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EDITORIAL SANEAMENTO
A CÂMARA MUNICIPAL REALIZA UM FORTE INVESTIMENTO NA REDE 
DE SANEAMENTO BÁSICO EM TODO O CONCELHO

VILA VERDE INVESTE MAIS DE 
7 MILHÕES DE EUROS EM
SANEAMENTO, EM 2017 E 2018

OBRAS DE SANEAMENTO
BÁSICO JÁ ARRANCARAM

     A Câmara Municipal de Vila Verde 
está a realizar um forte investimento 
no alargamento da rede de sanea-
mento básico em todo o concelho, 
com o objetivo de fazer chegar este 
serviço de vital importância a uma 
parte muito significativa do território 
e das residências dos Vilaverdenses.
  O investimento global, em 2017 
e 2018, será superior a 7 mil-
hões de euros e representará um 
passo muito importante no sen-
tido da melhoria das condições de 
vida das famílias e em matéria de 
preservação e valorização ambiental.
  A realização deste volume de obras 
sem precedentes tem o objetivo de 
elevar a qualificação e a competitivi-
dade do território, propiciando uma 
nova dinâmica de desenvolvimento 
económico incontornável para at-
rair projetos empresariais e para 
impulsionar a criação de emprego.

  Depois de instaladas as infraestru-
turas no subsolo, seguir-se-á uma 
nova fase de forte investimento 
em obras de ampliação e requalifi-
cação de artérias rodoviárias mu-

nicipais que percorrem o concelho, 
no sentido de conferir maior rapi-
dez, comodidade e segurança à cir-
culação de pessoas e mercadorias.

    O primeiro trimestre do corrente 
ano de 2017 fica marcado pelo avan-
ço de uma vasto conjunto de proje-
tos em áreas determinantes para a 
modernização do concelho de 
Vila Verde e para um forte im-
pulso no desenvolvimento sus-
tentável do seu território.
  O bem-estar dos Vilaverdenses, a 
qualidade de vida e a preservação 
ambiental estão a ser alavancados 
com a concretização de um plano 
estratégico de investimentos de que 
não há memória do nosso concelho.
  O trabalho alicerçado num pla-
neamento consistente e eficaz que, 
nos últimos anos, a Câmara Munici-
pal de Vila Verde levou a bom porto 
está agora a dar muito bons frutos.
  O equilíbrio das contas do Municí-
pio, sem prejuízo da concretização 
de obras estruturantes para o desen-
volvimento do concelho; o aturado 
trabalho de elaboração de projetos e 
a efetuação de candidaturas a fundos 
comunitários de apoio e a aposta na 
realização de parcerias com as Jun-
tas de Freguesia, as Instituições e As-
sociações concelhias permitem que 
Vila Verde esteja a dar um grande 
salto qualitativo em matéria de 
crescimento sustentado e da sua afir-
mação como um território atrativo.
  As obras estão já no terreno 
e, nos próximos meses, muitos 
milhões de euros vão continuar a 
ser investidos em áreas de vital im-
portância para o progresso local. 
  O alargamento das redes de sanea-
mento básico e de abastecimento 
público de água, a construção de eco-
vias e ciclovias nas margens dos rios 
Homem e Cávado e a realização de 
obras de reabilitação urbana e de re-
qualificação da rede viária emergem 
como investimentos estratégicos para 
reforçar a competitividade do ter-
ritório e para colocar o concelho de 
Vila Verde no trilho da modernidade. 
  O estímulo e a valorização da criativi-

dade, da capacidade inovadora e do 
espírito empreendedor dos Vilaver-
denses estiveram bem presentes 
nas fortes dinâmicas introduzidas 
na programação “Fevereiro, Mês do 
Romance” que, a partir dos genuínos 
Lenços de Namorados, propiciou a 
multiplicação de projetos, ideias de 
negócio e produtos diferenciadores 
que, além de promoverem Vila Verde 
e a marca Namorar Portugal no país 
e no exterior, acrescentam valor à 
economia e criam postos de trabalho.
  A Casa do Conhecimento está, indis-
cutivelmente, a revelar-se uma mais-
valia em matéria de efetiva aposta 
no conhecimento e da inovação.
  Esta capacidade concretizadora que 
visa o desenvolvimento harmonioso 
do território, é, assim, também, po-
tenciada pela mobilização do talento 
e pela valorização das sinergias gera-
das pelos Vilaverdenses e por todas 
as entidades que, cada uma dentro 
da sua área de intervenção, con-
stroem âncoras fundamentais para 
o desenvolvimento local e regional.
  Este boletim conhece, igualmente, 
neste número, uma evolução no 
sentido do melhor esclarecimento 
dos Munícipes acerca da linha de 
rumo que a política municipal está 
a seguir e, sobretudo, dos projetos 
e das obras que vão dotar o terri-
tório de modernos equipamentos e 
de mais e melhores infraestruturas.

Um forte abraço amigo,
 
O Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Verde

Dr. António Vilela 

        As obras de instalação de sanea-
mento básico que decorreram  jun-
to ao antigo campo de futebol em 
Cabanelas são a demonstração do in-
vestimento sem precedentes que vai 
ser feita neste freguesia. 
  Nos próximos meses serão investi-
dos 921 042, 58€ (IVA não incluído)  
no sentido da universalização do 
acesso das habitaçõesda freguesia 
de Cabanelas a este serviço de fun-
damental importância para o desen-
volvimento local.

CABANELAS

CÂMARA MUNICIPAL INVESTE PERTO 2 MILHÕES DE EUROS 
EM SANEAMENTO NAS FREGUESIAS DE CERVÃES E TURIZ

     A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, na reunião do executivo 
municipal, realizada no dia  20 de 
março do corrente, a proposta de 
lançamento a concurso das emprei-

tadas das redes de saneamento das 
freguesias de Cervães e de Turiz. O 
investimento global de perto de 2 
milhões de euros representa mais 
um impulso decisivo no processo em 

curso, que segue em bom ritmo, de 
construção de infraestruturas que vão 
permitir que o saneamento chegue, 
a breve prazo, à grande maioria das 
habitações do concelho de Vila Verde.  

CERVÃES E TURIZ

Rede de saneamento em Execução

Saneamento e requalificação da Rua Santa Eulália em Cabanelas

Reunião projeto de saneamento em Cervães Reunião projeto de saneamento em Turiz
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VILA VERDE E BARBUDO VILA DE PRADO 
FORTE APOSTA DO MUNICÍPIO DE CERCA 
1 MILHÃO DE EUROS NO SANEAMENTOINTERCETOR SECUNDÁRIO DE 

PEDOME CONCLUIDO
      Encontra-se finalizada a emprei-
tada de mais uma infraestrutura de 
saneamento, fundamental no melho-
ramento da rede concelhia, o interce-
tor secundário de Pedome, em Vila 
Verde. Este investimento permite li-
gar de forma definitiva o saneamento 
básico das centenas de habitações 
junto ao Pingo Doce e ao lugar de 
Cagide, desimpedindo assim a rede de 
saneamento da Carvalhosa, suprimin-
do as constantes obstruções da rede 
e eliminará alguns sistemas de bom-
bagem, que representam uma elevada 
despesa energética para o Município. 
  

     A empreitada “Rede de Sanea-
mento da Freguesia da Vila de Prado”, 
contempla um investimento de 877 
854,53€ (IVA não incluído) e represen-
ta mais um relevante impulso no sen-
tido da universalização do acesso dos 
Pradenses a um serviço de basilar im-
portância. Esta aposta no alargamen-
to e na melhoria de um serviço tão 
importante para a qualidade de vida 

dos pradenses e para a preservação 
do equilíbrio ambiental é o corolário 
de uma gestão económico-financeira 
assente em dois pilares fundamen-
tais: rigor e critério na aplicação dos 
recursos públicos e máximo aprovei-
tamento dos fundos comunitários. 

SANEAMENTO

SABIAQUE?

Vila Verde é um concelho que não desperdiça recursos e fruto de todas as candidaturas apresen-
tadas atempadamente, os anos de 2017 e 2018 representarão um elevado volume de obras. Mais 
de 7 milhões de euros serão investidos na rede de saneamento básico que levará o saneamento 
a milhares de residências concelhias. Importa também recordar o investimento de cerca de 30 
milhões de euros já realizado na construção da nova ETAR de Cabanelas e das largas dezenas 
de quilómetros de intercetores primários de saneamento básico já construídos, por todo o ter-
ritório concelhio.

EMPREITADA DA REDE DE 
SANEAMENTO NA LOUREIRA
        O investimento de 365 mil euros 
(IVA não incluído) vai permitir o refor-
ço da rede de saneamento, na fregue-
sia da Loureira, indo assim ao encon-
tro de uma das principais prioridades 
de desenvolvimento desta freguesia 
vizinha da sede concelhia que apre-
senta já um considerável cariz urbano.
  Em cumprimento do plano estra-
tégico de desenvolvimento sus-
tentável do território concelhio 
definido para os próximos anos, a 

Câmara Municipal de Vila Verde está 
a dar continuidade ao intenso pro-
cesso de investimento no alarga-
mento da rede de saneamento básico.
 As obras em curso no âmbito do 
saneamento básico obedecem a um 
rigoroso planeamento que prevê 
que, depois de concluído o processo 
de construção das infraestruturas, 
se inicie uma outra fase de forte in-
vestimento na requalificação das 
vias de comunicação intervenciona-

das. Esse é o caso, por exemplo, da 
via municipal que liga a Ponte Nova, 
na Loureira, à freguesia da Lage.
 Em algumas situações, estão já re-
alizadas as intervenções necessárias 
para o alargamento das vias de co-
municação e, depois de definitiva-
mente instaladas as infraestruturas 
do saneamento básico, terão lugar 
as respetivas obras de pavimentação.

