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EDITORIAL

O dinamismo de um concelho mede-se, acima de tudo, pelas ativi-
dades, iniciativas e investimentos no mesmo realizados.
Em Vila Verde, felizmente, todos podemos, com orgulho e satisfação, 
testemunhar o empenho e a desenvoltura com que as várias forças vi-
vas contribuem para alavancar o progresso local.
As obras de profunda requalificação das escolas básicas, dos 2.º e 3.º 
ciclos, da Vila de Prado e de Vila Verde, com um elevado esforço finan-
ceiro do Município, são um evidente sinal de que a criação de condições 
para que as novas gerações se preparem da melhor forma possível para 
o futuro é, para a Câmara Municipal de Vila Verde, a maior das priori-
dades.
O desenvolvimento sustentável é uma outra bandeira que queremos 
erguer bem alto. Por isso, estão a ser feitos investimentos sem prec-
edentes no alargamento da rede de saneamento básico, em políticas 
amigas do ambiente e em matéria de sensibilização para a proteção 
ambiental. Neste capítulo, não posso deixar de realçar o relevante facto 
de 18 escolas do concelho de Vila Verde terem sido distinguidas com a 
bandeira “Escola+Verde” por, ao longo do ano letivo 2018/2019, terem 
contribuído para a preservação e para a sustentabilidade ambientais.
As obras de instalação de condutas de saneamento estão, necessari-
amente, a causar incómodos e danos nas nossas estradas. Temos, no 
entanto, já preparado um plano integrado de intervenção na rede viária 
que vai permitir a requalificação de vias de comunicação estruturantes 
para o desenvolvimento do território.
A meta da atratividade e da competitividade do território está também 
a ser alcançada graças a um investimento faseado na regeneração dos 
principais núcleos urbanos. As obras em curso, de requalificação da 
Praça Antunes, na Vila de Prado, vão tornar aquele espaço público mais 
atrativo e, assim, ajudar a dinamizar o comércio e os serviços locais.
Uma palavra especial também para as excelentes programações e 
eventos, como as Festas Concelhias de Santo António, que projetam 
Vila Verde, promovem a cultura e dinamizam a economia local.
Nesta caminhada por um concelho cada vez melhor, temos a felicidade 
de contar com Juntas de Freguesia empreendedoras e totalmente em-
penhadas no progresso das suas localidades e das gentes que represen-
tam, Associações e Instituições dinâmicas e Munícipes que têm orgulho 
nas suas terras. 
Estão, pois, reunidos todos os condimentos para que o concelho de Vila 
Verde continue a crescer de forma sustentada e a proporcionar boas 
condições de vida a todos os Vilaverdenses.

Um forte abraço amigo,

                       O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

                Caro (a) Vilaverdense

  A Câmara Municipal de Vila Verde 
está a executar a empreitada 
“Rede de Saneamento da Frente 
da Vila de Prado”, um investi-
mento de alargamento da rede 
de tratamento de águas resid-
uais que ronda 1 milhão de euros.
  Totalmente empenhada em at-
ingir a meta dos 75% na taxa de 
disponibilidade da rede de sanea-
mento no território concelhio, a 
Câmara Municipal de Vila Verde 
está a dar continuidade a um 
plano integrado de alargamento 
da rede de saneamento, com o 
objetivo de, a breve trecho, fazer 
chegar este serviço de crucial 
importância para o bem estar 
das populações à grande maio-
ria das habitações Vilaverdenses.
  O concelho de Vila Verde é, 
hoje, servido por uma moderna 
e muito funcional ETAR, situ-
ada na freguesia de Cabanelas, 

com uma grande capacidade de 
resposta, às crescentes exigên-
cias que se colocam a este nível.
  O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, o Vice-Presidente da Câ-
mara, Dr.Manuel Lopes, o Vere-
ador do pelouro do Ambiente, 
Desporto e Atividades Económi-
cas, Dr. Patrício Araújo, e o Presi-
dente da Junta de Freguesia da 
Vila de Prado, Dr. Albano Bastos, 
visitaram as obras e, assim, pu-
derem constatar, in loco, que as 
mesmas seguem em bom ritmo 
e vão representar mais um passo 
decisivo no sentido da gener-
alização do acesso das famílias 
pradenses a estas infraestru-
turas de saneamento básico.
  Os edis, no local, revelaram-se 
satisfeitos com o avanço de mais 
uma intervenção estruturante 
para o desenvolvimento da Vila 

