação Elevatória de Cabanelas (Modernização do Aproveitamento 
Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas), onde estiveram presentes a Ministra da Agricultura, Maria do 
Céu Albuquerque, o Secretário de Estado, Nuno Russo, acompanhados pelo Presidente da Câmara de 
Vila Verde, António Vilela, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Cabanelas, António Esquivel.

O Diretor Geral da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, Gon-
çalo de Freitas Leal, apresentou 
o projeto da obra e explicou 
que esta surge na sequência de 
um concurso público do PDR 
2020, de cerca de 1, 27 milhões, 
tem um prazo de execução de 
240 dias, cerca de 8 meses.
A requalificação passa pela 
construção da Estação Ele-
vatória do Bloco de Cabanelas 
que ocupa uma área total de 
33m por 20 m e compreende 3 
estruturas principais: tomada 
de água, edifício da estação e 

levatória e estrutura de apoio 
dos reservatórios hidropneu-
máticos e dos filtros de malha.
Na sua globalidade, o projeto 
de modernização do aprovei-
tamento hidroagrícola Sabariz-
Cabanelas está integrado no 
Programa Nacional de Regadios 
e representa 8,12 milhões de 
euros de investimento, contem-
plando, para além da estação ele 
vatória, a construção do Bloco 
de Rega de Cabanelas (com cer-
ca de 327ha de área de interven-
ção), a reabilitação de caminhos 
(10,4km) e o melhoramento 

da rede de drenagem (3,2km).
Durante a a receção à Ministra 
da Agricultura o Presidente da 
Câmara Municipal ofereceu um 
cabaz com produtos locais,  o qual 
foi acompanhado pelo nosso Ex-
Libris, um Lenço de Namorados.

MODERNIZAÇÃO DO REGADIO DE CABANELAS A SABARIZ
MINISTRA DA AGRICULTURA PARTICIPA NA CERIMÓNIA DE CONSIGNAÇÃO
DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE CABANELAS

FREGUESIAS

SANDE - UF SANDE, VILARINHO, BARROS E GOMIDE

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE QUINTELA

 UF SANDE, VILARINHO, BARROS E GOMIDE

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SOEIRA, EM VILARINHO

EM RIO MAU - UF DA RIBEIRA DO NEIVA

PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA DA RUA DA FEIRA NOVA

UF SANDE, VILARINHO, BARROS E GOMIDE

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CANEIRO, EM BARROS 

VILA VERDE E BARBUDO

REQUALIFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS 

GÊME 

NOVAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA SERVIÇOS DE 

ÁGUAS E SANEAMENTO

UF SANDE, VILARINHO, BARROS E GOMIDE

REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHO NO LUGAR DO CANEIRO, EM 

BARROS 

UF DA RIBEIRA DO NEIVA

PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NO LUGAR DE S. MAMEDE, 

EM GODINHAÇOS 

REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS  JUNTO À ESCOLA BÁSICA 

MONSENHOR ELISIO ARAÚJO

UF MARRANCOS E ARCOZELO

CONSTRUÇÃO DE MURO EM ARCOZELO 
INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DE GÊME

ESPAÇO PARA RECICLAGEM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

UF DE ESQUEIROS, NEVOGILDE E TRAVASSÓS

PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À IGREJA DE 

NEVOGILDE
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Vila Verde acolheu, no dia 6 de novembro de 2019, a Apresentação 
Pública dos resultados do estudo sobre a Estratégia Intermunicipal 
de Adaptação às Alterações Climáticas da NUT III Cávado, integra-
do na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. 
Este estudo foi desenvolvido em estreita colaboração com todos os 
Municípios do Cávado, promovido pela CIM Cávado, com o apoio fi-
nanceiro do Programa Operacional POSEUR e teve como objetivo 
analisar as vulnerabilidades da NUT III Cávado e do seu território às 
alterações climáticas.
No encontro foi demonstrada a preocupação com as alterações 
climáticas, que é um denominador comum, pois no planeta são in-
contáveis as organizações preocupadas com as questões ambien-
tais, com fortes declarações sobre as alterações climáticas e com a 
apresentação de medidas concretas para as combater. A Comuni-
dade Intermunicipal do Cávado e os seus seis municípios avançaram 
com um estudo sobre as alterações climáticas nesta região de forma 
a que cada município adote as melhores estratégias para as reduzir.
A sessão contou com uma vasta plateia onde estiveram represen-
tados vários municípios, como Amares, Braga, Vila Verde, Barcelos, 
Esposende, Pedrogão Grande, Terras de Bouro e Ovar, assim como 
diversas entidades.

De 18 a 23 de novembro de 
2019, o Município de Vila Verde 
dedicou, uma vez mais, uma se-
mana, ao desenvolvimento de 
iniciativas e de todo um con-
junto de ações destinadas à pro-
moção, à preservação e à va-
lorização da floresta autóctone.
A programação voltou a ter 
no seu epicentro a sensibili-
zação e educação ambien-
tal dos munícipes, com  par-
ticular  ênfase na população 
escolar, visando assim proteger 
as espécies autóctones da região.

Durante seis dias, a comunidade 
escolar e a população em geral 
puderam participar em operações 
de reflorestação, caminhadas 
ambientais, ações de sensibili-
zação, palestras, demonstração 
de meios/exposição incêndios, 
libertação de animais de espécie 
autóctone, entre várias outras.
A semana da Floresta Autóctone 
foi promovida pelo Município 
de Vila Verde em parceria com 
os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Vila Verde, Escola 
Secundária de Vila Verde (ESVV), 

Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV), Equipa Municipal 
de Intervenção Florestal (EMIF), 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde, GNR - Serviço de Proteção 
da Natureza e do Ambiente (SEP-
NA) e Companhias de Interven-
ção de Proteção e Socorro (GIPS), 
Instituto da Conservação da Na-
tureza e Florestas (ICNF), Redes 
Energéticas Nacionais (REN), Uni-
versidade do Minho, Rede Territo-
rial Portuguesa das Cidades Edu-
cadoras (RTPCE) e Projeto Rios.

COMEMORAÇÃO DA FLORESTA AUTÓCTONE
VILA VERDE ACOLHE A APRESENTAÇÃO 
PÚBLICA DOS RESULTADOS DO ESTUDO 
SOBRE A ESTRATÉGIA INTERMUNICIPAL DE 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

UMA SEMANA DE INICIATIVAS DEDICADAS À PRESERVAÇÃO
E À VALORIZAÇÃO DA FLORESTA AUTÓCTONE

No dia em que se debateu, em Vila verde, a estratégia intermunicipal 
de adaptação às alterações climáticas no território da NUTS III Cáva-
do, foi inaugurada, na Escola Secundária de Vila Verde, uma estação 
meteorológica automática que irá monitorizar diversos dados que 
permitirão compreender mais eficazmente as alterações climáticas 
no território.
Os dados serão partilhados com o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera.
O equipamento fica situado na Escola Secundária de Vila Verde e 
conta com cinco sensores que permitirão medir a temperatura, a 
humidade relativa, a velocidade, a direção do vento, a precipitação, 
a pressão atmosférica e a radiação solar. O sistema é também com-
posto por uma plataforma de gestão de dados e visualização de in-
formação que será uma ferramenta para o território, com os dados 
recolhidos a serem partilhados com o Município de Vila Verde e com 
o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estando também em 
aberto a possibilidade de se efectuar protocolos de colaboração com 
instituições de ensino e investigação.

1º PRÉMIO
A MAIOR FOLHA DE NOGUEIRA
30,3 cm
Diogo Miguel Sousa Pais
4º Ano - EB RIBEIRA DO NEIVA
AGRUPAMENTO DE MOURE E RIBEIRA 
DO NEIVA
 
A MAIOR NOZ
6,05 cm
Francisca Fernandes
JARDIM DE INFÂNCIA DE MARRANCOS
AGRUPAMENTO DE MOURE E RIBEIRA 
DO NEIVA

VILA VERDE DISPÕE DE UMA ESTAÇÃO 
METEOROLÓGICA QUE VAI PERMITIR COMPREENDER 
AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO TERRITÓRIO DO 
CÁVADO

RESULTADOS DO CONCURSO

AMBIENTE
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Durante o mês de novembro de 
2019 vários alunos/as do 3º. ano 
dos estabelecimentos de ensino 
do Concelho de Vila Verde tiveram 
a oportunidade de visitar o Museu 
do Papel Moeda, no âmbito do 
projeto “No Poupar é que está o 
ganho”.
Desenvolvido ao longo do ano 
letivo, este projeto de educação 
financeira tem como principal o- 
bjetivo despertar nos mais novos 
competências para gerir o seu di 
nheiro de forma mais equilibrada.
Nesta edição, alunos/as da Escola 
Básica Monsenhor Elísio Araújo, 
Prado, Moure e Ribeira do Neiva 
e Escola Básica nº.2 de Vila Verde 

participaram e puderam, ao longo 
da visita, perceber a importância 
que a formação financeira tem 
desde cedo.
Implementado pela Fundação Dr. 
António Cupertino de Miranda e 
pela CIM – Comunidade Intermu-
nicipal do Cávado e apoiado pelo 
Município de Vila Verde, este pro-
grama reconhece a importância 
da inclusão e da formação finan-
ceira e tem como base os princí-
pios que constam do Referencial 
de Educação Financeira, apro-
vado pelo Plano Nacional de For-
mação Financeira, que consagra 
a definição de temas que deverão 
ser implementadas a nível escolar.

É um projeto de continuidade, 
com a duração de um ano letivo, 
que visa transmitir aos alunos da 
educação pré-escolar, ensinos 
básico e secundário conhecimen-
tos de educação financeira, para 
que se consciencializem da im-
portância do dinheiro e possam 
adquirir competências que lhes 
permitam a tomada de decisões 
corretas e informadas no futuro, 
contribuindo para que sejam con-
sumidores mais responsáveis.
“No Poupar Está o Ganho” é uma 
iniciativa apoiada pela Portugal 
Inovação Social co-financiada pela 
União Europeia, através do Fundo 
Social Europeu.