SOUTELO
MUNICÍPIO DE VILA VERDE LANÇA 
CONCURSO SUPERIOR A 1,2 MILHÕES DE EUROS 
EM SANEAMENTO BÁSICO 
     A empreitada “Rede de Sanea-
mento da Freguesia da Vila de Prado”, 
contempla um investimento de 877 
854,53€ (IVA não incluído) e represen-
ta mais um relevante impulso no sen-
tido da universalização do acesso dos 
Pradenses a um serviço de basilar im-
portância. Esta aposta no alargamen-
to e na melhoria de um serviço tão 

importante para a qualidade de vida 
dos pradenses e para a preservação 
do equilíbrio ambiental é o corolário 
de uma gestão económico-financeira 
assente em dois pilares fundamen-
tais: rigor e critério na aplicação dos 
recursos públicos e máximo aprovei-
tamento dos fundos comunitários. 

Reunião projeto de saneamento em Turiz

Reunião de projecto de saneamento na Loureira Alargamento da Rede de Saneamento em Soutelo 

Saneamento em Prado 

Interceptor de Pedome, em Vila Verde e Barbudo
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FREGUESIAS

REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA IGREJA E 
CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE 
VALBOM S. MARTINHO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTAÇÃO NO LUGAR DA LAMA, EM 
VALÕES - UNIÃO DE FREGUESIAS DO VADE

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE 
S. SALVADOR, EM BARBUDO

RUA DAS QUINTARELHAS GONDIÃES

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RUA 
PENEDOS ALTOS - TURIZ

 PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA DO
 LARANJAL - MOURE

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM 
ARCOZELO

ALARGAMENTO DA RUA DO CURRAL, NA 
VILA DO PICO DE REGALADOS

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA E
NVOLVENTE À CAPELA S. FRUTUOSO, 
EM SANDE

DRENAGENS DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTAÇÃO NA RUA DO SOUTO, EM 
MÓS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ORJAL 
CARVALHÔ - LAJE  

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VILA VERDE - 
ATIÃES 

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 



                                                  BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - MAIO 2017 Nº8

5MAIO |2017
BOLETIM INFORMATIVO

FREGUESIAS
CABANELAS

UMA INFRAESTRUTURA IMPORTANTE QUE DIGNIFICA A VIDA DAS PESSOAS  DE CABANELAS

INAUGURAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
CABANELAS

      O Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, António Vilela e 
o Presidente da Junta de Fregue-
sia de Cabanelas, inauguraram, no 
dia 25 de março, a Sede da Junta de 
Freguesia de Cabanelas, um mod-
erno edifício situado junto à Estrada 
Nacional 205, em Cabanelas. Na ce-
rimónia os autarcas estiveram acom-
panha da Presidente da Assembleia 
de Freguesia de Cabanelas, Paula 
Amorim, e do Presidente do Rancho 
Folclórico de Santa Eulália, Nuno 
Queirós. As instalações foram ben-
zidas pelo Pároco daquela freguesia, 
o Padre Dayakar Reddy Thumma.  
  No âmbito desta cerimónia foram 
homenageados os Presidentes de 
Junta da Freguesia de Cabanelas, que 
exerceram os seus mandatos entre 
1976 e 2017: José Domingos da Santa 
(1976-1982), Manuel Pogeira Penedos 
(1982-1989), António Silva Peixoto 
(1989-2001), João Machado (2001-
2009) e António Esquível (desde 2009). 
  Também foi assinado um protocolo de 

colaboração, entre a Junta de Fregue-
sia de Cabanelas e o Rancho Folclórico 
de Santa Eulália, para cedência de 
instalações àquele grupo folclórico. 
  Numa das salas da sede da junta, es-
teve patente ao público a exposição 
“Arte e Artistas de Cabanelas”, com tra-
balhos de Aires Fumega, Bento Gon-
çalves, Joana Fernandes e Pó de Arroz.
  A animação musical esteve a 
cargo do Rancho Folclórico de 
Santa Eulália de Cabanelas. 

PARCERIA ENTRE CÂMARA E JUNTA INICIA A 
CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA
 Já se encontra em construção a nova 
Casa Mortuária da Lage. A construção 
deste equipamento, que representa 
um investimento de cerca de 100 mil 
euros, era um anseio da população 
e da autarquia desta freguesia que 
tem vindo a conhecer um importante 
crescimento populacional e que jus-
tifica a criação de todas as condições 
necessárias para que as famílias pos-
sam fazer o luto dos seus entes queri-
dos num espaço apropriado, funcional 
e com a mais elevada dignidade.

LAGE

PRADO
ULTIMA FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 
S.SEBASTIÃO
           O largo de S. Sebastião, espaço 
central da Vila de Prado que conheceu 
já um forte investimento em obras de 
regeneração urbana e que vai agora 
beneficiar das últimas interven-
ções para que fique concluída a 
concretização deste projeto que 
tem em vista a valorização fun-
cional e espacial do largo e dos 
arruamentos que o confinam.
  O investimento desta última fase da 
intervenção do Largo de S. Sebastião, 
que ascende a 212 418,14€, está inte-
grado numa requalificação profunda 
que está a ser levado a cabo no centro 
urbano da Vila de Prado, onde serão 
intervencionados o Largo Antunes 
Lima, a rua Costa Faria, o Largo Sousa 
Lima e a rua Antunes Lima, bem como 
zonas envolventes, para além duma 
rede estruturada de Ciclovias urbanas, 
que vai permitir que esta ampla zona 

central da Vila de Prado prime pela 
excelência do arranjo urbanístico, 
proporcionado espaços e equipamen-
tos funcionais e de elevada qualidade.
  A requalificação deste amplo es-
paço inserido numa zona com uma 
importante atividade religiosa, cul-
tural e lúdica é mais um passo de-
cisivo no sentido da modernização 
dos centros urbanos concelhios, 
conferindo comodidade e funcion-
alidade aos espaços e equipamentos.

VILARINHO 
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À 
CAPELA DO SENHOR DO HORTO E CALVÁRIO 
ADJACENTE

     A Confraria dos Santos Passos do 
Senhor e de Santa Luzia, em Vilarinho, 
em colaboração com Câmara Munici-
pal de Vila Verde e a Junta de Fregue-
sia da União de Freguesias de Sande, 
Vilarinho, Barros e Gomide, avançou 
com a requalificação da zona envol-
vente à Capela do Senhor do Horto 
e Calvário Adjacente e respetivos 
espaços envolventes, em Vilarinho.
Esta intervenção contempla o alarga-
mento e requalificação do arruamen-
to, a colocação de três painéis alusivos 

à paixão de cristo, o reposicionamen-
to do calvário e respetiva eletrificação 
e a criação de uma zona pedonal.

Inauguração da sede de junta da freguesia de Cabanelas Actuação do Rancho Santa Eulália na inauguração da sede da Junta

 António Vilela visita Futura Casa Mortuária da Lage

INVESTIMENTO DE CERCA DE 100 MIL 
EUROS, ERA UM ANSEIO DA POPULAÇÃO
E DA AUTARQUIA DESTA FREGUESIA 
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AMBIENTE

MARÇO, O MÊS DO AMBIENTE 

COLÓQUIO EM VILA VERDE SOBRE PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES 
PROMOVE A UNIÃO DE ESFORÇOS 

APRESENTAÇÃO E SAÍDA DE CAMPO DO
PROJETO RIOS JUNTO AO RIO HOMEM

MUNICÍPIO  PROMOVEU ATIVIDADES QUE ALERTARAM PARA 
A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
    O Município de Vila Verde em colaboração com diversos organismos, juntas de freguesia e agrupamentos de escola promoveu um conjunto de iniciativas alusivas ao tema “Março, o Mês do Ambiente”. 
  Foram várias a atividades concretizadas e tiveram por objetivo alertar para a importância e a necessidade de se preservar o meio ambiente, promovendo junto da população a adoção de “atitudes verdes”. 

     No âmbito das comemorações do 
Dia Mundial da Proteção Civil, o Mu-
nicípio de Vila Verde, em colaboração 
com o GIPS - GNR e a Autoridade Na-
cional de Proteção Civil, promoveu 
no dia 1 de março de 2017, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho de Vila 
Verde, um colóquio intitulado “Jun-
tos para a Redução de Catástrofes”.

AÇÕES DE LIMPEZAS DA RIBEIRA DE FEBROS 
PARA ENCORAJAR A COMUNIDADE A 
DEFENDER  O  PATRIMÓNIO NATURAL 

       A Câmara de Vila Verde tem vin-
do a organizar um conjunto ações 
no terreno que visam a Limpeza das 
margens e leito da Ribeira de Febros. 
Estas ações têm contado com a co-
laboração das Juntas de Fregue-
sia da  Lage, Vila de Prado, Atiães, 
Moure, União de Freguesias de Car-
reiras S. Miguel/ Carreiras S. Tiago, 
União de Freguesias de Esqueiros/ 
Nevogilde /Travassós e Dossãos.
  Com estas iniciativas pretende-se 
igualmente remover o lixo presente 
nesta ribeira, sensibilizar a popu-
lação para a importância dos rios e 
para as consequências que a pre-
sença desse lixo pode representar 

para os seres vivos que habitam nos 
rios, ribeiros e oceanos, bem como 

alertar para a necessidade de sepa-
rar e valorizar o lixo que se produz. 

RIBEIRA DE FEBROS

RESÍDUOS ELETRÒNICOS

SABÃO ARTESANAL

ALUNOS DA EB DE FREIRIZ PARTICIPAM NA
“OFICINA DE RESÍDUOS ELETRÓNICOS” 
DA CASA DO CONHECIMENTO

PROFESSORA ENSINA ALUNOS A PRODUZIR 
 “SABÃO ARTESANAL” E ALERTA PARA A
IMPORTÂNCIA DA REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

        A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde promoveu, no dia 8 de março de 
2017, a atividade “Oficina de Resíduos 
Eletrónicos”. Os alunos da EB de Freiriz 
tiveram oportunidade de assistir a uma 
palestra sobre “Resíduos Eletrónicos: 
o que lhes devemos fazer?”, que aler-
tou para a importância de reciclar, no-
meadamente os resíduos eletrónicos.