de Prado, numa altura em que 
prossegue também a emprei-
tada de requalificação urbana do 
largo Antunes Lima, em frente à 
ancestral Casa da Botica, e em 
que, bem perto dali, na Veiga de 
Cabanelas, segue também a con-
cretização da 1.ª fase da obra de 
requalificação e modernização 
do sistema de regadio que rep-
resenta, desde já, um investi-
mento superior a 3 milhões de 
euros em prol da alavancagem 
da atividade agrícola concelhia.
  De referir que o investimento 
na disseminação das infraestru-
turas de tratamento de águas 
residuais é nevrálgico para o 
desenvolvimento sustentável 
de todo o território concelhio 
e para o reforço dos índices 
de atratividade do mesmo.

VILA DE PRADO

AVANÇA A OBRA DE SANEAMENTO NA 
VILA DE PRADO

LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA DA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DA PRAÇA ANTUNES LIMA

SERVIÇO DE CRUCIAL IMPORTÂNCIA PARA
O BEM ESTAR DAS POPULAÇÕES
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Decorreu no dia 29 de maio 
de 2019, a cerimónia de Lan-
çamento da 1ª Pedra da Re-
qualificação e Modernização 
da Escola Básica de Vila Verde.
 O evento, que contou com a 
presença do Delegado Regional 
de Educação do Norte, Dr. João 
Gonçalves, do Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. António 
Vilela, de Presidentes de Jun-
tas, do Executivo da autarquia 
vilaverdense e outras entidades 
e convidados, assinalou o ar-
ranque das obras que vão re-
qualificar a EB 2 e 3 de Vila Verde.
 Esta empreitada foi adjudicada 
por um valor próximo de 1 mi 

lhão e 400 mil euros, sendo que 
750 mil euros provêm de fundos 
comunitários, 75 mil euros do 
Ministério da Educação e 400 mil 
euros do Município de Vila Verde.
 A este valor acrescem, ain-
da, 200 mil euros para as salas 
de aula pré-fabricadas, tam-
bém provenientes de recur-
sos da autarquia vilaverdense.
 A obra, que deverá ser executada 
no prazo de um ano a partir da data 
de consignação, terá uma área de 
intervenção de cerca de 5500 m2.
 O Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, consi- 
dera que «esta é mais uma obra 
de enorme envergadura que lan-
çamos no concelho de Vila Verde.»
 Na perspetiva do mesmo edil, 
«estamos a promover o futuro 
da nossa terra. A nossa principal 
preocupação é sermos um con-
celho de referência no que toca 
à educação dos nossos alunos.»
 «Este investimento foi feito no 
sentido de melhorar as condições 
escolares das nossas crianças. 
Temos feito uma aposta clara 
nos centros escolares, no ensino 
básico, secundário e profissional, 
para que tenhamos jovens bem 
formados, que possam garantir a 
sustentabilidade e futuro do nosso 
concelho», sublinhou o autarca
 Segundo o Delegado Regional 
de Educação do Norte, Dr. João 
Gonçalves, «Para os alunos que 
aqui estão hoje, este vai ser um 
dia que nunca vão esquecer. Re-

construir esta escola vai permitir 
que daqui a vinte anos o con-
celho de Vila Verde tenha ainda 
um ótimo equipamento escolar 
para os alunos que hão-de vir.»
 Para o mesmo Delegado «a 
nossa primeira opção é sem-
pre a educação. Criar melhores 
condições nos estabelecimen-
tos escolares e, sem dúvida, me 
lhorar as condições de ensino.»
 «Tenho de dar os parabéns à Câ-
mara Municipal de Vila Verde. Este 
é um território em que, a muito 
breve prazo, todas as crianças 
terão as condições necessárias 
para frequentar a escola e se for-
marem como melhores alunos 
e seres humanos.», colmatou
 Para o Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Verde e Bar-
budo, José Faria, a prioridade 
é «tornar o concelho de Vila 
Verde um exemplo a nível na-
cional no que toca à educação.»
 Esta empreitada consubs
tancia o futuro e um novo 
caminho para este estabeleci-
mento de ensino e representa a 
evolução das instalações esco-
lares no concelho de Vila Verde.
 De referir que a cerimónia foi 
abrilhantada pelos alunos da Aca-
demia de Música de Vila Verde e 
ainda pela aluna Margarida Pi-
menta que brindou a audiência 
com a declamação de um poema.