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO SENSIBILIZADOS PARA
A IMPORTÂNCIA DE POUPAR DINHEIRO

UNIÃO DE FREGUESIAS DO VADE ACOLHE O TRADICIONAL MAGUSTO 
INTERINSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA REDE SOCIAL DE VILA VERDE

VISITA AO MUSEU DO PAPEL E DA MOEDA NO ÂMBITO DO PROJETO 
“NO POUPAR É QUE ESTÁ O GANHO”

EDUCAÇÃO

A Comissão de Proteção de Cri-
anças e Jovens de Vila Verde 
(CPCJ) recebeu, nas suas insta-
lações, os representantes das 
instituições que compõem a sua 
Comissão Alargada.
A Presidente da CPCJ de Vila 
Verde, Drª. Beatriz Santos, apre-
sentou o volume processual 
relativo a 2019, revelando que, 
«até ao dia 16 de dezembro, 
foram acompanhadas 216 cri-
anças no concelho de Vila Verde, 

sendo que maioritariamente 
foram sinalizadas pela GNR, e 
em segundo lugar, pelas Escolas, 
tendo sido o Ministério Público a 
entidade sinalizadora seguinte».
Beatriz Santos adiantou ainda 
que «a problemática prevalente 
no concelho é a exposição de 
crianças a situações de violência 
doméstica, seguindo-se as si- 
tuações de negligência e depois 
diversas problemáticas ao nível 
da educação/ensino.»

A 22 de novembro, as 14 Comis-
sões de Proteção de Crianças e 
Jovens do distrito de Braga, com 
o apoio dos seus Municípios, 
comemoraram o 30.º aniversário 
da Convenção dos Direitos da 
Criança. Realizaram um Sarau 
Solidário que designaram “Jun-
tos pelos Direitos de TODAS as 
Crianças”, no Multiusos de Fafe, 
atividade que atraiu mais de 
1600 pessoas.
O espetáculo contou com a par-
ticipação de 400 crianças dos 3 
aos 18 anos. Cada concelho le- 

vou uma atividade e o programa 
foi diversificado: artes circenses, 
musicais, música, teatro, dança, 
entre outros. A CPCJ de Vila 
Verde fez-se representar orgul-
hosamente com um grupo de 
jovens da Academia de Música 
de Vila Verde, que abrilhantou de 
forma magnifica a festa.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, e a  Presidente da CPCJ de 
Vila Verde, Drª Beatriz Santos, 
representou o concelho nesta 
iniciativa.

O Pavilhão Desportivo da União 
de Freguesias do Vade acolheu no 
dia 7 de novembro, o tradicional 
Magusto Interinstitucional, que 
este ano foi organizado pelo Cen-
tro Social de Covas com o apoio do 
Município de Vila Verde, da Rede 

Social e das IPSS`s do Concelho, 
uma iniciativa que teve por obje-
tivo promover o convívio entre os/
as seniores institucionalizados/as 
nas IPSS`s concelhias.
A jornada foi animada por um 
grupo concertinas, cantares e 

danças populares dos “Amigos do 
Centro Social de Covas” um even-
to para celebrar com os idosos 
mais uma jornada de convívio, 
diversão e partilha, onde não fal-
taram as típicas castanhas assada.

CCPCJ E MUNICÍPIO PARTICIPAM EM SARAU SOLIDÁRIO 
DISTRITAL PARA COMEMORAR O 30.º ANIVERSÁRIO DA 
CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

CPCJ DE VILA VERDE APRESENTA BALANÇO DA ATIVIDADE 
DO ANO 2019 «ATÉ AO DIA 16 DE DEZEMBRO FORAM 
ACOMPANHADAS 216 CRIANÇAS NO CONCELHO DE VILA VERDE»

CPCJ
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“Não deixes que façam de ti um saco. 
Denuncia!” É este o apelo deixado pela 
Guarda Nacional Republicana (GNR) 
num Cartaz que foi colocado num mupi 
situado na Praça da República, em Vila 
Verde.
Esta é uma campanha da responsabili-
dade da GNR, que está a ser desenvolvi-
da a nível nacional, onde é exposta uma 
imagem de um saco de boxe ‘vestido’ 
com o que se assemelha a uma roupa 
feminina, chamando a atenção para a 
temática da violência doméstica de que 
há mulheres que são vítimas em silên-
cio.

AUTISMO
PALESTRA E WORKSHOP PARA ENSINAR A EN-
TENDER O AUTISMO
O Centro de Artes e Cultura de 
Vila Verde acolheu, no dia 8 de 
janeiro, a palestra “Entender o 
Autismo”, com o objetivo de 
criar competências na socie-
dade para lidar com a doença.
A Vereadora da Cultura, Edu-
cação e Ação Social, Drª Júlia Fer-
nandes, fez a sessão de abertura, 
desafiando o público a «conhe- 
cer mais sobre os desafios que as 
pessoas que sofrem desta doen-
ça enfrentam no seu dia a dia».
A Palestra foi ministrada pelos 
fundadores da Vencer Autismo, 

Susana e Joe, que explicaram em 
detalhe e numa visão 360º, os 
desafios associados ao autismo 
e apresentação de soluções para 
minimizar esses mesmos desa-
fios, as suas possíveis causas e as 
áreas a dar prioridade no desen-
volvimento da criança, de modo 
a fomentar a sua autonomia.
O projeto Entender Autismo 
pretende capacitar a comuni-
dade em geral na compreen-
são e aceitação das carate-
rísticas próprias do autismo.

GRANDE MOLDURA HUMANA NA PRAÇA DO 
MUNICÍPIO DE VILA VERDE PARA ASSINALAR O DIA 
INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Com o objetivo de consciencia-
lizar toda a comunidade para 
a importância dos assuntos 
relacionados com a deficiên-
cia, foi descerrado, no Edifício 
do Município de Vila Verde, um 
painel a alusivo à Comemo-
ração do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, que 
se assinala a 3 de dezembro.
Na sua intervenção o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, 
referiu que «é fundamental 

consciencializar a população 
da importância da integração 
das pessoas com deficiência na 
sociedade. Devemos abordar a 
deficiência como uma questão 
de direitos humanos e não ape- 
nas numa perspetiva médica.»
A Vereadora Drª Júlia Fer-
nandes também interveio e sa-
lientou que «ao assinalarmos 
esta data estamos a promover 
uma maior compreensão rela-
tivamente aos assuntos rela-
cionados com a deficiência»

De forma a assinalar o Dia In-
ternacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres, o 
Município de Vila Verde e diversas 
instituições públicas e privadas do 
concelho associaram-se à União 
de Mulheres Alternativa e Res-
posta (UMAR) com a colocação 
de faixas pretas, em sinal de luto 
e protesto pelas mulheres assas-

sinadas, cujo slogan da iniciativa 
foi “ No Amor Só Bate o Coração”. 
Assim, a Vereadora da Ação So-
cial, Dr.ª Júlia Fernandes descer-
rou uma faixa preta no Edifício da 
Câmara Municipal de Vila Verde.

A autarca referiu que «desde o 
início do ano já morreram, em 
Portugal, 33 vítimas de violên-

cia doméstica: 25 mulheres, 1 
criança e 7 homens, números 
preocupantes que temos de com-
bater. Por isso Vila Verde está a 
assinalar esta efeméride de for-
ma simbólica com a colocação 
de faixas pretas nos edifícios».

MALHADA DE TREMOÇOS EM OLEIROS

AÇÃO SOCIAL
VILA VERDE ASSINALA DIA INTERNACIONAL PELA 
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
EDIFÍCIOS PÚBLICOS COM FAIXAS PRETAS EM SINAL DE LUTO E PROTESTO 
PELAS MULHERES ASSASSINADAS

CAMPANHA DA GNR
“NÃO DEIXES QUE FAÇAM DE TI UM SACO. DENUNCIA!”
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Após o sucesso da 1ª. edição da Comunidade 
de Leitores da Rede Casas do Conhecimento, 
avança-se com a 2ª. edição e mais um programa 
de seis sessões, que irão decorrer ao longo do 
ano de 2020.
A Comunidade de Leitores da Rede Casas do 
Conhecimento é uma iniciativa organizada pela 
Casa do Conhecimento e pelos Serviços de Do- 
cumentação da Universidade do Minho, em co-
laboração com as Casas do Conhecimento dos 
Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes 
de Coura e Vila Verde. É objetivo deste projeto 
formar comunidades locais de leitores que, em 
dia e hora marcada, se reúnem, em cada Casa 
do Conhecimento, para discutir e refletir sobre 
um determinado livro, conjuntamente com as 
outras comunidades de leitores das restantes 
Casas do Conhecimento.

No dia 8 de novembro, a Casa do Conhecimento 
de Vila Verde foi visitada por um grupo de alu-
nos e professores do Agrupamento de Escolas 
Morgado de Mateus, de Vila Real.
Os alunos, no âmbito do curso profissional de 
multimédia que frequentam, encontram-se a 
realizar um conjunto de visitas de estudo com 
o objetivo de se apropriarem de outras reali-
dades, como forma de desenvolverem todo um 
potencial criativo para as Provas de Aptidão 
Profissional, bem como um conhecimento mais 
direto do mercado de trabalho.
Da visita à Casa do Conhecimento, para além 
da mensagem de que a tecnologia pode e deve 
estar acessível a todos, ficou assente que a cria-
tividade é uma caraterística fundamental em 
qualquer processo e que projetos interessantes 
não têm necessariamente de estar ligados a 
grandes artefactos tecnológicos, mas a concei-
tos interessantes e apelativos.

A 2ª. edição do projeto Tardes 
Digitais regressou à Casa do Co-
nhecimento de Vila Verde, após o 
sucesso da 1ª. edição.
No dia 13 de novembro, realizou-
se a primeira sessão com o grupo 
de alunos do 1ª. ano do Curso 

Profissional de Técnico de Ação 
Psicossocial e respetivo profes-
sor, sendo um momento para a 
apropriação do conceito, de pre-
paração do material técnico e da 
definição de temas e estratégias 
de ação.