        Os alunos do 3º e 4º ano, da 
Escola Básica de Moure apren-
deram a produzir “Sabão Artesa-
nal”, num workshop ministrado 
pela Prof. Graça Pereira, o qual se 
realizou, esta tarde, 3 de março, 
naquele estabelecimento de ensino.

OFICINA SOBRE OS HABITATS AQUÁTICOS,  
PALESTRA E EXPOSIÇÃO  SOBRE
AS ESPÉCIES INVASORAS 

      Os alunos do 4º ano do Centro 
Escolar de Prado e  alunos do 8ºano 
da EB 2,3 Monsenhor Elísio Araújo
participaram  na Oficina sobre os
Habitats aquáticos e na Palestra “Es-
pécies Invasores”, respetivamente, 
iniciativas que decorreram na Bibli-
oteca Municipal Professor Machado 
Vilela de Vila Verde, no dia 14 de 
março de 2017. A Vereadora da Edu-
cação, Cultura e Ação Social, Dra. 
Júlia Fernandes, esteve presente na 
iniciativa e congratulou-se com a 
participação das crianças: Durante a 
atividade os alunos tiveram a opor-
tunidade de conhecer, tocar, ouvir e 
sentir diversos seres vivos que exis-
tem nos ecossistemas presentes nas 
zonas costeiras rochosas, isto é, os 
animais e as algas que surgem justo 

às praias rochosas de Vila do Conde.

HABITATS AQUÀTICOS 

      No dia 18 de março de 2017, re-
alizou-se uma Apresentação e uma 
saída de campo do Projeto Rio ao Rio 
Homem, na Praia Fluvial da Malheira, 
uma iniciativa conduzida pelos técnic-
os do referido projeto. 

O que é o Projeto Rios?

      É um projeto que visa a participação 
social na conservação dos espaços flu-
viais.  
A sua implementação pretende 
acabar com a alteração e deterioração 
da qualidade dos rios, que pode pôr 
a nossa saúde em risco, bem como a 
quantidade e qualidade dos peixes e 
bivalves.

Objetivos:
    
  Formar uma rede nacional de ob-
servação, monitorização e vigilância 
contínua; Participação voluntária e 
ativa dos cidadãos; Promover a curi-
osidade científica; Recolher e registar 
informações e dados geográficos, 
físico-químicos, biológicos, eventos 
históricos, sociais e etnográficos; 
Mostrar a riqueza de animais e plantas 
que habita nos rios e ribeiras e as belas 
paisagens; Melhorar a qualidade geral 
dos troços adotados e dos seres vivos 
que neles habitam, cumprindo as ex-
igências da Diretiva Quadro da Água e 
da Lei da Água.

Ação no terreno do Projeto Rios

Colóquio sobre prevençao de catástofres

Ações de limpeza na ribeira de Febros

Oficina sobre habitats
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AMBIENTE

    O Salão Nobre da Câmara de 
Vila Verde acolheu, no dia 24 de ja-
neiro do corrente ano, um debate 
público sobre a Reforma da Flo-
resta, uma iniciativa promovida pela 
Associação Florestal do Cávado.
      Os temas em debate foram os Fun-
dos Comunitários Ligados ao Mundo 
Rural e a Reforma Florestal, Associa-
tivismo e Proprietários e teve por prin-
cipal objetivo dar a conhecer o que o 
Governo pretende com estas medi-
das de Reforma da Floresta, nome-
adamente as medidas legislativas que 
estiveram em discussão pública, até 

ao final deste mês de janeiro, depois 
de aprovação em Conselho de Min-
istros, e também pretendeu ouvir as 
opiniões e procurar tirar algumas dúvi-
das aos presentes sobre esta matéria.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE, DRAN E JUNTA 
DE REGANTES ACERTAM ÚLTIMOS DETALHES 
PARA AVANÇAR COM REGADIO DE CABANELAS

           A Câmara Municipal de 
Vila Verde, a Direção Regional de 
Agricultura do Norte e a Junta 
de Regantes, reuniram no Mu-
nicípio de Vila Verde, afim de ac-

ertarem os últimos pormenores
para a realização das obras do rega-
dio de Cabanelas, Prado e Soutelo.
  Segundo o Eng. António Mota, 
em representação da DRAN, o 

procedimento do concurso para 
construção do regadio, nas fregue-
sias de Cabanelas, Prado e Soutelo, 
tem um investimento global acima 
de 7 milhões de euros, e servirá 
uma área aproximada de 327 ha .
  Na reunião, em que esteve presente 
o senhor Presidente da Camara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, ficaram acordados os ter-
mos de colaboração entre o municí-
pio e a DRAN, tendo ainda a DRAN 
mostrado toda a sua disponibilidade 
para ceder a exploração e manuten-
ção do sistema à junta de regantes.
  Foi abordada ainda, a possibi-
lidade da eventual cedência ao Mu-
nicípio de Vila Verde, do canal de 
regadio Sabariz / Cabanelas, na 
parte que diz respeito ao Homem.

REGADIO

OBRAS NO VALOR DE 7 MILHÕE DE EUROS  PARA UMA ÁREA 
AGRÍCOLA DE CERCA DE 327 HA. 

NOVO ABRIGO DE ANIMAIS DE VILA VERDE
ENTRA NA FASE FINAL DA CONSTRUÇÃO

                   Já se encontra quase con-
cluído o novo abrigo de animais de Vila 
Verde. O investimento na construção 
deste novo equipamento ascende a 
mais de 130 mil euros e terá capacidade 
para albergar cerca de 150 animais. 
  Este esforço do Município de Vila 
Verde permite a criação de con-
dições para que Vila Verde tenha um 
equipamento amplo, moderno e 
funcional, de acordo com as exigên-

cias de um tempo em que os direi-
tos dos animais estão a ser cada vez 
mais promovidos e salvaguardados. 
  A gestão deste novo equipamento 
vai ficar sob a responsabilidade da As-
sociação para a Defesa dos Animais e 
Ambiente de Vila Verde. O espaço que 
atualmente existe irá ser desmante-
lado e o mesmo integrará a requali-
ficação que será levada a bom termo 
para a criação de um parque urbano.

ANIMAIS

MUNICÍPIO DE VILA VERDE AGRADECE A TODOS 
OS VILAVERDENSES PELO SEU CONTRIBUTO NA 
SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS 
             Em 2016, foram recolhidas 1.527 
toneladas de resíduos recicláveis no 
concelho de Vila Verde, tendo sido um 
dos concelhos que mais contribuiu para 
a separação de resíduos recicláveis, 
como plástico, metal, vidro e papel. 
  O Município de Vila Verde e a 
Braval agradecem a todos os 
Vilaverdenses pelo seu contributo 
estando certos que continuarão a 
valorizar a separação de resíduos. 
  O seu gesto contribuiu para um am-
biente mais sustentável, permitindo 
preservar recursos naturais impor-
tantes.Por cada 100 toneladas de plás-
tico enviadas para reciclar  evitou-se o 
consumo de 1 tonelada de petróleo.

RECICLAGEM

93 FORAM RECOLHIDAS
93 TONELADAS DE 
EMBALAGENS DE 
PLÁSTICO E METAL

819
FORAM RECOLHIDAS
819 TONELADAS DE 
VIDRO

615
FORAM RECOLHIDAS 
615 TONELADAS DE 
PAPEL 

OBRIGADO A TODOS
JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE!

MUNICÍPIO DE VILA VERDE ACOLHEU SESSÃO
SOBRE A REFORMA FLORESTAL E OS FUNDOS
COMUNITÁRIOS PARA O MUNDO RURAL

     As crianças do Jardim de Infân-
cia da Loureira, visitaram as insta-
lações da BRAVAL e assistiram a 
uma ação de sensibilização sobre 
valorização de resíduos, fizeram um 
jogo sobre reciclagem e utilização 
dos ecopontos e efetuaram uma 
visita guiada à estação de triagem 
e o aterro sanitário e verificaram 
´in loco`  como funciona a recolha, 
separação e tratamento de resíduos.

JARDIM DE INFÂNCIA DA LOUREIRA VISITOU AS 
INSTALAÇÕES DA BRAVAL

PALESTRA SOBRE LIXO MARINHO ALERTA PARA O 
PROBLEMA DE LIXO FLUTUANTE NOS OCEANOS 

        Realizou, no dia  17 de março de 
2017, uma palestra intitulada “Plata-
forma OX17/LIXO Marinho”, no Au-
ditório da Escola Profissional Amar 
Terra Verde. Durante esta palestra 
uma investigadora da Universidade 
de Aveiro, Sara Sá, abordou os prin-
cipais resultados do estudo que tem 

vindo a desenvolver ao longo do 
seu percurso académico sobre o lixo 
marinho flutuante. Esta referiu que 
ao todo foram registados mais de 
750 mil objetos, sendo o plástico o 
principal poluente registado na zona 
económica exclusiva portuguesa. 

       Os alunos do 1º e 2º ano da EB 
de Cervães participaram numa visita 
à  Estação de Tratamento de Águas 
(ETA) de Vila Verde, situada junto ao 
Rio Homem, em Fiscal. Professores 
e alunos tiveram a oportunidade de 
visitar as instalações da ETA e vitrifi-
car, in loco, como é que esta funciona. 