 A Requalificação Urbana do Largo 
Antunes de Lima - o Largo da Bo 
tica - integra-se numa aposta do 
município em melhorar o espaço 
público da Vila de Prado, nome-
adamente as suas Praças Centrais
  O projecto surge como uma con-
tinuação natural do trabalho até 
agora realizado e tem como prin-
cipal objetivo a valorização patri-
monial da área que envolve a cha 
mada Casa da Botica, bem como 
a melhoria da qualidade espacial, 
estética e funcional do Largo e 
dos arruamentos que o confinam.
 Para o  Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, «a Regeneração urbana 
é uma aposta consistente nesta 
como em outras freguesias do 

concelho de Vila Verde, propor-
cionando um conjunto de inter-
venções sócio-urbanísticas, em 
locais com infraestruturas e equi-
pamentos já obsoletos e principal-
mente com manifesta ineficiência 
e, consequente, pouco ou nada 
atrativos, como sucedia com o 
equipamento que se encontrava 
na zona central deste largo.»
  O edil enfatiza ainda «O ele vado 
investimento que está a ser feito, 
no concelho de Vila Verde, na re-
qualificação do parque escolar, 
na regeneração urbana, no alar-
gamento da rede de saneamento 
básico e, numa próxima fase, na 
requalificação das vias de comu-
nicação, que é fundamental para 
elevar a atratividade e a competi-

tividade do território concelhio.»
 O Engº Jorge Nunes, Vogal Execu-
tivo da Comissão Diretiva do Norte 
2020– CCDR-N, esteve presente 
na cerimónia e elogiou o trabalho 
desenvolvido pelo Município de 
Vila Verde, focando, que este é um 
dos municípios que mais projetos 
tem apresentado aos fundos co-
munitários do Norte 2020 e é com 
esta atitude muito afirmativa que 
tem em cursos a concretização de 
inúmeros investimentos nas mais 
variadas áreas, como na cultura, 
nas infraestruturas, na educação, 
na mobilidade urbana e no sanea-
mento entre tantos outros.»
  O Presidente da junta de Fregue-
sia da Vila de Prado, Dr. Albano 
Bastos, referiu que «esta obra 

representa mais um passo impor-
tante no sentido da concretização 
do plano integrado de regene 
ração urbana da Vila de Prado.»
  O autarca pradense continuou 
«felicito a Câmara Municipal de 
Vila Verde por todo o empenho 
dispensado para que hoje esteja-
mos aqui a lançar a primeira pe-
dra desta obra que visa tão sim-
plesmente proporcionar a todos, 
pradenses e visitantes, um local de 
frescura no meio urbano, de beleza 
e modernidade arquitetónicas que 
irá, também, melhor enquadrar 
as construções envolventes.»

VILA VERDE

LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA DA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DA PRAÇA ANTUNES LIMA

LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA DA REQUAIFICAÇÃO 
E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE

VILA VERDE É UM CONCELHO DE REFERÊNCIA NO QUE 
TOCA À EDUCAÇÃO
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FREGUESIAS