A Casa do Conhecimento de Vila Verde foi, mais 
uma vez, selecionada para participar na Sema-
na Europeia de Prevenção de Resíduos, uma ini-
ciativa a nível europeu que procura promover e 
implementar ações de consciencialização sobre 
recursos sustentáveis e gestão de resíduos, du-
rante uma semana.
A Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 
decorreu entre 16 e 24 de novembro e contou 
com 16570 ações registadas, a serem desen-
volvidas por toda a Europa.
A edição de 2019 subordinou-se ao tema “Mude 
de atitude: reduza os resíduos” e, neste sentido, 
a Casa do Conhecimento promoveu, na tarde 
de 20 de novembro, um workshop designado 
“Amor Elétrico”, para um grupo de alunos do 
5ª. ano, da EB2,3 de Moure, do Agrupamento 
de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva. Este 
workshop combinou a reutilização de materiais 
e eletrónica criativa na elaboração de um postal 
alusivo aos Lenços dos Namorados, património 
cultural de Vila Verde.

Decorreu a 15 de janeiro, na Casa 
do Conhecimento de Vila Verde, 
a 7ª. sessão da Comunidade de 
Leitores Rede Casas do Conheci-
mento.
Pela sétima vez, as diferentes co-
munidades locais de leitores re-
uniram - se nas Casas do Conheci-
mento da Universidade do Minho, 

polo de Gualtar e de Azurém, de 
Boticas, Montalegre, Paredes de 
Coura e Vila Verde, para de uma 
forma partilhada conversarem so-
bre o livro “A Senhora Professora”, 
vencedor do Prémio Literário Ger-
mano Silva 2019 – Rotary Clube de 
Penafiel.

PRÓXIMAS SESSÕES | PROGRAMA 2020

19 de fevereiro -17h30 -19h00
Livro - Inteligência Artificial, de Arlindo Oliveira
Casa do Conhecimento/SDUM – UMINHO

18 de março - 17h30 -19h00
Livro – Tecnologia Versus Humanidade 
- O confronto futuro entre a Máquina e o Homem, de Gerd Leonhard.
Casa do Conhecimento Vila Verde

15 de abril - 17h30 -19h00
Livro - Como Tornar-se Doente Mental, de José Luís Pio Abreu
Casa do Conhecimento/SDUM – UMINHO

20 de maio - 17h30 |19h00
Livro - A Casa Grande de Romarigães, de Aquilino Ribeiro
Casa do Conhecimento Paredes de Coura

 17 junho -17h30 |19h00
Livro - Planalto do Gostofrio, de Bento da Cruz
Casa do Conhecimento de Montalegre

2ª. EDIÇÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES REDE CASAS DO 
CONHECIMENTO JÁ TEM PROGRAMA DEFINIDO PARA O ANO 2020

ALUNOS DE VILA REAL ENTUSIASMADO COM 
A CASA DO CONHECIMENTO DE VILA VERDE

TARDES DIGITAIS PROMOVE A INCLUSÃO SOCIAL

CASA DO CONHECIMENTO DE VILA VERDE SELECIONADA PARA PAR-
TICIPAR NA SEMANA EUROPEIA DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS

7ª. SESSÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES
COM O LIVRO “A SENHORA PROFESSORA”
DE RUI DAMÁSIO

COMUNIDADE DE LEITORES REDE CASAS DO CONHECIMENTO

CASA DO CONHECIMENTO
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A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde foi a primeira a ser fundada, 
das nove que atualmente com-
põem a Rede de Casas do Conhe-
cimento do país.
Com o objetivo de promover o 
conhecimento, a criatividade e 
a inovação, um dos propósitos 
deste espaço é criar condições de 
igualdade no acesso às tecnolo-
gias digitais.
Dotada de cinco modernos e 
equipados espaços: O auditório 
multimédia, a sala das tecnolo-
gias criativas, a sala de exposição 
interativa e salas de formação, 

a Casa do Conhecimento de Vila 
Verde pretende promover a in-
clusão digital das populações na 
Sociedade da Informação, refor-
çando as suas competências e 
qualificações, num espaço de cria-
tividade e inovação para o desen-
volvimento e experimentação de 
tecnologia.
Ismael Graça, Coordenador da 
Casa do Conhecimento de Vila 
Verde, explica que, «ao longo do 
ano, são muitas as atividades que 
fazem parte do dia a dia deste es-
paço que é aberto às tecnologias 
criativas, mas não só».

«Mais recentemente temos em 
mãos a Comunidade de Leitores 
da Rede de Casas do Conhecimen-
to, um projeto muito interessante 
em parceria com a Universidade 
do Minho, do qual nos tem dado 
muito gozo fazer parte. É uma 
nova forma de interpretar a leitu-
ra, aliando-a à tecnologia» refere.
O projeto “Tardes Digitais” que 
concluiu a sua primeira edição em 
junho deste ano, é considerado 
por Ismael Graça «uma das nos-
sas melhores e mais importantes 
iniciativas.» «Juntar cidadãos sen-
iores e pessoas com necessidades 
especiais do nosso concelho e 
proporcionar-lhes o acesso básico 
à tecnologia é, sem dúvida, muito 
gratificante.
Pretendemos fazer a 2ª. edição 
muito em breve», afirma.Foi tam-
bém este ano que aconteceu a 1ª. 
Feira de Ciência e Tecnologia, uma 
mostra de projetos de ciência e 
tecnologia desenvolvidos pelos 

alunos das escolas do concelho de 
Vila Verde. «A feira foi visitada por 
mais de 500 pessoas e contou com 
a exposição de cerca de 40 pro-
jetos de ciência e tecnologia. Foi 
um verdadeiro sucesso» sublinha 
Ismael Graça.
Na perspetiva do Coordenador, 
«a Casa do Conhecimento é um 
espaço aberto às tecnologias cria-
tivas, que, na sua amplitude, per-
mitem desenvolver processos de 
aprendizagem e criatividade, pas-
sando por etapas de experimen-
tação, exploração e reflexão.» 
«Para o próximo ano, temos o 
objetivo de continuar a tentar di-
versificar a atividade da Casa do 
Conhecimento ao público e atrair 
cada vez mais gente. Preten-
demos também reforçar a robóti-
ca e os nosso meios interativos, 
para que possamos estar sempre 
atualizados no que à tecnologia 
diz respeito» conclui o Eng. Ismael 
Graça.

TARDES DIGITAIS PROMOVE A INCLUSÃO SOCIAL

UM ESPAÇO ONDE A TECNOLOGIA É PARA PARA TODOS

CASA DO CONHECIMENTO
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De 16 de maio a 18 de julho de 
2020 está de volta a Bienal In-
ternacional de Arte Jovem, o 
maior evento artístico e cul-
tural do concelho de Vila Verde.
As inscrições para a 11ª edição 
do evento já se encontram a- 
bertas e decorrem até 6 de mar-
ço, assim como a entrega dos 
projetos propostos a concurso.
Esta iniciativa, cuja direção 
artística está a cargo do Pintor 
Luís Coquenão, é destinada a 
artistas nacionais e estrangei-
ros até aos 35 anos, a concluir 
até 31 de dezembro de 2019, 
residentes ou não em Portugal.
O concurso e a exposição com-
preenderão, como habitual-
mente, as modalidades de 
cerâmica, desenho, escultura, 
gravura, pintura, técnica mista, 
tapeçaria, design, fotografia 
plástica, vídeo e instalação.
As obras deverão ser entregues 
até 22 de abril nos serviços da 

Biblioteca Municipal Profes-
sor Machado Vilela, em Vila 
Verde, e a exposição decorrerá 
de 16 de maio a 18 de julho.
Nesta edição será atribuído o 
grande Prémio Bienal Inter-
nacional de Arte Jovem, no 
valor de 3.000,00€, o Prémio 
Revelação (até aos 20 anos de 
idade), no valor de 2.500,00€, 
o segundo Prémio da Bienal 
Internacional de Arte Jovem, 
no valor de 1.500€ e Menções 
Honrosas por modalidade.
A Bienal é uma iniciativa pro-
movida pelo Município de Vila 
Verde e pela Associação D’Arte 
em colaboração com o Insti-
tuto Português do Desporto e 
da Juventude/Direção Regional 
do Norte e tem como princi-
pais objetivos a promoção e o 
desenvolvimento artístico dos 
jovens, assim como a divulgação 
e valorização o seu trabalho.

De forma a preservar e dar a con-
hecer a todos a história da antiga 
Escola do Bom Sucesso que tan-
tos  alunos formou, a Biblioteca 
de Prado - Comendador Sousa 
Lima acolheu, mais uma edição 
das habituais tertúlias da Bibli-
oteca.
Intitulado “Brincadeiras & Trope-
lias na Escola do Bom Sucesso”, 
este encontro reuniu antigos 
alunos da escola que funcionou 

naquele mesmo edifício .
O Vereador do Município de Vila 
Verde, Dr. Patrício Araújo, e do 
Presidente da Junta de Fregue-
sia da Vila de Prado, Dr. Albano 
Bastos, também se juntaram 
ao grupo e recordaram as suas 
brincadeiras vividas na infância 
naquele edifício tão peculiar.

BIENAL
ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES PARA A 11ª EDIÇÃO DA BIENAL 
INTERNACIONAL DE ARTE JOVEM DE VILA VERDE

A Biblioteca Municipal de Vila Verde acolheu a 
11 de fevereiro, as provas de apuramento das 
crianças e jovens de Vila Verde, para a Fase 
Regional do Concurso Nacional de Leitura.
Depois de uma primeira fase que decor-
reu em todos os Agrupamentos do Con-
celho, 46 alunos dos vários ciclos de estu-
dos foram apurados para a festa concelhia 
que selecionou os melhores leitores de Vila 
Verde. Na fase seguinte, os alunos vence-
dores participarão na Final Interconcel-
hia, com os vencedores dos municípios 
abrangidos pela CIM Cávado, a qual decor-
rerá também em Vila Verde, a 21 de abril.