ALUNOS DA EB DE CERVÃES VISITAM A ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS  DE VILA VERDE

Debate sobre  o regadio de Cabanelas
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NAMORAR PORTUGAL

FEVEREIRO, MÊS DO ROMANCE
VALORIZAR A TRADIÇÃO E O TERRITÓRIO ENQUANTO 
SE ESTIMULA A ECONOMIA E O TURISMO
    Dança, música ao vivo, saraus cul-
turais, workshops, apresentação de 
novos produtos Namorar Portugal, 
desfiles de moda e muito mais. Ao 
longo de 38 dias, o coração do Minho 
palpitou de forma galopante num rit-
mo frenético e inebriante catalisado 
pela programação mais romântica 
do país. ‘Fevereiro, Mês do Romance’ 
desdobrou-se em quase uma centena 
de iniciativas de índole diversificada, 
inspiradas nos motivos dos Lenços de 
Namorados, que levaram vilaverdens-
es e visitantes numa emocionante 
viagem pelo universo desse sentimen-
to mágico que se rege por “razões que a 
própria razão desconhece”. Vila Verde 
viveu e respirou amor, exalando a in-
ebriante fragrância do romance e en-
volvendo o país e o mudo num abraço 
terno e apertado, como mandam as 
escritas de amor da tradição minhota.
Durante o Mês do Romance, não fal-
taram bons motivos para vir e ficar 
por Vila Verde, já que, à dinâmica da 
impressionante agenda cultural, jun-
taram-se ainda condições especiais 
de estada e alimentação, com pro-
moções nas unidades de alojamento 
aderentes à iniciativa ‘Sabores do 
Romance’. Houve ainda boas notícias 
para os mais gulosos, uma vez que 
a Rota das Pastelarias permitiu aos 
interessados adquirirem o famoso 
Pink Cake (bolo delicioso com frutos 
vermelhos, conhecido como Bolo 
dos Namorados), ao longo do mês, 
nas pastelarias aderentes. Nota de 
particular destaque para alguns dos 
eventos mais emblemáticos do ‘Mês 

do Romance’, como o XIV Concurso 
Internacional de Criadores de Moda/
Gala Namorar Portugal, o VII Concurso 
de Acessórios de Moda, o concerto de 
gala Namorar Portugal, com a Aca-
demia de Música de Vila Verde, o Cast-
ing de Jovens Modelos e a Mostra de 
Talentos ‘S. Valentim’, entre outros.

          A Gala Namorar Portugal foi a estrela 
mais cintilante desta vasta constelação de 
iniciativas. Em pleno dia (14 de fevereiro) 
do Santo casamenteiro, S. Valentim, to-
dos os caminhos foram dar a Vila Verde… 
onde o amor acontece! A passadeira ver-
melha esperava centenas de casais en-
amorados para uma noite de elegância e 
glamour. Nenhum pormenor foi deixado 
acaso. A decoração requintada e a gas-
tronomia de excelência, espetáculos de 
música ao vivo e performances diversas, 
a passerelle palmilhada por celebridades 
do panorama nacional da moda, música e 
televisão. Um sem número de predicados 
que tornaram deslumbrante e inesquecív-
el a Gala Namorar Portugal 2017, organi-
zada pelo Município de Vila Verde em 
colaboração com a Cooperativa Aliança 
Artesanal. O XIV Concurso Internacional 
de Criadores de Moda foi conquistado 
pelo vilaverdense Fernando Rei, com uma 
proposta produzida no tear numa aliança 
sublime entre tradição e modernidade.

CAMPANHA MASSIVA DE 
PROMOÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DO 
TERRITÓRIO
   

Além da importância social e cultural, a 
programação afirma-se de forma cada vez 
mais contundente como um catalisador 
da economia e do turismo, atraindo todos 
os anos ao território de Vila Verde dezenas 
de milhares de pessoas, numa campanha 
massiva de promoção e divulgação do 
território. O Espaço Namorar Portugal, 
localizado no Centro de Dinamização Ar-
tesanal – Aliança Artesanal de Vila Verde, 
é um edifício requalificado e de grande 
beleza arquitetónica que se assume como 
o ‘quartel-general’ da marca. No entanto, 
já pode Namorar Portugal em qualquer 
parte do planeta acedendo ao endereço 
eletrónico www.namorarportugal.pt.

UMA DINÂMICA
IMPRESSIONANTE

Em jeito de balanço, aproveitamos para 
recordar as declarações da vereadora da 
Cultura do Município de Vila Verde, Júlia 
Fernandes, a propósito da densa e rica 
programação que este ano se estendeu de 
27 de janeiro a 05 de março. “Assistimos a 
inúmeras apresentações de novas linhas 
de produtos e os parceiros estão de para-
béns pela grande dinâmica que demon-
straram ao longo do mês e pelo imenso 

GALA NAMORAR PORTUGAL
EM DIA DE NAMORADOS TODOS OS CAMINHOS FORAM DAR A VILA VERDE

Gala Namorar Portugal

Fernando Rei vecedor do XIV concurso internacional de criadores de moda Desfile do XIV concurso internacional de criadores de moda
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trabalho que desenvolvem durante todo o 
ano. Também tivemos o privilégio de pres-
enciar vários eventos culturais e diversas 
formas de expressão artística. Tudo isto 
graças ao envolvimento das instituições, 
associações, empresas e pessoas que nos 
acompanharam”, afirmou Júlia Fernandes.

MONUMENTO PARA 
HOMENAGEAR OS OBREIROS 
DA TRADIÇÃO MINHOTA

Por sua vez, o presidente do Município de 
Vila Verde não escondeu a enorme sat-
isfação pelo sucesso da edição de 2017 
do Mês do Romance e fez recentemente 
um balanço “extremamente positivo” da 
programação. António Vilela prosseguiu 
revelando que no próximo ano, em que 
se comemora o 30º aniversário da Co-
operativa Aliança Artesanal, será inau-
gurado um monumento de homenagem 
a todos os que escreveram o seu nome 
na história da cultura e da tradição min-
hota. Uma escultura que pretende con-
sagrar tanto os criadores dos Lenços de 
Namorados, como todas as pessoas que 
se envolveram na preservação e pro-
moção deste ícone cultural vilaverdense. 
O edil congratulou de forma especial as 

bordadeiras e todos quantos apoiaram o 
projeto da Aliança Artesanal, que está na 
génese do imenso sucesso que a marca 
Namorar Portugal tem experienciado.

IMPULSIONAR A ECONOMIA 
E VALORIZAR A CULTURA

António Vilela vincou a importância desta 
estratégia de valorização da cultura local, 
que hoje “leva o nome e a cultura de Vila 
Verde e Portugal aos quatro cantos do 
mundo, ajudando a promover o desen-
volvimento”. “Este ano, a marca recebeu 
dez novos parceiros. No total conta com 
60 promotores, que estão cada vez mais 
empenhados e confiantes numa marca 
que continua a dinamizar a economia com 
base num ícone da cultura e da tradição. 
Ao longo desta programação, todos os 
parceiros que apresentaram produtos 
falaram em crescimento das vendas e 
muitos revelaram que, de um ano para o 
outro, duplicaram o seu volume de negóci-
os associados à marca Namorar Portugal”, 
vincou o presidente do Município de Vila 
Verde, acrescentando que “são produtos 
com valor acrescentado, muitos dos quais 
únicos e totalmente personalizáveis”. 

GALA NAMORAR PORTUGAL
EM DIA DE NAMORADOS TODOS OS CAMINHOS FORAM DAR A VILA VERDE

Vencedores do XIV concurso internacional de criadores de moda

Aprensentação produtos Namorar Portugal
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AÇÃO SOCIAL

PROJETO “MEDIVIDA”

PROJETO “CHEGA”

MUNICÍPIO, FARMÁCIAS E IPSS`S APOIAM
FAMÍLIAS CARENCIADAS 

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA JÁ ESTÁ A FUNCIONAR

        O Município de Vila Verde cele-
brou, no dia 2 de fevereiro de 2017, 
mais um protocolo de colaboração 
do  com a Farmácia Ribeira do Neiva, 
a Farmácia do Prado, Farmácia Uni-
versal, a Farmácia Costa Macedo, a 
Farmácia Fátima Marques, a Farmácia 
Medeiros, a Casa do Povo de Ribeira 

do Neiva e o Centro Comunitário de 
Prado, que visa estabelecer as con-
dições entre o Município de Vila Verde 
e as referidas farmácias e IPSS’s, desti-
nadas a reafirmar e reforçar a tomada 
de medidas que promovam a solidar-
iedade, a justiça e a coesão social.

        O recente criado  Gabinete  de  
Apoio  à  Vítima  de  Violência  Do-
méstica já está a funcionar no Mu-
nicípio de Vila Verde, às segundas 
e às sextas–feiras, das 10h00 às 
16h00, e no Espaço cidadão Loja 
do Munícipe na Vila de Prado, às 
terças–feira, das 10h00 às 16h00.
  Este Gabinete  de  Apoio  à  Vítima  de  
Violência  Doméstica, vai  proporcio-
nar  o  atendimento,  apoio, proteção  
e  reencaminhamento  de  vítimas  de  
violência  doméstica,  atuando  numa  
lógica  de  trabalho  em  rede,  por  
forma  a  dar  respostas  de  proximi-
dade  no  apoio  e intervenção multi-
disciplinar e especializada às vítimas. 
  Recorde-se que, no dia 6 de fevereiro 
2017, realizou-se na Câmara Municipal 
de Vila Verde, uma reunião com vários 
representantes de entidades locais, 
com o intuito de apresentar o projeto 
CHEGA à comunidade e onde foi dis-
cutido a criação do  Gabinete de Apoio 
à Vítima de Violência Doméstica em 
Vila Verde e na Vila de Prado. Foi, 
ainda, discutida a criação do Conselho 
Consultor que se traduz numa plata-

forma inter-institucional de articu-
lação e concertação de boas práticas 
de prevenção/ intervenção no fenóme-
no da Violência Doméstica/Namoro.

ATENDIMENTO
DO GABINETE

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
SEGUNDAS E SEXTAS – FEIRAS

10H00 – 16H00 
ESPAÇO CIDADÃO DA

VILA DE PRADO 
TERÇAS – FEIRA 

10H00 – 16H00 
INFORMAÇÕES: 

PROJETO CHEGA 
SOPRO 

SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO 
ONGD - ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

963 667 175 
FACEBOOK./PG/PROJETOCHEGA 

CHEGA.SOPRO.ORG.PT 
CHEGA@SOPRO.ORG.PT 

MILHARES NA VILA DE PRADO PARA A 
CENTENÁRIA FEIRA DOS VINTE

       Um mar de gente rumou à Vila de 
Prado, no coração do Minho, no dia 20 
de janeiro, para cumprir uma tradição 
centenária. A Feira dos Vinte remonta 
ao tempo em que D. Dinis era o sober-
ano da nação, em plena idade média. 
O certame da Vila de Prado resistiu ao 
passar dos séculos e ao desgaste do 
tempo, adaptando-se às mudanças 
nas dinâmicas sociais, económicas e 
culturais impostas pela modernidade 
sem descurar a importância do le-
gado construído pelos antepassados.