 O Município de Vila Verde con-
cluiu as obras de requalificação 
das entradas norte e sul da 
sede concelhia, uma interven-
ção que acrescentou fluidez ao 
trânsito e que visou, também e 
principalmente, alargar a rede 
pedonal, proporcionando uma 
adequada integração da ampli-
ação e a sua harmoniosa articu-
lação com a rede pré-existente.
  O propósito de melhorar a se-
gurança dos transeuntes concre-
tizou-se na execução de novas 
passagens de peões e comple-
mentadas com sinalização 
horizontal e vertical adequada.
  Emergiu igualmente a preocu-
pação de garantir as condições de 

acessibilidade a pessoas com mo 
bilidade condicionada, por meio da 
instalação de rampas de transição.
As obras executadas no sentido 
da reconfiguração e expansão 
do traçado da rede pedonal na 
entrada sul da sede concelhia 
concorrem, de igual modo, para 
o apropriado dimensionamento 
das vias, lugares de estaciona-
mento e passeios, garantindo 
uma mais fácil, cómoda e segura 
circulação de peões e automóveis.
  A conclusão da nova ponte 
de Pedome para a circulação 
de peões representou o culmi-
nar do plano de intervenção in-
tegrada destinado a modernizar 
e melhorar a mobilidade nos 

principais acessos a Vila Verde.
Este constituiu mais um impor-
tante esforço em ordem à cria 
ção de condições para que to-
dos os Vilaverdenses e visitantes 
do concelho possam deslocar-se 
em segurança e com comodi-
dade em zonas com um consi 
derável movimento rodoviário.
  O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, e o Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, 
José Faria, deslocaram-se ao local 
para verificar, in loco, as mais-vali-
as que a realização destas inter-
venções trouxe para a harmoniosa 
circulação de peões e viaturas.  

IGREJA DA CARVALHOSA ABRE AO  
PÚBLICO COMPLETAMENTE RENOVADA

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, participou,  no dia 2 
de junho, na inauguração da 
requalificada  igreja matriz de 
Vila Verde, vulgarmente conheci-
da como igreja da Carvalhosa, da 
paróquia de S. Paio de Vila Verde.
 A igreja foi completamente 
renovada e reabilitada, fruto de 
um investimento a rondar os 
200 mil euros, mercê da com-
participação do Município de Vila 
Verde, de alguns particulares e 
empresas benfeitoras e da co-
munidade cristã local, em geral.
  O templo sofreu uma profunda 
intervenção, com a colocação 
de um telhado novo, caixa de 
ar, colocação de novo forro e 
lambrim nas paredes interiores, 
restauro dos altares laterais, 
restauro do fresco do presbité-
rio, colocação de um novo chão 

em madeira, pintura geral, colo-
cação de nova iluminação e toda 
a instalação eléctrica, colocação 
de um novo sino, bancos novos, 
colocação de novo som, novo 
altar de celebração, novo ham-
bão, entre outras benfeitorias.
 Refira-se que o Município de Vila 
Verde  apoiou a reconstrução 
deste monumento pois o traba 
lho de cooperação entre a Câ-
mara Municipal, as Paróquias, as 
Juntas de Freguesia e as várias 
forças vivas locais tem-se revela-
do uma mais-valia fundamental 
para a construção do desenvolvi-
mento do Concelho. É de extrema 
importância e significado que as 
freguesias tenham espaços  re-
ligiosos atrativos, pois é nestes 
locais que têm lugar os principais 
eventos religiosos e sociais,  sen-
do fundamental devolver-lhes 
a dignidade que lhes é devida.

O  Município de Vila Verde está 
a apoiar a reabilitação da an-
tiga escola primária de Co-
vas, que será transformada 
em centro social, uma obra do 
Centro Social da Paróquia de 
Covas que representa um in-
vestimento de 377 mil euros.
O presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, par-
ticipou, no dia 4 de julho,  na 
cerimónia de Lançamento da 
Primeira Pedra do Centro Social 

da Paróquia de Covas, a qual foi 
presidida pelo Arcebispo Primaz 
de Braga, D. Jorge Ortiga, e con-
tou também com a presença do 
Diretor da Segurança Social de 
Braga, Dr. João Ferreira, o Presi-
dente da União de Freguesias do 
Vade, Engº Carlos Cação, do Pres-
idente da Direção do Centro So-
cial da Paróquia de Covas, Padre 
Feliciano Oliveira, entre muitas 
outras entidades e convidados.