No âmbito do 24.º aniversário 
da Biblioteca Municipal Prof. 
Machado Vilela, que se comemo-
rou a 16 de dezembro, foi inau-
gurada a exposição “Aquilino, um 
rosto, uma obra”, uma mostra 
comissariada por Luís Cabral, 
bibliotecário e antigo Diretor da 
Biblioteca Pública Municipal do 
Porto e pelo Pintor Manuel Casal 
Aguiar, pintor responsável pelos 

desenhos da mostra. A abertura 
da exposição contou ainda, com 
a participação do neto do escri-
tor Aquilino Ribeiro Machado.
De referir que, para complemento 
desta mostra, a Câmara Municipal 
de Vila Verde editou um catálogo 
ilustrado, com textos de Júlia Ro-
drigues Fernandes, Luís Cabral, 
Aquilino Ribeiro Machado, Luísa 
Costa Gomes e Laura Castro, em 

que são tratados aspetos da vida e 
da obra de Aquilino Ribeiro, tam-
bém ligado ao Minho , através de 
A Casa Grande de Romarigães: 
crónica romanceada (casa situada 
no concelho de Paredes de Coura) e 
de Dom Frei Bertolameu, biografia 
do Arcebispo D. Frei Bartolomeu 
dos Mártires, recentemente ca-
nonizado, por quem o Escritor, a-
liás, tinha uma grande admiração.

Foi inaugurada na Biblioteca 
Prof. Machado Vilela de Vila 
Verde uma exposição coletiva 
de artes plásticas (desenho, fo-
tografia e multimédia) intitulada 
“No meu tempo e no deles...”, 
da autoria de um promissor 
grupo alunos do curso de Belas 
Artes da Universidade do Porto.
Bruna Ferreira, Catarina Marinho 
e Rodrigo Guimarães partiram das 
memórias de infância para explorar 

um percurso testemunhal em que 
entrelaçam recordações dos pais 
e avós com o seu próprio olhar.
Para os três artistas em formação, 
o elemento comum que une este 
projeto é a ideia de refúgio, que 
ultrapassa a dimensão física 
do espaço e lhes permite “con-
frontar os contextos que hab-
itam lugares, em tempos dife-
rentes e, deste modo, explorar 
que elementos unem gerações”.

No dia 21 de janeiro, no Salão 
Nobre dos Paços do Conce-
lho, foi recebido um grupo 
constituído por professores 
e alunos provenientes de 
vários países europeus, 
que estão a realizar um 
estágio na Escola Profis-

sional Amar Terra Verde.
O grupo de professores e 
jovens alunos vindos da Tur-
quia, Espanha e Itália estão 
na EPATV a desenvolver 
um projeto sobre a Robóti-
ca no ensino profissional.

CULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. MACHADO VILELA COMEMORA 24º. ANIVERSÁRIO
COM A INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “AQUILINO, UM ROSTO, UMA OBRA”

BIBLIOTECA DE VILA VERDE ACOLHE EXPOSIÇÃO COLETIVA DE UM GRUPO 
DE ALUNOS DO CURSO DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO

GRUPO DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA 
ERASMUS RECEBIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

BIBLIOTECA PROFESSOR MACHADO VILELA

BIBLIOTECA COMENDADOR SOUSA LIMA - PRADO
MEMÓRIAS DOS PRADENSES CONTADAS EM MAIS UMA TERTÚLIA
“TROPELIAS & BRINCADEIRAS NA ESCOLA DO BOM SUCESSO”

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
46 ALUNOS MOSTRAM O PRAZER DA LEITURA NA BIBLIOTECA PROF. MACHADO 
VILELA
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A Vereadora da Cultura, Educação 
e Ação Social, Júlia Fernandes, 
acompanhou a reta final do 1.º 
período deste ano letivo junto dos 
alunos dos Jardins de Infância e 1.º 
ciclo do concelho de Vila Verde, 
aproveitando para lhes entregar 
os tão desejados presentes de Na-
tal.
A autarca visitou 29 Jardins de 
Infância e 21 Escolas do 1º Ciclo, 

pertencentes ao Agrupamento de 
Escolas de Moure e Ribeira do Nei-
va, Agrupamento de Escolas de 
Prado e Agrupamento de Escolas 
de Vila Verde.
 Para a Vereadora «é com grande 
satisfação que a Câmara Municipal 
se associa, todos os anos, à época 
natalícia nas escolas. Neste pe-
ríodo tão especial, é muito impor-
tante para a autarquia estar junto 

dos vilaverdenses, sobretudo dos 
mais pequenos. É a nossa forma 
de reforçar a política de proximi-
dade e de intervenção no domínio 
social promovida pelo Município.»
 Este simbólico gesto é uma ex-
celente forma do Município de Vila 
Verde assinalar a quadra natalícia 
junto dos/as professores/as, alu-
nos/as e assistentes técnicos e 
operacionais.

Esta exposição é já uma das tradições na-
talícias do Município de Vila Verde. Todos os 
anos os colaboradores das diversas divisões 
dão largas à imaginação em busca do presé-
pio mais original.
Este ano, criatividade não faltou e foram 
inaugurados, na Ala da Presidência, catorze 
originais presépios, realizados por cada di-
visão do município e um do executivo mu-
nicipal, construídos com elementos da ação 
de cada divisão e com recurso a materiais 
que identificam os serviços e as atividades 
do seu dia a dia.

As iluminações de Natal brilharam no centro 
de Vila Verde, mas, este ano, além de assi-
nalar a quadra festiva, a decoração natalina 
teve o propósito de sensibilizar os muníci-
pes para a preservação ambiental.
 Além da tradicional árvore de Natal e de 
outros típicos adornos, foram dispostas al-
gumas árvores iluminadas de verde, junto 
ao edifício do Município, assim como várias 
outras penduradas nas avenidas principais 
da vila.
 Esta é apenas uma das várias campanhas de 
sensibilização que a autarquia vilaverdense 
tem vindo a implementar ao longo dos últi-
mos anos. Desde cedo, uma forte política 
de educação e sensibilização ambiental tem 
sido um dos principais objetivos deste 
executivo.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE DISTRIBUI PRESENTES DE NATAL 
AOS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA E 1º CICLO DO CONCELHO

COLABORADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE ASSINALAM 
A QUADRA NATALÍCIA COM EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO NATAL

ILUMINAÇÃO DE  NATAL ALUSIVA À SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

O Serviço da Ação Social do 
Município de Vila Verde, com o 
apoio da IBG Group, empresa 
sediada na freguesia de Oleiros, 
levou cerca de cinquenta crian-
ças provenientes de contextos 
socioeconómicos desfavoreci-
dos a assistir ao musical “Grinch 

rouba o Natal”, no Altice Fórum 
Braga.
Além desta iniciativa que deixou 
os mais pequenos em êxtase, a 
empresa ofereceu ainda um pre-
sente a cada criança, de forma a 
assinalar a quadra natalícia.

O Serviço de Ação Social do 
Município de Vila Verde lançou, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
o Calendário Solidário, que tem 
como objetivo apoiar as famílias 
vilaverdenses com maior vulne-
rabilidade social e económica
 Os patrocinadores da inicia-
tiva foram recebidos na Câmara 
Municipal pela Vereadora da 
Educação, Cultura e Ação Social, 
Drª Júlia Fernandes,madrinha 
da iniciativa, que afirmou «esta 
terceira edição do Calendário 
Solidário mantém o cariz social 
das edições anteriores, visando, 
nomeadamente, o apoio a famí-
lias Vilaverdenses em risco de 
exclusão social e que atravessam 
um período de maior fragilidade 
económica.»
Ao adquirir este novo Calendário 
Solidário está a promover a 
adoção responsável dos animais 

e a contribuir para melhorar o 
conforto e a qualidade de vida de 
algumas famílias Vilaverdenses.
Se pretende contribuir para 
esta causa social poderá ad-
quirir o Calendário Solidário nos 
seguintes pontos de venda: Câ-
mara Municipal de Vila Verde, 
Loja de Turismo, Espaço Namo-
rar Portugal, no Complexo de 
Lazer de Vila Verde, na Piscina 
Municipal da Vila de Pradoe no 
GIP Gabinete de Inserção Profis-
sional da Vila de Prado.
Esta iniciativa contou com a 
colaboração da Associação de 
Defesa dos Animais e Ambiente 
de Vila Verde e foi patrocinada 
pelas seguintes empresas: Casa 
Santos, AG-Monteiro, Custódio 
Joca, Terraplanagens Lda, IBG-
International Busines Group, IB 
Conseg.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE PUBLICA CALENDÁRIO 
SOLIDÁRIO PARA APOIAR AS FAMÍLIAS VILAVERDENSES E 
ALERTA PARA A ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE ANIMAIS

MUNICÍPIO DE VILA VERDE LEVA CRIANÇAS
VILAVERDENSES A ASSISTIR A MUSICAL DE NATAL

CALENDÁRIO SOLIDÁRIO 

NATAL 2019
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FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO 
VILA VERDE, CAPITAL DO PICA NO CHÃO’ FAZ O CONCELHO 
DE VILA VERDE FERVILHAR DE VIDA´

CALDO DO POTE DE SABARIZ SERVIDO NA ALEMANHA PROMOVE AS 
POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE VILA VERDE

ROTA DAS COLHEITAS

O Pica no Chão e o Pudim Abade de 
Priscos voltaram a fazer as delícias 
dos amantes da gastronomia mi-
nhota e a atrair inúmeros visitantes 
ao concelho de Vila Verde. Estas 
iguarias estiveram disponíveis du-
rante três dias, 29 de novembro a 
1 de dezembro, nos restaurantes 
aderentes ao Fim de Semana 
Gastronómico ‘Vila Verde, Capital 
do Pica no Chão’, acompanhadas 
pelo bom vinho verde da região.
Às irresistíveis propostas da gas-
tronomia regional juntou-se um 

leque diversificado de iniciati-
vas que ajudaram a enriquecer 
o programa. Os produtos culti-
vados na região ganharam ex-
pressão nas deliciosas propostas 
da 9.ª Mostra ‘Doces e Sabores 
da Nossa Terra’, que também se 
prolongou pelo fim de semana.
No mesmo dia, o Trilho da Nó-
brega levou cerca de meia cen-
tena de participantes a respirar 
o ar puro da montanha. Uma 
oportunidade soberana para 
apreciar a imensa beleza das 

paisagens naturais do concelho 
e desgastar as calorias extra do 
Fim de Semana Gastronómico.
O Fim de Semana Gastronómico 
‘Vila Verde, Capital do Pica no Chão’ 
marcou o encerramento da Rota 
das Colheitas, uma programação 
turístico-cultural do Município 
de Vila Verde que se estendeu ao 
longo de quatro meses com mais 
de 40 iniciativas de preservação 
da tradição, promoção da cultu-
ra, divulgação do território e 
dinamização da economia.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, acompanhou uma comitiva 
da Freguesia de Sabariz, que se 
deslocou à comunidade portugue-
sa radicada em Dusseldorf, Ale-
manha, para participar em mais 
uma edição do Caldo do Pote.
Esta iniciativa foi dinamizada por 
emigrantes naturais de Sabariz, 
Vila Verde, pela Junta de Fregue-
sia e Associação de Sabariz e pela 
Câmara Municipal de Vila Verde.
Na sua deslocação a Dusseldorf, 
o edil vilaverdense afirmou que 
“o dinamismo cultural, recrea-
tivo e gastronómico continua a 
ser um fator de projeção das po-
tencialidades turísticas de Vila 
Verde. Este tipo de iniciativa, in-
crementa a preservação e valori-
zação de tradições e de todo um 
património intangível de recon-
hecido interesse local e regional.”