XII ENCONTRO DE REIS 

MAIS DE 33 GRUPOS EXIBIRAM O MELHOR DO 
CANTO E DOS SONS DOS CANTARES DE REIS 
     Vários grupos representantes 
das freguesias do Concelho de Vila 
Verde mostraram que a tradição 
dos Cantares dos Reis continua 
viva e profundamente enraiza-
da na população vilaverdense. 
   A Praça de Santo António, em Vila 
Verde, encheu-se  por dois domingos 
consecutivos, dia  8 e 15 de janeiro de 
2017, para assistir o 12º Encontro de 
Cantares de Reis de Vila Verde, onde 
33 grupos exibiram o melhor do can-
to e dos sons populares de cantares 
de Reis, numa iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Vila Verde. 

“CANTARES DOS REIS E DAS JANEIRAS”

INSTITUIÇÕES E ESCOLAS DO CONCELHO 
TROUXERAM A TRADIÇÃO AO MUNICÍPIO 
      O Município de Vila Verde recebeu, 
ao longo deste mês de janeiro do cor-
rente ano, a visita de vários grupos 
de Cantares dos Reis e das Janeiras, 
que apresentaram os votos de um 
novo ano, ao Presidente da Câmara, 
aos Vereadores e aos funcionários.
  Em tom afinado, com alguns
instrumentos a acompanhar, os 

grupos proporcionaram momen-
tos alegres nos Paços do Con-
celho. Todos os grupos entoaram 
cânticos tradicionais e fizeram 
vibrar os presentes, numa ação que 
tocou o coração e alma dos presentes. 
  Um agradecimento especial a 
todos os grupos que trouxeram 
alegria aos Paços do Concelho e 

Parabéns por manterem bem vi-
vas as nossas tradições ancestrais.

XII Encontro de Reis de Vila Verde 

Feira dos 20  na Vila de Prado 2017

 “PINTAR A PÁSCOA” 

PRAÇA DO MUNICÍPIO ACOLHEU 
EXPOSIÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA 
ATÉ 18 DE ABRIL
     A 11ª edição da iniciativa “Pin-
tar a Páscoa”, uma exposição de 
Ovos de Páscoa, esteve patente 
ao público na Praça do Município 
de Vila Verde, de 03 a 18 de abril. 
  Pintar a Páscoa é um evento de âm-
bito cultural que tem por objetivo 
fomentar o relacionamento inter-
institucional; incutir nos utentes 
das entidades participantes o sen-
tido estético e artístico e divulgar 
atividades lúdico - pedagógicas.
  A conceção, elaboração e decoração 
dos ovos são verdadeiras obras de 
arte criados por cada uma das en-
tidades participante neste evento, 
pois foram decorados com muita 

imaginação e talento. De diferentes 
tamanhos, tonalidades e motivos, os 
ovos destacam-se pela criatividade 

imposta na sua construção, os quais 
podem ser apreciados até 18 de abril, 
na Praça do Município de Vila Verde.
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AGENDA EDUCAÇÃO

ASSINATURA DE CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS COM 
OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
       Celebrados anualmente com os 
Agrupamentos de Escolas e cujo 
objetivo principal se prende com a 
satisfação mais célere das necessi-
dades imediatas de cada comunidade 
escolar. Neste contexto, e em articu-
lação estreita com as três direções, 
foram mantidos os termos acorda-
dos no ano anterior e o montante a 
transferir para cada agrupamento, 
totalizando a verba de 34.420,00€
A celebração destes contratos resulta 
de um processo de análise conjunta 
entre o Município e as direções dos 

agrupamentos de escolas, que entre si 
têm vindo a discutir e a analisar formas 
de responder mais eficazmente às ne-
cessidades em matéria de ação educa-
tiva. Resulta sobretudo, da experiência 
bem sucedida que tem sido a imple-
mentação deste acordo anual, uma 
vez que tem permitido uma resposta 
mais rápida, descentralizada e mais 
adequada a cada contexto, atendendo 
ao papel singular desempenhado pe-
los nossos parceiros neste processo.
De salientar ainda, o objetivo de con-
tinuar a concretizar um trabalho co-

laborativo e de parceria no que aos 
projetos educativos respeita, gar-
antindo uma plataforma contínua de 
diálogo e integração de atividades 
e iniciativas entre o Município e os 
agrupamentos de escolas, lançando 
as bases e aprofundando um trabalho 
cada vez mais em rede. Trata-se de 
um documento partilhado e que tra-
duz a preocupação do Município e dos 
agrupamentos de escolas na criação 
e manutenção diária das condições 
indispensáveis  para a ação educativa.

       Encontra-se a ser  desenvolvido 
um estágio curricular no Serviço de 
Educação, cuja principal finalidade 
é a promoção de estilos de vida sau-
dáveis na educação para a saúde 
nas crianças. Tem como público 
alvo os alunos do 4º ano de esco-
laridade da Escola Básica nº 2 de Vila 
Verde, Escola Básica da Ribeira do 
Neiva e Escola Básica de Cabanelas.
  Este projeto envole essencial-
mente duas intervenções: uma 
a nível dos alunos, mais inten-

siva e outra com as famílias, numa 
lógica de complementaridade.
A intervenção ao nível das crianças 
engloba um conjunto de sessões a ser 
implementadas em sala de aula. Estas 
sessões focam-se no tema da alimen-
tação e da nutrição com o objetivo de 
fortalecer a responsabilidade e auto-
nomia da criança, promover habili-
dades na criança, entre outros, através 
de uma divertida aprendizagem. 
  No que concerne às famílias estão 
previstas sessões informativas, con-

duzidas por técnicos habilitados, que 
visam  abordar propostas de menus 
de refeições saudáveis para as crian-
ças, informação nutricional e treino 
de estratégias para a modificação 
de comportamentos ou preferên-
cias alimentares nas crianças. O ob-
jetivo destas sessões consiste em 
fazer com que os pais tenham um 
papel mais ativo e informado na quali-
dade de alimentação dos seus filhos. 

PROJETO PERMITE A AVALIAÇÃO
OFTALMOLÓGICA A TODAS AS CRIANÇAS DO 
CONCELHO, ENTRE OS 3 E OS 4 ANOS

PROMOVER ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS NA 
ESCOLA 

      Este projeto, a decorrer desde o 
1º período do ano letivo em curso, é 
da responsabilidade do Hospital de 
Braga e conta com a parceria de vários 
Municípios, entre eles o Município 
de Vila Verde. Tem como objetivo a 
realização de uma avaliação oftal-
mológica a todas as crianças, entre 
os 3 e os 4 anos, que frequentem es-
tabelecimentos de ensino, públicos 
ou privados, sinalizando todas as cri-
anças com ambliopia ou fatores de 
risco ambliogénicos. Desde o início 

da sua implementação, já visitaram o 
hospital várias crianças, estando pre-
visto o último grupo para Novembro.
  A crianças são acompanhadas pe-
las respetivas Educadoras sendo o 
transporte assegurado pela Autar-
quia. O feedback até ao momento 
tem sido muito positivo. No final 
do rastreio as crianças trazem um 
relatório que é entregues às famílias.
  A ambliopia é uma doença exclusiva 
da infância e apenas tratável nesta 
faixa etária. O sucesso do tratamen-

to da ambliopia pode atingir quase 
100%. O não tratamento na idade 
pediátrica acarreta cegueira, baixa 
visão, ou visão subnormal, não pas-
sível de ser corrigida para o resto da 
vida, isto é, mesmo com posteriores 
cirurgias, correção ótica ou out-
ros tratamentos, essa criança ficará 
para sempre sem visão normal. O 
apoio à concretização deste projeto 
é assim de particular importância.

PROJETO PIMPOLHO 

ENSINO SUPERIOR 
220 ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR RECEBEM
BOLSAS DE ESTUDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
       A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, na reunião do executivo 
municipal, de 3 de abril de 2017, a 
atribuição de bolsas de estudo a 
cerca de 220 alunos do ensino su-
perior do concelho de Vila Verde.
   A atribuição de bolsas de estudo num 
montante global que deverá ascender 
a 78 mil euros inscreve-se na estra-
tégia de forte investimento numa 
política educacional e social desti-
nada a proporcionar a todos os jovens 
Vilaverdenses igualdade de oportuni-
dades em matéria de acesso a uma ed-

ucação de elevada qualidade e no sen-
tido de as qualificar e preparar para os 
desafios de um mundo em que o con-
hecimento assume foros de primazia. 
   A atribuição de bolsas de estudo é, 

assim, um relevante apoio ao percurso 
escolar dos jovens e destina-se a po-
tenciar o talento e as capacidades dos 
mesmos, ajudando-os a aceder a níveis 
superiores de educação e de formação.

ANIVERSÁRIO
AGENDA CULTURAL Nº 50 - DESDE 1999,  QUE ESTA 
PUBLICAÇÃO É EDITADA DE FORMA 
ININTERRUPTA  

        O Município de Vila Verde  lançou a 
edição nº 50 da Agenda Cultural. Des-
de 1999,  que é publicada  de forma 
ininterrupta  esta  publicação.  Inicial-
mente  semestral, passou em 2010 a 
trimestral, devido ao aumento da ofer-
ta cultural, desportiva e recreativa.
  Ao longo destes 18 anos e destes 50 
números, foi valorizado e divulgado 
o património de várias freguesias,  

através  da  rubrica  “O  lugar  da  história”.
  A crescente dinâmica cultural 
do concelho de Vila Verde desen-
cadeou a necessidade da criação  
da  Agenda  Cultural  Municipal, por 
forma a dar a conhecer a todos os  
munícipes, através de uma sistema-
tização e  organização no tempo, 
toda a oferta cultural do Concelho. 