APOSTA NA MODERNIZAÇÃO DAS
ACESSIBILIDADES
ENTRADAS NORTE E SUL DA SEDE CONCELHIA 
REQUALIFICADAS

MUNICÍPIO REALIZA OBRAS DE SEGURANÇA
RODOVIÁRIA PARA VEÍCULOS E PEÕES
O Município de Vila Verde está 
fortemente empenhado na reali-
zação de intervenções planeadas 
a pensar na mobilidade segura e 
sustentável, com o objetivo de 
modernizar o concelho e de fazer 
com que o território seja cada 
vez mais atrativo e inclusivo.
 Por essa razão, e depois das re-

centes melhorias efetuadas nas 
condições de circulação de peões, 
com a construção de novos pas-
seios, novas travessias e novas 
acessibilidades para pessoas com 
mobilidade reduzida, para per-
mitir que a mobilidade pedonal e 
de veiculos se faça em boas con-
dições de segurança para todos, a 

autarquia vilaverdense procedeu 
à repintura das vias e passadeiras.
Refira-se que estes investimentos 
representam mais um contributo 
decisivo para responder à ne-
cessidade dos Vilaverdenses de se 
deslocarem em segurança e com 
comodidade em zonas com um sig-
nificativo movimento rodoviário.

LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA
ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE COVAS SERÁ 
TRANSFORMADA EM CENTRO SOCIAL
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FREGUESIAS
UF MARRANCOS E 
ARCOZELO

MOURE UF ESCARIZ S. MAMEDE 
E ESCARIZ S. MARTINHO

UF CARREIRAS S. MIGUEL 
E CARREIRAS S. TIAGO

TURIZ VILA VERDE E
BARBUDO

CABANELAS DOSSÃOS PARADA DE GATIM

LAGE FREIRIZ ATIÃES

CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA DE ACESSO AO
PARQUE INDUSTRIAL DE ARCOZELO

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PADRE MÁRIO REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA REPÚBLICA, EM ESCARIZ SÃO 
MAMEDE

REQUALIFICAÇÃO DE TANQUE PÚBLICO EM CARREIRAS S. MIGUEL REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA TURIZ A VILA VERDE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CASTELO, EM BARBUDO

PAVIMENTAÇÃO E ARRANJO DA RUA DE S. JOÃO CONTINUAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO 

ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO NINHO REQUALIFICAÇÃO DE TANQUE PÚBLICO 
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CULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL ACOLHEU 
MAIS UMA EDIÇÃO DE SUCESSO DO 
FESTIVAL DE POESIA DE VILA VERDE

BIBLIOTECA DE VILA VERDE
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
VILA VERDE ACOLHEU 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“ARQUITETURA DAS PALAVRAS”

BIBLIOTECA DE PRADO
ESTE VERÃO A BIBLIOTECA DE PRAIA 
DE PRADO ESTÁ DE VOLTA AO FAIAL

CPCJ DE VILA VERDE
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
CRIANÇAS DO CONCELHO EM FIM DE 
SEMANA DE VERDADEIRA EUFORIA

A Biblioteca Professor Macha-
do Vilela acolheu, no dia 28 de 
junho, a apresentação do livro 
“Arquitetura das palavras”, do 
autor Inocêncio Paulo Moreira.
 Com mais de uma dezena de 
obras publicadas, o escritor osci-
la entre a poesia e a investigação.
 “Arquitetura das palavras”, 
um livro carregado de poesia, 

foi apresentado pela prefa-
ciadora Drª Isabel Pinto Bastos.
 A sessão contou com a pre-
sença da Vereadora da Cultu-
ra, Educação e Ação Social 
da Câmara Municipal de Vila 
Verde, Drª Júlia Fernandes.
 A obra estará disponível para 
leitura na Biblioteca Municipal.

Todas as quartas feiras, de julho 
a agosto, das 10h00 às 13h00, 
aproveite para pôr a leitura em dia 
na Biblioteca de Praia de Prado.

Jornais, revistas e livros es-
tarão à disposição dos banhis-
tas da Praia Fluvial do Faial.