LAGE 

RECRIAR A TRADIÇÃO 
COM A MATANÇA DA 
CEBA E REJOADA

9ª MOSTRA “DOCES E 
SABORES DA NOSSA 
TERRA” 

MAGNÍFICA MANCHA 
FLORESTAL DE 
ÁRVORES AUTÓCTONES 
APRECIADA PELOS 
PARTICIPANTES DA 
CAMINHADA AMBIENTAL 
POR TERRAS DO NEIVA E 
DO TROVELA

RESTAURANTE LUENA

“ALMA LUSITANA”
HOMENAGEADA NO
 JANTAR COM FADO E 
EMENTA TRADICIONAL 
PORTUGUESA 

VALBOM S. MARTINHO

MUITA ANIMAÇÃO NO 
FESTIVAL DA SARDINHA 
NA BROA

COUCIEIRO

COMENSAIS VIERAM 
DE TODO O PAÍS E CON-
SUMIRAM MIL LITROS DE 
PAPAS DE SARRABULHO 
CASEIRO.



                                                BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 17 DE FEVEREIRO DE 2020 - Nº20

1317 DE FEVEREIRO| 2020

FEIRA DOS VINTE ATRAIU MILHARES DE 
VISITANTES À VILA DE PRADO

TRADIÇÃO

A tradição continua bem viva na 
Vila de Prado e arrastou um mar 
de gente para a secular Feira dos 
Vinte. Celebrada a 20 de janeiro, 
no dia de S. Sebastião, foi, como é 
habitual, o ponto alto de uma pro-
gramação centrada no mundo ru-
ral que atraiu novamente milhares 
de pradenses e visitantes durante 
três dias consecutivos (18 a 20 de 
janeiro).
O dia amanheceu com um sol 
convidativo e, logo nas primeiras 
horas da manhã, o largo da feira 

encheu-se para receber a Feira de 
Gado, onde os produtores fizeram 
trocas ou vendas de gado bovino 
e cavalar, e o concurso pecuário. 
Celebrou-se, também, a habitual 
missa e, este ano, estreou a ini-
ciativa da bênção dos animais. 
Da parte da tarde, houve direito a 
batismo de cavalo e passeios em 
charrete, duas atividades que fi-
zeram as delícias dos amantes dos 
equídeos.
Mas não é só em torno do gado 
que se faz a agenda deste cer-

tame. Quem percorreu as várias 
tendas encontrou vestuário, 
calçado, artesanato, artigos para 
o lar, utensílios agrícolas, produ-
tos hortícolas....  Houve ainda di-
versões para miúdos e graúdos, 
sempre com o cheiro dos doces 
típicos no ar. Como cenário de 
fundo da festa, a capela da Nossa 
Senhora do Bom Sucesso rece-
beu milhares de fiéis durante o 
dia para prestar devoção a S. Se-
bastião, santo padroeiro contra a 
peste, fome a guerra.

Foi com bastante alegria que o Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, a Vereadora da Cultura, Educação e 
Ação Social, Drª Júlia Fernandes, os funcionários do Município de 
Vila Verde, receberam os utentes da APPACDM de Vila Verde, que se 
deslocaram ao edifício dos Paços do Concelho para cantar os tradi-
cionais Reis e Janeiras.
Com a letra na ponta da língua e os instrumentos afinados, o grupo 
proporcionou um momento de grande confraternização entre todos, 
como já costume todos os anos.

Como já tem vindo a ser habitual, o Município de Vila Verde foi brin-
dado pelo Cantar de Reis do grupo de alunos e professores do Cen-
tro Escolar de Vila Verde.
Com o objetivo de angariar dinheiro para a visita de estudo a Lisboa 
no final do ano letivo, os alunos do 4.º ano do Centro Escolar de Vila 
Verde dirigiram-se ao Município, trazendo nas suas coroas, o Amor, 
a Amizade, a Paz, a Alegria... ao mesmo tempo que cantavam os 
tradicionais Reis ou Janeiras.

FEIRA DOS VINTE

CANTAR OS REIS
UTENTES DA APPACDM ANIMARAM MUNICÍPIO DE 
VILA VERDE COM CANTARES DE REIS E JANEIRAS

ALUNOS DO 4.º ANO DO CENTRO ESCOLAR DE VILA VERDE 
ALEGRARAM MUNICÍPIO COM CANTARES DE REIS
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL Nº 47/ 2019 – 07 de outubro 2019

- Tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, 
Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de agosto 2019.
- Deliberar tomar conhecimento da Moção apresentada pela Assembleia da Freguesia da Lage, sobre o “desagrado pela não aprovação e aditamento por parte 
do executivo camarário da aquisição do terreno destinado ao complexo desportivo e lazer da freguesia da Lage”. Os Senhores Vereadores do PS e os membros do 
executivo do PSD, proferiam as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
- Deliberou, por unanimidade, ratificar a emissão da certidão de compropriedade sobre o prédio rústico, referente ao processo 03/2019/670, em nome de João 
Vidotti Junior, de acordo com as informações prestadas pelos técnicos.
- Deliberou, por unanimidade, transferir o montante de € 5.000,00 (cinco mil euros) para a Associação Humanitária HABITAT, destinada apoiar a família carenciada 
referida na  informação.
-Deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no montante de 8.167,50€, para transporte dos utentes da APPACDM, nos termos da informação prestada 
pela Técnica.
- Deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do processo n.º03/2019/566, em nome 
de Maria Adelaide Aires Nogueira.
- Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do  processo n.º03/2019/563, em nome 
de Maria Adelaide Aires Nogueira.
- Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do  processo n.º03/2019/560, em nome 
de Maria Adelaide Aires Nogueira.
- Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de se-
tembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do  processo n.º03/2019/564, em nome 
de Maria Adelaide Aires Nogueira.
- Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do  processo n.º03/2019/561, em nome 
de Maria Adelaide Aires Nogueira.
- Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de se-
tembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do  processo n.º03/2019/565, em nome 
de Maria Adelaide Aires Nogueira.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do processo n.º03/2019/631, em nome 
de José Mendes Calais.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da alínea 
d), do n.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2014/67, em nome de João Verde Abrunhosa.
- Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da 
alínea d), do nº3, do referido artigo, referente ao processo 01/2014/378, em nome de Paula Rosa Gonçalves Vieira.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da 
alínea d), do n.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2012/455, em nome de António Alves Soares.
-Deliberar, por unanimidade, adjudicar os lotes 2, 6, 7 e 8, nos seguintes termos: 1) Ao concorrente Filipe André Fernandes Pinheiro: adjudicação do lote n.º 7, pelo 
valor de 8,33€/metro quadrado; 2) Ao concorrente Diogo Miguel Barros Simões: adjudicação do lote n.º 6,  pelo valor de 7,65€/metro quadrado; 3) Ao con-
corrente Henrique Daniel Leitão Martins: adjudicação do lote n.º 2,  pelo valor de 6,00€/metro quadrado; 4) À concorrente Diana Filipa Leitão Mar-
tins: adjudicação do lote n.º 8, pelo valor de 4,00€/metro quadrado. Notifiquem-se os concorrentes e remeta-se o procedimento à Divisão Jurídica, para efeitos de 
celebração das competentes escrituras públicas de compra e venda.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio aos Clubes Federados do concelho, para o ano de 2019/2020, nos termos da proposta, apresentada pelo Senhor 
Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da 
alínea d), do n.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2006/2850, em nome de Avelino Manuel Pereira Garcia.
-Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de preferência referente ao negócio  sobre a venda, a realizar entre terceiros, do lote J4 integrado no lotea-
mento industrial de Gême.
- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL Nº 49/ 2019 -  21 de outubro 2019

-Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 07 de outubro de 2019.-
-Aprovar, por unanimidade, um Voto de Louvor a atribuir ao Presidente do Clube Naútico de Prado, Horácio José Fernandes Lima, pela sua carreira enquanto 
dirigente desportivo.
-Deliberar, por unanimidade, agendar uma  reunião  extraordinária no próximo dia 30 de outubro às 14h. 30m.
-Tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, 
Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de setembro 2019.
-Deliberar, por unanimidade, ratificar a emissão da certidão de compropriedade sobre o prédio rústico, referente ao processo 03/2019/706, em nome de Joaquina 
Maria Barbosa Peixoto, de acordo com as informações prestadas pelos técnicos.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar os  contratos interadministrativos a celebrar entre o Município de Vila Verde, com as Freguesias e Entidades do Concelho, 
no âmbito do desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à família (fornecimento de refeições e prolongamento de horário), no pré-escolar, para o 
presente ano letivo, nos termos da informação prestada pela Técnica Superior de Educação Drª Sílvia Rodrigues.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, no presente 
ano letivo, nos termos da informação prestada pela Técnica Superior de Educação Drª Sílvia Rodrigues.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 1 250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) ao Clube de Orientação do Minho, desti-
nado à organização de uma prova do Campeonato Nacional/Taça de Portugal de Sprint em Orientação denominada VILA VERDE SPRINT 2019, a realizar-se no 
dia 09 de novembro do corrente.
-Deliberar, designar a Drª Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Vereadora do Pelouro da Educação, Cultura e Ação Social, para representar o Município de 
Vila Verde na Comissão de Avaliação da Região Norte do Programa de Apoio Sustentado (2018-2022), através da Direção-Geral das Artes. Os Senhores Vereadores 
do Partido Socialista abstiveram-se. A Senhora Vereadora Drª Júlia Fernandes não participou na votação.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da alínea 
a), do n.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2013/219, em nome de Avelino Meireles da Silva.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da alínea 
d), do n.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2004/4762, em nome de Sérgio Dinis Sousa e Silva
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação da alínea 
d), do n.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2014/288, em nome de José Filipe Vilela da Mota.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para a emissão de certidão de compropriedade, o abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de se-
tembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo  03/2019/710,  
em nome de Vitor Xavier Ferreira Vieira.
-Deliberar, por unanimidade, e tendo em consideração a natureza do caminho em apreço, reconhecer que o Caminho Municipal se apresenta, no local, e em 
geral, em toda a sua extensão, com um perfil-tipo especial fortemente condicionado pelas construções existentes, o que se comprova com o levantamento 
topográfico constante do processo, e, assim, se considere a vedação abrangida pelo § 1.º do artigo 60.º da lei n.º2110, de 19 de agosto de 1961  Regulamento 
Geral das Estradas e Caminhos Municipais),  dado que esta obedece aos respetivos condicionamentos, consentindo-se a vedação, sempre provisória, pela linha 
que divide o terreno particular do chão do domínio público nos termos do § 2.º do referido artigo 60.º, respeitante ao processo processo 01/2019/548, em nome 
de Rosa da Silva Costa Esteves.
-Deliberar, por unanimidade, autorizar ocupar o terreno dos taludes, desde que se obrigue a substituir estes por muros de suporte ou de espera, que ficarão 
pertencendo à Câmara Municipal, na condição de que pague previamente o valor do terreno, tudo em conformidade com o disposto no n.º 1.º do art.º 65 da Lei 
n.º 2110, de 19 de agosto de 1961 (Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais), e tendo em conta o teor do auto de vistoria, realizado em 24/05/2019, 
bem como, atendendo a que a interessada, através do seu representante legal, manifestou a disponibilidade para proceder ao pagamento do terreno do talude 
ocupado pelo muro de vedação, pelo valor da avaliação constante do processo  01/2009/3452, em nome de Carla Albertina de Sousa Lopes.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Verde e a Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Carreiras S. Miguel e Carreiras S. Tiago, para apoio financeiro na construção de muros de suporte no âmbito das obras de reconstrução dos muros de suporte 
da Travessa de Santiago, em Carreiras S. Tiago.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Pico S. Cristovão,  para 
a construção de muros a levar a efeito no âmbito das obras de alargamento e beneficiação de um caminho no lugar da Igreja, daquela freguesia.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar  o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede de 
Gondiães, para a concretização das obras de construção de um muro de suporte que permitirá criar uma zona de estacionamento junto à Residência Paroquial 
de São Mamede de Gondiães.-
-Deliberar, por unanimidade, aprovar  protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Rádio Voz do Neiva – Onda de Vila Verde, CRL, 
para comparticipar  na aquisição de material de som e equipamentos informáticos para as novas instalações da Rádio Voz do Neiva – Onda de Vila Verde, CRL.
- Deliberar, por unanimidade, atribuir um poio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para apoiar o atleta Diogo Correia, para participar no campeonato 
Nacional de Drift,  a pedido da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Sande.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar  o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e o Centro de Solidariedade da Sagrada Família de 
Atiães, para um apoio financeiro, necessário à aquisição de tintas para pintura das fachadas  do edifício e os serviços de calceteiro, máquinas de construção civil e 
materiais necessários ao alargamento do estacionamento.
-Deliberar,  por unanimidade, aprovar  o protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Sande, Vilarinho, 
Barros e Gomide, para comparticipação na construção de muros de suporte e de vedação de propriedades no âmbito das obras de alargamento e beneficiação da 
Rua da Devesa, na antiga freguesia de Sande.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o  protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Cervães, para com-
participar financeiramente para as obras de colocação de tabelas de hóquei no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal daquela freguesia, que permitirá a prática 
federada da modalidade de hóquei em patins.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de Freguesias da Ribeira do 
Neiva, para comparticipação financeira, necessária às obras de ampliação e requalificação do cemitério de Rio Mau.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) à Junta de Freguesia de Oleiros para a a 
aquisição de um Mini Dumper, para manutenção da limpeza da freguesia.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o  protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Verde e o Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, para 
a concretização das obras de substituição do Telhado, do respetivo edifício da sede.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o  protocolo de colaboração a celebrar entre o Município   de Vila Verde e a  Freguesia da União de Freguesias de Es-
queiros, Nevogilde e Travassós, para comparticipar o projeto de arquitetura, parte do financiamento necessário, os serviços de jardinagem e plantas 
ornamentais,necessários para a concretização da construção das  casas de banho  de apoio ao cemitério e igreja paroquial de Travassós.
-Deliberar,  por unanimidade, ao abrigo do disposto do n.º8 do art.º72 do RMUE, admitir  a altura do muro de suporte tendo em consideração a altura do talude, a 
natureza do terreno e o risco que representava para as construções e para a EN a inexistência de uma estrutura que salvaguarde o risco de derrocada constituindo 
a vedação uma garantia de segurança para as infraestruturas rodoviárias e as edificações sitas no terreno de José Pedro Martins Coelho e referente ao processo 
nº01/2018/693.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de empréstimo de médio/longo prazo no montante de até   €3.301.900,00.
- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL Nº 49/ 2019 -  30 de outubro 2019

-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a submissão da proposta do orçamento e GOP’s para 2020/2023, 
e demais elementos que a integram, à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do art.º 33.º, do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do disposto no n.º 1, do art.º 45.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, 
o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram as  declarações de voto insertas na respetiva minuta.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a submissão da proposta relativa à derrama municipal, para 
o ano de 2020, à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e os membros do executivo do Partido Social 
Democrata, apresentaram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a submissão da proposta relacionada com Valor da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2020, à 
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes no processo n.º03/2019/773, em nome 
de Olívia da Cunha Rodrigues Gonçalves.

EDITAL Nº 51/ 2019 – 4 de novembro de 2019

-Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 23/10/2019, que aprovou o projeto de execução designado por “Ex-
pansão de Área de Acolhimento Empresarial” na União de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós, concelho de Vila Verde.
-Deliberar, por unanimidade, ratificar o projeto de Reabilitação do Edifício da Antiga Escola Primária de Vila Verde e Centro de Promoção da Gastronomia e 
Ciências Gastronómicas, aprovado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 25/10/2019.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), à Associação “Laços de Amizade”, para suportar a desp-
esa com a deslocação de um grupo de pessoas a Saint-Germain-en-Coglés, entre os dias 29 de julho e 06 de agosto do corrente ano.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, tendo em conta as informações técnicas constantes no processo 01/2004/655, 
em nome de Jeremias Freitas Fernandes.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº 5, do artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação do 
disposto no n.º 2, do referido artigo, referente ao processo 01/2018/157, em nome de Manuel Gomes de Lima.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para a emissão de certidão de
 compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo 
em conta as informações constantes do processo n.º03/2019/772 em  nome de José Carmelindo Dias Barbosa.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do processo n.º03/2019/769 em  
nome de José Carmelindo Dias Barbosa.
-Deliberar, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 103.º, do Regulamento do PDM em vigor, reconhecer que o acerto de áreas 
em apreciação não prejudica o correto ordenamento do território, tendo em consideração o teor da informação do CDPO, de 16/01/2019, da informação de 
apreciação técnica datada de 08/10/2019 e do parecer do CDUE, de 08/01/2019 e que a presente operação urbanística mereceu parecer favorável da CMDF na 
reunião realizada em 30/09/2019.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar  as Normas Internas de Utilização e Funcionamento do Complexo de lazer de Vila Verde e Piscina Municipal da Vila de 
Prado.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de utilização a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde.
- Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de utilização a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação e Amigos da Lage.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Mapa   de Turnos de Serviço   das   Farmácias do concelho, elaborado pela ARS   Norte (Administração   Regional de 
Saúde do Norte) para  o  ano  civil 2020.
-Aprovar, por unanimidade, aquisição de bens imóveis para a execução de projeto para instalação de equipamentos e área de lazer, na freguesia da Lage, tendo 
por referência o valor da avaliação realizada pelos serviços municipais (288.270,00€), devendo ser notificada a sociedade proprietária dos imóveis do valor da 
aquisição, bem como da minuta do contrato de compra e venda, no sentido de manifestar a aceitação. Os Senhores Vereadores do Parrido Socialista proferiram 
a declaração  de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar por unanimidade, não exercer o direito de preferência referente ao negócio em apreciação. Mais delibera que, em transações futuras, devem ser 
sempre respeitadas as cláusulas contratuais identificadas no contrato inicial, nomeadamente as respeitantes ao exercício do direito de preferência e ao direito 
a mais valias.