FEIRA DE NANTERRE
MUNICÍPIO DE VILA VERDE PARTICIPA NA 14.ª 
FEIRA DE NANTERRE, EM FRANÇA

        O Município de Vila Verde es-
teve representado na 14.ª edição da 
conhecida Feira de Nanterre, em Fran-
ça, organizada pela ARCOP com o apoio 
da Câmara Municipal desta cidade.
O certame, que cativa e envolve 
praticamente toda a comunidade 
portuguesa que reside e trabalha 
naquela região de França, destina-
se a promover produtos region-

ais portugueses, nomeadamente 
artesanato, gastronomia e vinhos.
Esta edição, que decorre entre 7 e 9 
de abril de 2017, contou com a pre-
sença de um elevado número de 
produtores de todo o nosso país e 
Vila Verde encontra-se represen-
tado com genuínos produtos asso-
ciados à marca Namorar Portugal.

António Vilela presente na 14ª feira de Nanterre 

Capa da Edição 50 da Agenda Cultural
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    A 5ª Edição do Mobicurtas teve o seu início, nos dias 
11 e 12 de janeiro de 2017. Durante estes dias decor-
reram três workshops subordinados ao tema  O vídeo 
como matéria-prima, frequentados por 130 alunos  dos 
Agrupamentos de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, 
Prado e Vila Verde e  da Escola Secundária de Vila Verde.
  O Mobicurtas, uma atividade da Casa do Conheci-
mento em parceria com a Rede de Clubes Casa do 
Conhecimento, distinguido em Barcelona no âmbito 
da Rede Internacional de Cidades Educadoras, tem 
como objetivo desafiar os participantes a utilizarem 
as tecnologias  para a produção de conteúdos digitais.
  Com esta edição pretende-se que os participantes se 
proponham a (re)criar uma composição imagética ani-
mada, com base em ferramentas digitais, dando origem 
a uma nova curta-metragem. A imaginação e a criativi-
dade, a par dos meios tecnológicos anteriormente referi-
dos, são os motores essenciais para esta produção. Ol-

har para uma curta-metragem, focalizá-la, observá-la, 
desconstruí-la e construí-la numa perspetiva diferente, 
é o desafio. Nesta Edição do Mobicurtas não  há apenas 
espaço para um “olhar” sobre o mesmo conteúdo, mas 
para vários “olhares”. Ser diferente, marca a diferença.

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO

CASA DO CONHECIMENTO LANÇA 5ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS - UMA 
ATIVIDADE CARISMÁTICA QUE DESAFIA OS JOVENS A POR À PROVA A 
IMAGINAÇÃO  E A CRIATIVIDADE EM MEIOS TECNOLÓGICOS

CASA DO CONHECIMENTO
LANÇA 5ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS

       A Câmara de Vila Verde tem vin-
do a organizar um conjunto ações 
no terreno que visam a Limpeza das 
margens e leito da Ribeira de Febros. 
Estas ações têm contado com a co-
laboração das Juntas de Fregue-
sia da  Lage, Vila de Prado, Atiães, 
Moure, União de Freguesias de Car-
reiras S. Miguel/ Carreiras S. Tiago, 
União de Freguesias de Esqueiros/ 
Nevogilde /Travassós e Dossãos.
  Com estas iniciativas pretende-se 
igualmente remover o lixo presente 
nesta ribeira, sensibilizar a popu-
lação para a importância dos rios e 
para as consequências que a pre-
sença desse lixo pode representar 
para os seres vivos que habitam nos 
rios, ribeiros e oceanos, bem como 
alertar para a necessidade de sepa-
rar e valorizar o lixo que se produz. 

APRESENTAÇÃO DO 11º BOLETIM CULTURAL 
DE VILA VERDE - HISTÓRIA, RELIGIÃO E 
ETNOGRAFIA SÃO OS TEMAS DOMINANTES 

LEITURA DA UTOPIA 
AÇÃO EDUCATIVA ENCENADA POR UM GRUPO 
DE ESCRITORES COM LEITURAS 
“OS DESERTORES”

“ANDRÉ SOARES EM VILA VERDE” NA IGREJA 
DO PICO DE REGALADOS 

“PARA LÁ DE BAGDAD” NA BIBLIOTECA PROF. 
MACHADO VILELA

   História, religião e etnografia 
foram os temas dominantes no 
11º Boletim Cultural de Vila Verde. 
A obra foi apresentada, no dia 28 
de janeiro, na Biblioteca Munici-
pal Machado Vilela de Vila Verde.
   A apresentação do boletim ficou a 
cargo do Dr. Norberto Cunha, que não 
poupou elogios ao trabalho desen-
volvido pelo poder local. “É graça a 
estas forças autárquicas que podemos 

pensar e viver a descentralização. 
Uma descentralização onde é desafia-
da a capacidade administrativa, orde-
nativa e criadora, não só de autarcas, 

     Um grupo de escritores pro-
moveu, no dia 7 de abril,  na Bibli-
oteca Prof. Machado Vilela de Vila 
Verde, a ação “Leituras da Utopia” 
com o objetivo de incentivar a popu-
lação a ler. A sessão decorreu com as 
leituras encenadas “Os Desertores”, 
que resultam de um processo que 
envolve a criação, leitura, escrita, 
adaptação, apresentação de texto 
literários, filmicos e imagens visuais.
A ação foi organizada pelo grupo de 

escritores  António Calheiros, Ericina 
Machado, Fernando Coelho, Giancarla 
Brunetto, Maria do Ceú Nogueira e 
Maria Teresa Lobato e segundo eles 
esta é uma experiência pela pala-
vra escrita, representada e recitada.
mas também dos próprios munícipes. 
Um processo emancipatório que con-
duz a que cada vez mais tenhamos nas 
mãos o nosso próprio destino local e 
regional”, referiu o Dr. Norberto Cunha

   História, religião e etnografia 
foram os temas dominantes no 
11º Boletim Cultural de Vila Verde. 
A obra foi apresentada, no dia 28 
de janeiro, na Biblioteca Munici-
pal Machado Vilela de Vila Verde.
   A apresentação do boletim ficou a 
cargo do Dr. Norberto Cunha, que não 
poupou elogios ao trabalho desen-
volvido pelo poder local. “É graça a 
estas forças autárquicas que podemos 
pensar e viver a descentralização. 

Uma descentralização onde é desafia-
da a capacidade administrativa, orde-
nativa e criadora, não só de autarcas, 
mas também dos próprios munícipes. 

        A Biblioteca Prof. Machado Vilela 
de Vila Verde acolheu, no dia 24 de 
março, a apresentação do livro “Para 
lá de Bagdad”, de Alberto S. Santos, 
o autor do bestseller O Segredo de 
Compostela.  A apresentação da obra 
esteve a cargo do Dr. João Lobo, e a 
Academia de Música de Vila Verde ani-
mou a sessão e contou com a presença 

do Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, António Vilela, e da Vere-
adora da Cultura, Drª Júlia Fernandes.

CASA DO CONHECIMENTO RECEBE LOBITOS DO 
NÚCLEO DE ESCUTEIROS DE VILA VERDE

CASA DO CONHECIMENTO  

       A Casa do Conhecimento recebeu 
a visita de um grupo de alunos da 
Universidade Sénior Ativa do Porto, 
uma instituição vocacionada para a 
ocupação de tempos livres dos indi-
víduos que se sintam motivados para 
a aprendizagem constante de diver-
sas matérias, facilitando o acesso ao 
conhecimento em múltiplas áreas.
   O grupo composto por 50 alunos da 
referida Universidade efetuou uma 
visita de estudo à Casa do Conheci-
mento, percorrendo todos os espaços 
e experimentando todos os módulos 
interativos. Manifestamente interes-
sado, o grupo teceu elogios ao espaço, 
ao conceito e à forma desmistificada e 
acessível como foram apresentadas e 
explicadas as instalações e interações.

UNIVERSIDADE SÉNIOR ATIVA DO PORTO
VISITA CASA DO CONHECIMENTO

BIBLIOTECA

Universidade Sénior Ativa do Porto visita Casa do Conhecimento 

Escuteiros em vista à Casa do Conhecimento

Casa do Conhecimento
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CASA DO CONHECIMENTO
LANÇA 5ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS

DESTAQUE DESPORTO

MUNDIAL DE CANOAGEM 2018 EM 
PRADO É A GRANDE MONTRA DO 
TURISMO NACIONAL

     O Campeonato Mundial de Cano-
agem a realizar na Praia Fluvial do 
Faial, em setembro de 2018, foi 
um dos principais atrativos hoje, 
17 de março, no âmbito da Bolsa 
de Turismo de Lisboa, que decorre 
até ao próximo domingo no re-
cinto da FIL, no Parque das Nações.

  O lançamento daquele evento de-
sportivo teve lugar nos espaços da 
ENTIDADE DE TURISMO PORTO E 
NORTE DE PORTUGAL e, em par-
ticular, no chamado stand MINHO 
IN, um consórcio formado pelos 
24 concelhos da região minhota.
   O Município de Vila Verde fez-se 

representar pelo Vereador com o pe-
louro do Desporto, Dr. Patrício Araújo, 
dado que o tema escolhido pela Co-
munidade Intermunicipal do Cávado 
para esta BTL 2017 se relaciona com 
a promoção de eventos desportivos 
a realizar nos respetivos municípios.

REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE 
SANDE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DE 
FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS

       As obras de requalificação do 
polidesportivo de Sande estão con-
cluidas e contemplam a requalifi-
cação do campo polidesportivo, in-
cluindo muros de vedação e execução 

do indispensável sistema de rega. 
  O investimento global ascende a 
cerca de 46 mil euros e beneficia de 
comparticipação do Instituto Portu-
guês do Desporto e da Juventude de 

21 712,35€, ficando a restante verba, 
próxima dos 25 mil euros, a cargo 
da Câmara Municipal de Vila Verde.