Durante o primeira fim-de-se-
mana de junho, as crianças do 
concelho viveram verdadeiros 
momentos de festa e euforia. 
Um pouco por todo o concelho, 
várias instituições assinalaram 
o Dia da Criança com a dinami-
zação de várias iniciativas, onde 
não faltaram os palhaços, insu-
fláveis, pipocas e pinturas fa-
ciais, bem como motivos para 
os mais pequenos darem largas 
à sua imaginação, passarem 
uma tarde repleta de aventura, 

divertimento e muita alegria.
 Deixamos uma mensagem de 
parabéns a todas as Associações 
e Entidades do concelho que 
organizaram  com grande em-
penho e originalidade várias 
atividades para as crianças. 
Foi, sem dúvida, um fim de se-
mana de enorme confraterni-
zação entre as famílias e crian-
ças do Concelho de Vila Verde.
O melhor do mundo são as no
ssas crianças!

Realizou-se, no dia 28 de maio, 
na Biblioteca Municipal Professor 
Machado Vilela, o 2.º Festival de 
Poesia de Vila Verde. Depois do 
sucesso do ano passado, os alunos 
participantes desta edição repeti-
ram a proeza ao declamarem com 
enorme talento os poemas que es-
colheram.
  Dos mais miúdos aos mais graú-
dos, participaram neste concurso 

perto de 100 alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Verde, 
Moure e Ribeira do Neiva, Prado 
e da Escola Secundária de Vila 
Verde.
  Este Concurso visa promover o 
talento dos alunos do concelho 
de Vila Verde, fomentando o seu 
gosto pela leitura e, em especial, 
pela poesia portuguesa.
  É organizado pela Biblioteca Pro-

fessor Machado Vilela, pela Rede 
de Bibliotecas Escolares de Vila 
Verde e é apoiado pelo Município 
de Vila Verde.
  O Júri foi composto pela Coorde-
nadora Intermunicipal das Bibli-
otecas Escolares, Fernanda Frei-
tas, pelo Escritor Angelino Pereira 
e pela Coordenadora da Bibliote-
ca Municipal, Manuela Barreto 
Nunes.

 vencedores:

Pré- Escolar - Escola Básica nº1 de Prado - Agrupamento de Escolas de Prado, Poema Felici-
dade, Ana Catarina Carvalho, Viviane Sousa e Diogo Martins
Escola Básica de Vila Verde -  Agrupamento de Escolas de Vila Verde, Poema- Nau Catrineta: Íris 
Alexandra Martins, Maria João Soares e Telmo Pereira
Centro Escolar Monsenhor Elísio Araújo - Agrupamento de Escolas de Vila Verde, Poema- Os 
rapazes magros e as raparigas gordas: Eduardo Tinoco, Inês Abreu, Maria Gonçalves
Martim Sousa e Vicente Faria
Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo - Agrupamento de Escolas de Vila Verde, Poema do 
Homem Só: Leonardo Silva
Escola Secundária de Vila Verde, Poema- Decisão: Inês Mota, Lorena Sousa, Alice Brito e Ângela 
Cerqueira
Prémio Público - Escola Secundária de Vila Verde, Poema- Num Bairro Moderno: Bruno Alves, 
Gabriel Costa, Helder Costa, Paulo Viana e Tiago Reis
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SANTO ANTÓNIO 2019
CONSIDERADA COMO UMA DAS MAIORES FESTAS POPULARES DO MINHO 
“FESTAS CONCELHIAS DE VILA VERDE FORAM UM ENORME SUCESSO”
Durante cinco dias, as Festas de Santo António trouxeram ao coração do Minho largos milhares de pessoas, que participaram ou assistiram a 
dezenas de eventos em que a tradição e a etnografia assumiram lugar de destaque, promovendo, de forma categórica a cultura e o território, 
enquanto contribuíam, em simultâneo, para a dinamização e o incremento da economia local. À genuinidade da cultura minhota juntaram-se 
grandes nomes da música nacional, numa aliança harmoniosa entre tradição e modernidade que se revelou um enorme sucesso.

CONCERTO ACADEMIA DE MÚSICA E CUCA ROSETA

SANTO ANTÓNIO MIXÕES DA SERRA MILHARES DE 
PESSOAS ASSISTEM À BÊNÇÃO DOS ANIMAIS

FESTIVAL FOLCLÓRICO LUSO-ESPANHOL 

TORNEIO DE FUTEBOL ANTONINO CÃOMINHADA PROMOVER UMA CAMPANHA DE 
ADOÇÃO PELO CANIL DE VILA VERDE

AFTER PARTY ATRAIU CENTENAS DE PESSOAS
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REPORTAGEM

«NÓS FAZEMOS O MELHOR 
QUE SABEMOS PARA QUE O 
SERVIÇO FIQUE O MELHOR 

POSSÍVEL. ESTAMOS A 
LIDAR COM EDIFÍCIOS 
IMPORTANTES PARA A

 IMAGEM DO CONCELHO.»