EDITAL Nº 53/ 2019 – 18 de novembro de 2020

-Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reunião extraordinária de 30 de outubro de 2019.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 04 de novembro de 2019.
-Tomar conhecimento, das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, 
Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de outubro 2019.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar a frequência no Jardim de Infância, para as menores Ariana Gama Lago e  Vitória Gama Lago, a frequentar o Jardim de 
Infância de Geme, e comparticipar a despesa inerente à comparticipação familiar (refeição e prolongamento), nos termos da informação prestada pela Técnica.
-Deliberar, por unanimidade,  apoiar o prolongamento e refeição do Jardim de  Infância, para o aluno Guilherme Dinis da Silva Pereira e a despesa inerente à 
comparticipação familiar (refeição e prolongamento), nos termos da informação prestada pela Técnica.
-Deliberar, por unanimidade, aplicar a “Tarifa Social”, solicitada pela Associação Cultural, Recreativa, Desportiva de Solidariedade Social de Pico de Regalados 
nos termos do n.º 3 do artigo 168.º do Regulamento de Águas e Resíduos, tendo em consideração o teor da informação do Técnico constante do processo.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5 do artigo 71º do RJUE por força da aplicação da 
alínea d) do nº3, do referido artigo, referente ao processo  01/2010/9485, em nome de Paula Maria Arantes Pereira, tendo em consideração as informações téc-
nicas e o parecer jurídico constante do processo, indeferindo-se, consequentemente, o pedido de alteração à licença entretanto apresentado pela interessada.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do processo n.º 03/2019/791, em 
nome de Herança de João Lopes da Costa.
-Deliberar, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 103.º do Regulamento do PDM em vigor, reconhecer que o acerto de áreas 
não prejudica o correto ordenamento do território, tendo em consideração o teor da informação técnica datada de 31/10/2019, o parecer técnico do CDOT de 
16/10/2017 e o parecer favorável  emitido pela CMDF em 30/090/2019.
-Deliberar, por unanimidade, a   aceitação de um edifício unicamente destinado a uso habitacional, tendo em consideração o disposto na alínea b), do n.º 1 da 
UOPG 2 – Espaço Urbano da Vila de Prado do Anexo I do RPDM, assim como o parecer técnico do CDOT de 20/10/2019 e a exposição justificativa apresentada 
pelo  requerente na Memória Descritiva – Versão 3, constante do processo.
-Deliberar, por unanimidade, reconhecer que  o projeto de obras de urbanização nos termos e condições das informações Técnicas da DAS e da DAO, con-
stantes do processo n.º 01/2019/192, em nome de Solar de Febros – Investimentos Ldª, tendo em vista a instalação das infraestruturas não acarretam prejuízos 
inaceitáveis para o ordenamento do território e desenvolvimento local.
-Deliberar, por unanimidade, deferir a legalização da edificação, ao abrigo do disposto no nº 5 do artigo 104.º do RPDM em vigor nos termos e condições 
constantes da informação técnica datada de 29/10/2019, referente ao  processo n.º01/2019/117, em nome de José Lopes Narciso.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar o prolongamento e refeição do Jardim de Infância, para o aluno Santiago Cunha Nascimento, nos termos da informação 
prestada pela Técnica.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir os subsídios às Associações e Coletividades do Concelho, constantes na listagem anexa à proposta, para o ano 2019, nos 
termos da proposta apresentada.
-Aprovar, por maioria, com os votos favoráveis dos membros do PSD, a proposta de Objetivos Estratégicos para o ano 2020. Os Senhores Vereadores do PS 
abstêm-se por se tratar de matéria meramente administrativa.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 91/95, de 2 de 
setembro, nos termos das informações técnicas constantes do processo nº 03/2019/679, em nome de Herança de António Sousa, sito no lugar da Igreja Velha, 
da Freguesia de Vila Verde e Barbudo.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 91/95, de 2 de 
setembro, nos termos das informações técnicas constantes do processo nº 03/2019/736, em nome de Manuel Vivas de Oliveira, sito no lugar da Costa, da União 
das Freguesias do Vade.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a ADOL – Associação Dr. Domingos de Oliveira 
Lopes, para apoiar a  liquidação dos encargos assumidos com a construção do Museu do Brinquedo e da Brincadeira, no Edifício da Antiga Escola do 1º Ciclo 
do Ensino Básico do Monte – Barbudo.
-Deliberar, por unanimidade, admitir ser reduzida até 10 metros a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista na alínea a) do nº 4 do 
referido artigo 16º, do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela Lei nº 76/2017, de 17 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei nº 
14/2019, de 21 de janeiro, referente ao processo n.º 01/2019/199, em nome de Primórdio – Investimentos Imobiliários, S.A. tendo em consideração: a) As 
medidas excecionais de proteção relativas à defesa e resistência do edifício à passagem do fogo constantes da memória descritiva que integra o respetivo pro-
cesso: b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos acessos identificadas na referida memória 
descritiva; c) Parecer favorável da CMDF, emitido na sua reunião realizada no passado dia 15 de Novembro. As referidas medidas excecionais de proteção de 
defesa e resistência do edifício à passagem do fogo propostas pelo requerente e de contenção de fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos aces-
sos são condições especificas do licenciamento em apreço sem prejuízo da garantia do cumprimento da legislação existente sobre a segurança dos edifícios 
contra incêndios.

EDITAL Nº 55/2019 - 02 de dezembro

-Deliberar, por maioria, aprovar a ata da reunião de 18 de novembro de 2019. O Senhor Presidente da Câmara não participou na votação, por não ter estado 
presente na respetiva reunião.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, ratificar a avaliação das unidades orgânicas (SIADAP 1) referentes ao ano de 2018. Os Srs. 
Vereadores do PS abstêm-se por se tratar de matéria eminentemente administrativa.
-Deliberado, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, autorizar a cessão de posição contratual da sociedade Ecorede - Engenharia e 
Serviços, S.A. para a sociedade Rede Ambiente – Engenharia e Serviços S.A. no âmbito do Contrato denominado por “Prestação de Serviços de Recolha de 
Resíduos Sólidos Urbanos”, por força da operação de cisão-fusão realizada entre as referidas sociedades. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a  declaração 
de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Helena 
Maria Fernandes de Barros. Os Srs. Vereadores do PS abstêm-se por se tratar de matéria eminentemente administrativa.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio aos clubes de desporto federado do concelho, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
-Deliberar, por unanimidade, não exercer o direito de  preferência nº 54625/2019, do prédio sito na Av. Dr. António Ribeiro Guimarães, 130, 2º Dt.º – Vila Verde.

EDITAL N° 56/ 2019 – 16 de dezembro

- Deliberar, por unanimidade, aprovar ata da reunião ordinária de 02 de dezembro de 2019. 
- Deliberar, por unanimidade, ratificar Acordo entre Parceiros, celebrado no âmbito da submissão da candidatura “Cultura para Todos em Vila Verde”, pelo 
Município de Vila Verde, ao Aviso N.° NORTE- 62-2018-34. 
- Deliberar por unanimidade, ratificar a emissão de certidão de compropriedade sobre o prédio rústico, referente ao processo 03/2019/902, em nome de Adolfo 
Manuel VilelaPinheiro, de acordo com as informações técnicas constantes do processo. 
- Deliberar, por unanimidade, ratificar a emissão de certidão de compropriedade sobre o prédio rústico, referente ao processo 03/2019/903, em nome de Adolfo 
Manuel Vilela Pinheiro.  
- Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.°, n.° 1, da Lei n.° 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.° 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes no processo n.°03/2019/771, em 
nome de José Carmelindo Dias Barbosa.
- Deliberar, por unanimidade, tendo em conta os elementos constantes no processo n°02/2018/772, em nome de Joaquim de Araújo Rodrigues, e a última 
informação de apreciação técnica, que este cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser aprovado. A questão suscitada da eventual criação do 
passeio pedonal ao longo da rua preexistente, sugerida pelo Chefe da Divisão da Urbanização e Edificação, parece que pode constituir uma exigência exces-
siva face às obrigações do requerente, que desenvolveu o projeto de loteamento com base numa infraestrutura rodoviária que ele terá de infra estruturar e 
cederá ao Município. Neste sentido, a Câmara Municipal, entende, por unanimidade, aprovar o projeto da operação de loteamento, nos termos e condições 
constantes da informação técnica de 30/10/2019.Notifique-se.
- Deliberar, por una nimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.”, n.° 1, da Lei n.° 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida peia Lei n.° 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as  informações constantes n.’03/2019/770, em nome de José 
Carmelindo Dias Barbosa.   
- Deliberar, por maioria, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, relativa à tolerância de 
ponto nos dias 24 e 31 de dezembro aos colaboradores, ao serviço deste Município, nos termos da proposta apresentada. Os Srs. Vereadores abstêm-se por se 
tratar de matéria eminentemente administrativa.
- Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e infrações Conexas. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e o Senhor 
Presidente da Câmara, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
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EDITAL N.º14/2019 -  28 de novembro

-APROVADO por unanimidade A Discussão e votação da ata relativa à sessão de 25 de SETEMBRO de 2019;
4.- Assuntos Propostos Pela Câmara municipal:
4.1- Aprovado por maioria, com cinquenta votos a favor, zero votos contra e catorze abstenções.Discussão e votação da proposta 
do orçamento e gop’s para 2020/2023, e demais elementos  que a integram, para efeitos  do disposto na alínea c), do n.º 1 do 
artigo 33º, do Anexo i, da lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro e, ainda, do disposto no n.º 1 do artigo 45º, da lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro;
4.2 Aprovado por maioria com cinquenta e um votos a favor, zero votos contra e treze abstenções, a discussão e votação de uma 
proposta da câmara municipal cujo conteúdo se refere ao lançamento de uma derrama para o ano 2020  sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento de imposto sobre rendimento de pessoas coletivas (irc);
 4.3- Aprovado por unanimidade a fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis (imi) a praticar no ano de 2020;

ABÍLIO FERREIRA...UM AUTÊNTICO EMBAIXADOR
DA NOSSA TERRA E DA CULTURA MINHOTA

REPORTAGEM

«Desde pequeno que a espa-
delada era o momento mais 
aguardado por todos na min-
ha aldeia. Era uma festa muito 
grande, com muita comida e 
bebida, onde as mulheres espa-
delavam o linho. Depois, comecei 
a fazer na minha casa, juntava 
mais de 1000 pessoas.» revela.
Bastou um pequeno passo para 
que começasse a dedicar-se em 
exclusivo ao cultivo do linho. Em 
homenagem à mãe, Abílio con-
tinuou o trabalho ao qual a ma-
triarca se dedicou a vida toda. 
Hoje, é reconhecido um pouco 
por todo o concelho (e não só) 
pelo seu saber nato acerca do 
ciclo do linho. Em relação a esta 
“arte”, pouco ou nada lhe escapa.
“Ainda hoje semeio, trato do 

linho e faço a colheita, mas os 
últimos anos têm sido muito fra-
cos por causa da chuva. Ainda 
assim, tenho muita produção 
porque a minha semente é boa.»
Fundador da Associação Cultural 
e Recreativa de Marrancos e da 
Associação de Folclore do Con-
celho de Vila Verde, o senhor 
Abílio, como todos lhe chamam, 
é homem de muitos ofícios, mui-
tas paixões e muitos sonhos. Um 
deles era transmitir às gerações 
mais jovens todo o seu conheci-
mento sobre o linho, através 
da criação de um museu. E, tal 
como diz o ditado, “Deus quis, 
Abílio sonhou, a obra nasceu”.
O Museu do Linho, situado na an-
tiga escola primária de Marrancos, 
foi inaugurado em 2013 e retrata 

em quatro salas, as dezasseis fa-
ses do ciclo do linho. Todas as peças 
lá expostas foram cedidas por 
Abílio. “Tenho objetos para, pelo 
menos, mais dois museus.» revela
As visitas guiadas ficam por sua 
conta. Chega a receber, por ano, 
mais de 3000 pessoas vindas de 
vários pontos do país. “As pessoas 
são muito curiosas, mesmo os mais 
jovens. Estou ali muitas horas para 
explicar como funciona tudo, mas 
é uma das minhas maiores alegri-
as.» revela. Por meados de setem-
bro, integrada na programação da 
Rota das Colheitas, dá-se a festa 
de que Abílio mais gosta, uma ver-
dadeira recriação da Espadelada 
do Linho, uma das iniciativas mais 
atrativas de todo o programa.