      O Centro de Divulgação da De-
fesa Nacional (DDN), situado no 
Regimento de Cavalaria n.º 6 (RC6), 
em Braga, acolheu os jovens Vilaver-
denses convocados para o Dia da 
Defesa Nacional (DDN), entre os 
dias 1 e 8 de fevereiro de 2017.
   Tendo em vista o acompanhamento 
das atividades relativas ao DDN dos 
jovens do Concelho e em resposta ao 

convite formulado pelo Comandante 
do Regimento de Cavalaria N.º 6, Co-
ronel de Cavalaria António Varregoso, 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, acom-
panhou, no RC6, as atividades em 
curso e participou no almoço convívio, 
no Refeitório Geral e na companhia 
dos jovens do concelho de Vila Verde.

SANDE

DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA CÂMARA ACOMPANHOU DE
PERTO A ATIVIDADE DIA DA DEFESA
NACIONAL DOS JOVENS VILAVERDENSES 

Apresentação do Campeonato do Mundo de Canoagem da Vila de Prado na BTL

Visita de António Vilela ao Polidesportivo Sande

Casa do Conhecimento

 António Vilela presente no dia Defesa Nacional dos Jovens Vilaverdenses 
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

      A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou a  introdução de alterações 
ao Regulamento Municipal de Urbani-
zação e Edificação (RMUE), ao Regu-
lamento de Liquidação e Cobrança de 
Taxas Municipais e ao Regulamento 
Municipal dos Serviços de Abasteci-
mento Público de Água, de Sanea-
mento de Águas Residuais Urbanas 
e de Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos, do Município de Vila Verde. 
Estes regulamentos centram-se na 
política levada a cabo pelo Executivo 
Vilaverdense na captação de investi-

mentos e dinamização da economia 
local, não descurando a elevação da 
qualidade de vida dos Vilaverdenses.
  O forte apoio social que também 
nestes regulamentos é concedido aos 
Vilaverdenses vem ao encontro da ele-
vada sensibilidade social que a maioria 
social-democrata da Câmara Munici-
pal de Vila Verde sempre teve, imple-
mentando medidas de discriminação 
positiva que ajudam de forma muito 
significativa as famílias numa situação 
de maior vulnerabilidade económica.

Alteração do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;
Alterações ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais;
Alteração do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas e de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Vila Verde;
Emissão de Certidão de Reconhecimento do Interesse Público Municipal referente ao processo n.º 03/2017/27 desti-
nado à legalização de unidade que serve de apoio à atividade da empresa de construção civil denominada “Joaquim 
Peixoto de Azevedo, Lda”;
Primeira Revisão do Orçamento e GOP do ano económico de 2017.

      As alterações introduzidas no 
Regulamento Municipal de Urbani-
zação e  edificação, visam alargar 
o âmbito das obras de escassa rel-
evância urbanística, Os índices de 
estacionamento sofreram redução 
nas exigências isentando o estaciona-
mento público nas zonas urbanas e 
rurais, o que permitirá que novos em-
preendimentos e empresas surjam 

em Vila Verde. Foi também acrescen-
tado neste regulamento um ponto 
onde garante que as edificações des-
tinadas a equipamentos coletivos 
não são consideradas operações 
urbanísticas de impacte relevante. 
Salienta-se, ainda, a criação de con-
dições para licenciamento em ter-
renos servidos por caminhos que não 
cumpram a largura mínima de 3,5m. 

      As alterações introduzidas no Regu-
lamento de Liquidação e Cobrança de 
Taxas Municipais são: A isenção de 
taxas às obras de reabilitação de edifí-
cios situados em áreas de reabilitação 
urbana, a isenção de taxas para edifí-
cios destinados a indústrias que visem 
criar 5 ou mais postos de trabalho e 
o investimento seja igual ou supe-

rior a 250 mil euros e manutenção da 
redução de 50% das taxas aplicadas 
à ocupação do espaço público com 
toldes ou com esplanadas são exem-
plos das alterações introduzidas que 
simplificam os procedimentos e refle-
tem uma redução efetiva dos custos 
para a generalidade dos cidadãos e, 
particularmente, para as empresas.

     A alteração introduzida no Regu-
lamento Municipal dos Serviços de 
Abastecimento Público de Água, 
de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e de Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos permitirá criar con-
dições para que a Câmara Municipal 
possa abrir períodos de isenções de 
pagamento das taxas de instalação 
de ramais de saneamento básico nas 

residências. A Câmara Municipal de 
Vila Verde, em 2017 e 2018, vai realizar 
grandes investimentos no alargamen-
to da rede de saneamento, sendo, por 
conseguinte, fundamental criar isen-
ções e estímulos a que o maior núme-
ro possível de munícipes adira a este 
serviço de crucial importância para 
a melhora da qualidade ambiental 
para o bem-estar dos Vilaverdenses.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS
ALTERAÇÕES AOS REGULAMENTOS 
MUNICIPAIS FACILITAM A VIDA AOS 
MUNÍCIPES E AUMENTAM O GRAU DE 
ATRATIVIDADE DE VILA VERDE PARA NOVOS 
INVESTIMENTOS

NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE 
DE VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE FORAM 
APROVADOS POR UNANIMIDADE OS PONTOS QUE SE SEGUEM:

REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE)

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS

REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, DE 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBA-
NAS E DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS

Reunião ordinária de 9 de janeiro de 2017 
A proposta de aplicação da tarifa social para utilizadores não domésticos à direção da “ADOL” – Associação Domingos Lopes, foi 
aprovada por maioria.
Reunião ordinária de 23 de janeiro de 2017
Foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas: orçamentação e gestão das despesas com pessoal para 2017; constitu-
ição de fundos de maneio para o ano de 2017.
Os contratos interadministrativos com os agrupamentos de escolas de Vila Verde, Moure e Ribeira do Neiva e Prado foram aprova-
dos por unanimidade.
Reunião extraordinária de 26 de janeiro de 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato de empréstimo ao Município de Vila Verde, no montante 
de 2 085 950,00 €, em conformidade com o Regime Financeiro das Finanças Locais e das Entidades Intermunicipais, destinado a 
financiar um conjunto de investimentos municipais.
Reunião ordinária de 6 de fevereiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os prémios monetários, no âmbito da Gala Namorar Portugal e Desfile de Moda da 
responsabilidade do Município de Vila Verde e, bem assim, atribuir um apoio financeiro de 1 620,50€ para colmatar algumas desp-
esas com a organização da atividade “Missão Popular”.
O protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias da Ribeira do Neiva para compar-
ticipar o financiamento das obras de alargamento do cemitério e arranjo urbanístico da envolvente à Igreja de Pedregais, tal como 
o protocolo entre as mesmas entidades autárquicas para definir as condições de utilização da nova sede da Junta de Freguesia, 
destinada também à instalação do Espaço do Cidadão e Loja do Munícipe mereceram o consenso do Executivo Municipal. 
A solicitação de um donativo de mil euros para suportar os custos com o evento “Novenas” (Festa de Natal de Cervães) foi aprovada 
por unanimidade.
Mereceu igualmente consenso a proposta de alteração do Plano de Pormenor para a avenida Professor Machado Vilela, entre a 
praça da República e a rua do Bombeiros, rua Professor, avenida do Autarca entre o Monumento ao Autarca, rua Condestável D. 
Nuno Álvares Pereira dos lados Norte e Sul e áreas envolventes ao Campo da Feira e quartel dos Bombeiros, dos respetivos termos 
de referência, da dispensa de avaliação Ambiental Estratégica e abertura do período de participação pública com a duração de 
15 dias. Mais ficou deliberado, por unanimidade, aprovar o início da Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Envolvente à Igreja 
Matriz de Vila Verde, os respetivos Termos de Referência, a dispensa de Avaliação Ambiental e a abertura do período de participação 
pública com a duração de 15 dias úteis. 
A Câmara deliberou, unanimemente, concordar com as propostas e informações apresentadas no regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação (RMUE), no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e no Regulamento Municipal 
dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos do Município de Vila Verde, assim como a submissão das mesmas à Assembleia Municipal.
O Executivo Municipal deliberou ainda, por unanimidade, contratar a empreitada “Rede de Saneamento da Freguesia de Soutelo” 
através de concurso público.
Reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento de Utilização dos Recursos Computacionais.
A solicitação de atribuição de um novo topónimo a designar-se por “Beco Cruz do Reguengo”, na avenida Cruz do Reguengo, na 
antiga freguesia de Vila Verde, apresentada pela Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, suscitou também a aprovação
unânime do Executivo Municipal.
Foi ainda aprovada por unanimidade a abertura de procedimento concursal tendente à contratação da empreitada designada por 
“Rede de Saneamento da Freguesia da Vila de Prado”, através de concurso público. 
A proposta do Sr. Vereador da Qualidade, Ordenamento  Gestão do Território, relacionada com a tolerância de ponto, para o dia 28 
de fevereiro de 2017, foi aprovada por unanimidade.
Reunião extraordinária de 21 de fevereiro de 2017
Foi aprovada a proposta de 1.ª Revisão ao Orçamento e o respetivo envio à Assembleia Municipal para os devidos efeitos legais.
Reunião ordinária de seis de março de 2017
Foi aprovada por unanimidade a proposta do Presidente da Câmara de designação dos representantes do Município de Vila Verde 
no Conselho Gral da Escola Secundária/3 de Vila Verde; a saber: Dra. Júlia Fernandes, Vereadora do Pelouro da Educação, Cultura e 
Ação Social; Dra. Sílvia Rodrigues e Dra. Rosa Freitas, Técnicas Superiores de Educação. Em caso de impedimento da Sra. Vere-
adora, a mesma será substituída pela Dra. Maria Fátima Sousa, Técnica Superior de Educação. 
Mereceu ainda aprovação unânime a abertura de procedimento concursal tendente à contratação da empreitada designada por 
“Rede de Saneamento da Freguesia de Cabanelas”, através de concurso público.
Reunião ordinária de vinte de março de 2017
Foi aprovada, por unanimidade, a atribuição de um subsídio de 500€ à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica e Jardim de Infância de Oleiros.
O Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2017/2018 mereceu também o voto favorável de todos os presentes.
A proposta de apoio de 1000€ para deslocação de uma delegação de Vila Verde a Nanterre (França), para participar na XIV Edição da 
Tradicional Feira de Produtos Portugueses e da Ruralidade, foi igualmente aprovada por unanimidade.
Foram ainda aprovadas por unanimidade as aberturas de procedimentos concursais tendentes à contratação das empreitadas de 
construção das redes de saneamento das freguesias de Cervães e Turiz, através de concurso público.
O Professor Mota Alves foi, por deliberação unânime, indicado para presidente da Mesa da Assembleia Geral do IEMinho, em repre-
sentação do Município de Vila Verde.  
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       Realizou-se, no dia 21 de janeiro 
de 2017, a inauguração oficial, do 
novo Centro de Inspeções Periódi-
cas Obrigatórias (IPO) de veícu-
los na Freguesia de Arcozelo, o 
primeiro no concelho de Vila Verde.
 Este novo equipamento, que faz todo 
o tipo de inspeções, situa-se na Ave-
nida da Lousa em Arcozelo, é perten-
cente à empresa Nasa – Inspeções a 
Veículos, proprietária de mais vinte 