A construção civil  é um dos mais 
antigos ofícios do homem e ofer-
ece, desde sempre, um enorme 
contributo para o legado históri-
co/cultural de um concelho.
O  Sr. Lino, como é conhecido por 
todos, trabalha no Município de 
Vila Verde há 41 anos. É o mais an-
tigo da atual equipa.
  Chegou a chefiar cerca de oitenta 
homens, mas, hoje em dia, entre 
carpinteiros, trolhas, pintores e 
picheleiros, são perto de vinte e 
quatro ao serviço da autarquia.
 Em relação à sua equipa, O Sr. 
Lino, diz com toda a certeza: «Os 
meus funcionários para mim são 
tudo».
 Apesar de tantos anos de con-
vivência com os mesmos colegas 
de trabalho, o Sr. Lino afirma que 
nunca teve problemas em coorde-
nar  a equipa. «Damo-nos todos 
muito bem e isso reflete-se na 
qualidade do trabalho.»

«Se não houver profissionalismo 
e gosto pelo que se está a fazer, 
não há trabalho que saia bem. E 
os meus homens são o exemplo 
disso.», refere
  Para o Sr. Lino, a carpintaria do 
município, situada no Parque In-
dustrial da freguesia de Gême, 
«foi dos melhores investimentos 
da câmara.»
  «É lá que tudo nasce. Restaura-
mos, pintamos e construímos do 
zero. Estamos sempre disponíveis 
para o que seja preciso fazer no 

nosso concelho.», explica
  Na sua perspetiva, «ter uma eq-
uipa sempre pronta a atuar é uma 
das grandes vantagens de ter um 
serviço municipal deste calibre.»
  Desde restauros a construções 
feitas de raiz, muitas foram as es-
colas, igrejas e habitações sociais, 
que passaram pelas mãos destes 
homens.
  De entre todas, há, naturalmente, 
algumas que ficam na memória. 
Para o Senhor Lino, «dá gosto pa 
ssar na Igreja da Carvalhosa e sab-

er que foi remodelada 
pela Câmara.»
  Quando lá entrou,o Sr. 
Lino conhecia bem os cantos 
à casa. Explicou a obra ao por-
menor, não escondendo o orgulho 
daquilo que era responsabilidade 
da sua equipa. Desde portas, jane-
las, bancos, adros... quase toda a 
remodelação passou pelas mãos 
destes homens.
  Para o Sr. Manuel, trabalhador 
do Município há 37 anos, o Salão 
Nobre da Câmara de Vila Verde «é       

uma obra exemplar».
  «Foi dos trabalhos que mais 
gosto me deu fazer. Sendo uma 
sala onde se fazem tantas coi-
sas importantes, tinha de ser as-
sim,  bonita, confortável, bem 
feita»relata.

A CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

UMA EQUIPA SEMPRE PRONTA A ATUAR
“ESTAMOS SEMPRE DISPONÍVEIS PARA FAZER TUDO 
O QUE FOR PRECISO NO NOSSO CONCELHO”
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Conversando sobre as dificuldades 
deste ofício, Manuel foi claro: «não 
escondo que é um trabalho duro, 
mas tenho gosto naquilo que faço 
e é muito gratificante passar por 
uma obra e pensar “isto foi feito 
por mim”.»
O Sr. Lino explica que, ao longo de 
um ano letivo, são muitas as esco-
las do concelho que vão precisan-
do de intervenções. Pequenas, 
grandes... “há de tudo”, diz.
  «Dou muito valor às obras nas 
escolas, por mais pequenas que 
sejam. Nesta escola, por exemplo, 
estivemos a pôr um bebedouro, 
que não havia. Pode parecer uma 
coisa mínima, mas para as crian-
ças vai fazer toda a diferença. O 
mesmo acontece com os parques, 
com as secretárias, entre tantas 
outras infraestruturas que fazem 
parte do dia a dia delas», relata