O octogenário confessa que um dos seus maiores medos é 
que este sonho que ele ajudou a nascer se perca com o tempo.
O próximo objetivo, (e quem sabe um de muitos que estão para vir) é a 
construção de um Museu Etnográfico mesmo ao lado do Museu do Linho.
«Gostava muito de construir um museu etnográfico para as pes-
soas saberem como se vivia antigamente. O povo, hoje em dia, 
não dá valor aos bens e não tem noção da pobreza que existia.»
Pai de cinco filhos, avô de oito netos, Abílio “colecionou” ob-
jetos por mais de vinte anos. Hoje, coleciona sonhos, reaviva 
memórias e preserva a tradição minhota para gerações futuras.

“ESTOU A ESCREVER TUDO O QUE SEI PARA QUE QUEM VIER A SEGUIR 
A MIM POSSA CONTINUAR O MEU TRABALHO. O MEU NETO CLÁUDIO SÓ 

TEM 17 ANOS, MAS JÁ SABE MUITA COISA.” 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   V I L A   V E R D E 

 

DESPACHO n. º 1468 /2020 

Manutenção das Comissões de Serviço 

 

Considerando que, 

A nova Estrutura Orgânica do Município de Vila Verde, foi publicada na Série II, do Diário da 

República, n.º10,  de 15  de janeiro de 2020. 

 

Os cargos de Chefe de Divisão do Município encontram-se providos na sequência de processo 

concursal, por imposição da Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, na sua redação atual, adaptada à 

administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

 

O artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, na sua redação atual, ex vi do artigo 17.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto, o qual determina que, a comissão de serviço dos titulares de 

cargos dirigentes cessa por extinção ou reorganização da unidade orgânica, salvo se for 

expressamente mantida a comissão de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe 

suceda. 

Tendo em conta que se mantêm as competências das unidades orgânicas flexíveis e os 

pressupostos subjacentes à nomeação dos trabalhadores em cargos dirigentes. 

 

Determino manter as seguintes comissões de serviço: 

 Ângela Maria Rocha Dias Pinheiro Costa, no cargo de Chefe da Divisão Jurídica; 

 Maria Dulce Peres Filipe Sousa Ribeiro, no cargo de Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos; 

 Adelino Duarte Machado, no cargo de Chefe da Divisão Educação e Promoção Social; 

 Sofia Isabel Ferreira da Cruz e Sampaio de Freitas, no cargo de Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças; 

 José Paulo Pinto Pereira, no cargo de Chefe da Divisão de Ambiente e Obras; 

 António Costa Nogueira, no cargo de Chefe da Divisão de Projetos e Obras; 

FICHA TÉCNICA
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

MÊS DO ROMANCE

A Câmara Municipal de Vila Verde, aprovou a 17 de fevereiro, na reunião 
do Executivo Municipal a medida que define o tarifário para os trans-
portes públicos com o intuito de diminuir o valor de todos os passes soci-
ais dos transportes rodoviários, com origem na área do Município e com 
destino aos distritos de Braga e Viana do Castelo, para um limite máximo 
de 20€.
Na proposta, consideram que o transporte individual é responsável pela 
emissão de mais de um quarto dos gases com efeito de estufa, revelan-
do-se importante promover uma mudança de paradigma, alterando os 
padrões de mobilidade das populações através de uma maior utilização 
dos transportes públicos.
Esta medida está enquadrada nos objetivos do Programa de Apoio 
à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) de fomento 
dos transportes coletivos e de garantia de uma maior acessibilidade 
económica ao transporte público, concorrendo, assim, para uma maior 
qualidade ambiental e para reduzir as despesas familiares neste capítulo.
Com a mesma medida, a Câmara Municipal de Vila Verde pretende 
aproveitar este programa para levar a bom porto uma política pública de 
mobilidade tendente a reforçar a coesão territorial e social, no concelho 
de Vila Verde.
A mobilidade sustentável e a aposta numa política de forte apoio 
às famílias vilaverdenses, emergem, assim, como dois importantes 
vetores de uma consistente estratégia de modernização e desenvolvi-
mento sustentado do território concelhio.

INFORMA-SE QUE:
  
 Qualquer residente que faça uma deslocação com 
origem no concelho de Vila Verde e com destino a qualquer lo-
calidade dos distritos de Braga e Viana do Castelo, tem direito a 
um passe com um limite mensal máximo de vinte euros por mês;
 Os passes escolares passarão a ser gratuitos também no Ensino 
Secundário lecionado em Vila Verde, atingindo, assim, a gratuitidade em 
todos os níveis de ensino;
 No caso de alunos que frequentem o ensino universitário e que 
usufruam de bolsa universitária, os passes passam a ser totalmente gra-
tuitos;
 Em relação aos alunos que frequentem o ensino universitário, 
mas não usufruam de bolsa universitária, passam a pagar no máximo 20 
euros mês;

COMO ADERIR:

ESTUDANTES
Quem já dispõe de passe, deve deslocar-se aos serviços da Câ-
mara Municipal de Vila Verde com o respetivo comprovativo 
de matrícula e de bolsa de estudo, de forma a começar a usu-
fruir do passe gratuito já a partir do próximo mês de março;
Aqueles que não têm passe, ou que tenham, mas não sejam abrangidos 
pela bolsa de estudo universitária, necessitam de se dirigir à Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde para solicitar o requerimento, com o respetivo com-
provativo de matrícula, de forma a começar a usufuir da nova tarifa com 
a maior brevidade.

RESIDENTES
Todos os residentes que pretendam usufruir da nova tarifa de trans-
porte público, devem deslocar-se aos serviços da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde com o respetivo comprovativo de residência.

MUSEU DO LINHO SERÁ DOTADO DE MAIS ESPÓLIO
NOVOS ESPAÇOS E ATIVIDADES

AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO LINHO

«Este é um momento marcante 
para o concelho de Vila Verde e 
também para o país. Aqui fica par-
te do  espólio de uma tradição que 
sempre fez parte do nosso país»
Decorreu, na união de freguesias 
de Marrancos e Arcozelo, a ce-
rimónia de Lançamento da 1ª Pe-
dra das Obras de Ampliação e Re-
qualificação do Museu do Linho, 
um ato que assinalou o arranque 
das obras que irão aumentar e 
requalificar o Museu do Linho.
O evento foi presidido pelo Dire-
tor Regional de Cultura do Norte, 
Dr. António Ponte, na presença 

do Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela e respe-
tiva vereação do executivo mu-
nicipal, do Presidente da União 
de Freguesias de Marrancos e 
Arcozelo, Manuel Rodrigues, do 
Presidente da Associação Cultural 
e Recreativa de Marrancos, Abílio 
Ferreira, entre outras entidades.
Devido ao aumento da afluência 
de visitantes que se tem verifi-
cado ao longo dos últimos seis 
anos, é necessária, naquele es-
paço cultural, uma intervenção 
de ampliação e requalificação. 
Com o surgimento de novo es-

pólio, serão criados mais es-
paços, mais atividades e mais 
áreas de exposição e preservação 
de objetos tradicionais.
A empreitada co-financiada pelo 
FEDER (Fundo Europeu de Desen-
volvimento regional) foi adjudica-
da por um valor próximo dos 300 
mil euros e deverá ser executada 
no prazo de cerca de um ano.
A cerimónia foi abençoada 
pelo Arcipreste de Vila Verde, 
Padre Carlos Lopes, e anima-
da pela Associação Cultural 
e Recreativa de Marrancos.

A Câmara Municipal de Vila Verde 
recebeu nos seus serviços infor-
mação do Instituto Nacional da 
Estatística a informar que está a 
realizar o recenseamento agríco-
la, em todo o Território Nacional.
O Recenseamento Agrícola 
(RA 2019) é dirigido a todas 
as explorações agrícolas exis 
tentes no território nacional.
Muitos agricultores, por des-
conhecimento, têm manifestado 
receio de colaborar com os entre-
vistadores, em virtude de estes 
serem frequentemente pessoas 

desconhecidas da população local, 
pelo que a divulgação e esclare-
cimento sobre esta operação são 
fundamentais para eliminar os re-
ceios e reservas que possam existir.
Assim infiorma-se que a recolha 
de dados é realizada presencial-
mente por entrevistadores do INE, 
devidamente credenciados, que 
efetuam a entrevista, estando ha-
bilitados a prestar todos os esclare-
cimentos necessários à resposta.
Os entrevistadores estão e-
quipados com colete e cre-
dencial de identificação.

ESTÁ A DECORRER O RECENSEAMENTO AGRÍCOLA NACIONAL

INFORMAÇÃO AOS AGRICULTORES

TARIFÁRIO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 
CUSTARÁ NO MÁXIMO 20 EUROS AOS 
VILAVERDENSES JÁ A PARTIR DE MARÇO