centros do género em todo o país.
Funciona de segunda a sexta-
feira, das 08h30 às 19h30, e aos 
sábados, das 08h30 às 17h00.
 Com a implantação deste novo in-
vestimento, serão criados   4 postos 
de trabalho directos, que progressi-
vamente prevê-se aumente até cerca 
dos 8 postos, em função do aumento 
do numero de inspeções efectuadas.

      Pelo segundo ano consecutivo, o 
Município de Vila Verde realizou uma 
sessão solene do “25 de Abril” fora 
dos Paços do Concelho, e a fregue-
sia de Cervães  foi o local escolhido 
para acolher as celebrações do 43º 
Aniversários da Revolução dos Cra-
vos. A cerimónia foi organizada pela 
Assembleia e Câmara Municipal de 
Vila Verde em parceria com a Junta 
de Freguesia de Cervães e do Cen-
tro Social e Paroquial de Cervães.
  A cerimónia iniciou às 9h00, com o 
hastear das Bandeiras, na Praça do 
Município, em Vila Verde, ato que foi 
abrilhantado com a atuação da Fan-
farra da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila Verde. A 
sessão solene do “25 de Abril”, decor-
reu, a partir das 10h15, no Salão do 
Centro Social e Paroquial de Cervães.
  O Regimento de Cavalaria nº 6 de Bra-
ga apoiou o ato solene com a sessão 
solene que contou com o apoio ativo 
das coletividades daquela freguesia, 
nomeadamente a Fanfarra do Agrupa-
mento de Escuteiros 346 de Cervães,  
Associação Cervães Ativo, Rancho Fol-
clórico de Cervães, Associação Cultur-
al, Recreativa e Desportiva de Cervães, 
Centro Educativo de Cervães e Grupo 
Coral Infanto-Juvenil de Cervães.

EXPOSIÇÕES 
“O 25 DE ABRIL DE 1974”

De referir que no âmbito das comem-
orações esteve patentes ao público, 
de 25 a 30 de de Abril, duas exposições 
temáticas intituladas “O 25 de Abril de 
1974”. Assim, a Ala da Presidência da 

Câmara Municipal de Vila Verde acol-
he uma exposição de trabalhos cria-
dos pelos alunos do Agrupamento de 
Escolas de Prado e o Salão do Centro 
Social e Paroquial de Cervães terá pat-
ente ao público uma mostra composta 
por trabalhos criados pelos utentes 
daquele Centro Social e pelos alu-
nos do Centro Educativo de Cervães.

EMPREENDEDORISMO 25 DE ABRIL

CERVÃES ACOLHEU A SESSÃO
SOLENE DAS COMEMORAÇÕES DO 
43º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO 

PLATAFORMA COMERCIAL E PROMOCIONAL

VILA VERDE INAUGURA O SEU PRIMEIRO CENTRO 
DE INSPEÇÕES OBRIGATORIAS

ACB E CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE LAN-
ÇAM PLATAFORMA COMERCIAL E PROMOCIONAL 
“I SHOP VILA VERDE: WHERE I GET INSPIRED”

        A Câmara Municipal de Vila Verde 
e a Associação Comercial de Braga 
(ACB) apresentaram, no dia 8 de mar-
ço de 2017, em conferência de imp-
rensa a nova plataforma promocional 
do concelho de Vila Verde, “I SHOP 
VILA VERDE: Where I Get Inspired”. 
Um projeto  que visa a divulgação 
da oferta comercial, turística e cul-
tural, tornando-se, simultaneamente, 
um canal privilegiado de vendas.
  Esta plataforma de Marketplace, 

bilingue, responsiva e multicanal, 
arrancou, com 16 lojas, todas sedia-
das no concelho de Vila Verde. O ob-
jetivo é que, em 2018, sejam já um 
total de 30 lojas aderentes, numa 
média de 75.000 euros de vendas.
  Graças à parceria criada com a 
Tripadvisor, esta plataforma permite, 
ainda, a reserva direta das unidades 
de alojamento local e a visualização da 
classificação e críticas realizadas aos 
espaços de restauração do concelho.

ESTÁ PARA MUITO BREVE A ABERTURA DE NOVOS 
AVISOS DE CANDIDATURA PARA 2017, NO ÂMBITO DO 
PORTUGAL 2020.

 
WWW.PORTUGAL2020.PT/PORTAL2020

 

Inauguração do Centro de Inspeção automóvel,  em Arcozelo

Sessão solene do 25 de Abril em Cervães

Discursos solenes do 25 de Abril em Cervães

www.cm-vilaverde.pt
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE REDUZ 
DÍVIDA EM MAIS DE 2,3 MILHÕES DE EUROS E 
APRESENTA TAXAS DE EXECUÇÃO ACIMA DOS 
90%

      A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou na reunião do executivo 
municipal, de 18 de abril de 2017, o 
documento da Prestação de Con-
tas de 2016. O documento atesta 
que a arrecadação global de recei-
tas foi de 29.862.782,00€, tendo as 
despesas totalizado 29.262.430,00€, 
o que se traduziu em taxas de 
execução de 91% e 90 %, respeti-
vamente. Um balanço francamente 
positivo que demonstra bem a forma 
clara e rigorosa da ação e gestão mu-
nicipal por parte do executivo social-
democrata ao longo do ano de 2016. 
  Para o Presidente da Câmara Vilaver-
dense, António Vilela, tal como já 
acontecera em 2015, e apesar das 
dificuldades económico-financei-
ras que o país ainda atravessa, “a
 execução orçamental revela um efe-
tivo controlo do orçamento municipal, 
demonstrando-se claramente que foi 
elaborado de forma rigorosa e que 
a sua execução mostra uma elevada 
capacidade de intervenção do Municí-
pio no cumprimento das suas funções 

e no desenvolvimento de projetos 
de relevante interesse para todos os 
Vilaverdenses, dado que a receita 
corrente ultrapassou em mais de 3,3 
milhões de euros a despesa corrente, 
permitindo financiar parte das desp-
esas com investimentos municipais”. 
O edil vilaverdense salienta, ainda, o 
«total controlo da dívida municipal» 
constando-se, no final de 2016, “uma 
redução do passivo total na ordem dos 
2,3 milhões de euros, face a 2015, que 
reflete uma significativa diminuição 
das dívidas de médio e longo prazo 
superior a 2,5 milhões de euros”, 
acrescentando que “só em 2015 e 
2016 a dívida de médio e longo prazo 
baixou mais de 4,1 milhões de euros”. 

     “Na sua 2ª edição o Trail Antonino 
passa a fazer parte do Circuito da 
Taça de Portugal. Reconhecimento 
da ATRP (Associação de Trail Run-
ning Portugal) pela excelente quali-
dade apresentada no ano transato.” 
Este foi o anúncio feito pela organi-
zação da prova Associação Vila Verde 
a Correr, na apresentação da II Trail 
Antonino de Mixões da Serra a Vila 
Verde, que se realizou, dia 8 de abril, 
no Salão nobre dos Paços do Con-
celho de Vila Verde. A prova  vai re-
alizar  no dia 18 de junho, com a vert-
ente curta (16km) e longa (35km).

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o II Trail Antonino 
podem ser feitas através do site cyclon-
essports.com. Até ao dia 31 de maio 
tem o preço de 10 euros (trail curto) e 
12 euros (trail longo. Do dia 1 de junho 
até ao dia 9 aumentam dois euros. 

II TRAIL ANTONINO 
PASSA A FAZER 
PARTE DO CIRCUITO 
DA TAÇA DE 
PORTUGAL

ALEGRIA NO  MUNICÍPIO DE VILA VERDE  NA RECEÇÃO DO
COMPASSO PASCAL 

“O FORTE INVESTIMENTO QUE TEMOS REALIZADO EM TODO O CONCELHO ALIADO A UMA 
REDUÇÃO DA DÍVIDA EM MAIS DE 2,3 MILHÕES DE EUROS DEMONSTRAM CLARAMENTE A 
GESTÃO RIGOROSA DESTE EXECUTIVO SOCIALDEMOCRATA.“ – ANTÓNIO VILELA

MUNICÍPIO DE VILA VERDE REDUZ 2,3 
MILHÕES DE EUROS DE DÍVIDA EM 2016

 

     O Município de Vila Verde acol-
heu, no domingo de Páscoa, nos 
Paços do Concelho, as Solenidades 
Pascais. Pelas 14h30m, o Compasso 
Pascal da freguesia de S. Paio de 

Vila Verde e do Divino Salvador de 
Barbudo, composto por 8 cruzes de 
Vila Verde e uma Cruz de Barbudo, 
veio pelo terceiro ano consecutivo 
ao edifício da Câmara Municipal.

Como é tradição a Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde abriu a por-
tas dos Paços do concelho a toda 
a população e amigos que se 
quiseram juntar a este ato Pascal

ULTIMAS 

Compasso Pascal visita Município de Vila Verde