  Manuel Silva é o carpinteiro mais 
antigo da equipa. Trabalha no Mu-
nicípio de Vila Verde há 39 anos. 
De todos os serviços que acom-
panham a sua profissão, os res-
tauros são aquilo que mais gosta 
de fazer. «Gosto de dar vida a algo 
que já está velho e puxar pela ima 
ginação. Como fazemos muitas 
intervenções em escolas e igrejas, 
acabo sempre por fazer muitos 
restauros»,diz
  Para Francisco «há obras muito 
bonitas em Vila Verde. A Escola 
de Carreiras de S. Tiago, a sede da 
Junta de Valões...»
  «Nós fazemos o melhor que 
sabemos para que o serviço fique 
o mais perfeito possível. Estamos 
a lidar com edifícios importantes 
para a imagem do concelho.», 
afirma.

Alberto Costa tem trinta anos 
de serviço. Trabalha, maioritaria 
mente, na carpintaria do municí-
pio. O entusiasmo com que fala 
do seu ofício é notório. «O melhor 
de trabalhar aqui é que, todos os 
dias, fazemos trabalhos diferent 
es.»
 «Tenho muito gosto em trabalhar 
nesta carpintaria, porque fazemos 
muito trabalho de primeira. Dão-
nos liberdade para puxar pela cria 
tividade, o que também é muito 
importante», afirma

No meio de tantas diferenças, 
neste trabalho, todos estes ho-
mens têm um objetivo em co-
mum: tornar Vila Verde um con-
celho com as melhores condições 
possíveis e oferecer infraestru-
turas de qualidade a todos os ci-
dadãos vilaverdenses.
Neste momento, a remodelação 
de algumas salas da Biblioteca 
Municipal de Vila Verde, a par da 
construção de sanitários públicos 
em Esqueiros, são duas das obras 
que a equipa tem a seu cargo. 

«O MELHOR DE TRABALHAR AQUI 
É QUE, TODOS OS DIAS, FAZEMOS 

TRABALHOS DIFERENTES.»
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A Festa Concelhia Sénior 2019, 
promovida pelo Município de Vila 
Verde, juntou mais de dois mil 
idosos Vilaverdenses, no dia 5 de 
julho, num animado convívio na 
Quinta da Malafaia, em Esposende.
 Este extraordinário número de 
Vilaverdenses seniores começou 
por rumar a Santa Luzia, em Vi-
ana do Castelo, para assistir a 
uma celebração eucarística. De-

pois, os autocarros dirigiram-se 
à Quinta da Malafaia, em Es-
posende, onde decorreu um 
almoço seguido de muita ani-
mação e de um sempre salutar 
e alegre convívio entre todos.
 A forte mobilização de Vilaver-
denses de todo o território con-
celhio é sintomática do interesse 
desta iniciativa e do trabalho 
que continua a ser realizado, em 

consonância e em colaboração 
com as Juntas de Freguesia, para 
proporcionar bem-estar às pes-
soas menos jovens e, bem assim, 
dinamizar momentos de grande 
alegria para a população sénior.
 Fica, assim, uma vez mais, 
demonstrada a relevância religi-
osa, cultural e lúdica desta ativi-
dade amplamente participada.

AÇÃO SOCIAL

Realizou-se no dia 17 de maio, 
o 4.º Concurso de Bolachas, 
uma iniciativa que está inseri-
da no Plano de Atividades da 
Rede Social de Vila Verde e este 
ano foi organizada pelo Cen-
tro Paroquial e Social de Moure.
  Os utentes das doze IPSS do Con-
celho de Vila Verde participantes 
no concurso, que decorreu na Es-
cola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV), assistiram a uma peça de 

teatro “Quando a velhice chega”, 
encenada pelos alunos do 2.º ano 
do curso técnico de Geriatria da 
EPATV. Tiveram ainda a oportuni-
dade de participar numa aula de 
zumba promovida pelos utentes 
da APPACDM de Vila Verde.
 Enquanto isso, o Júri constituído 
pelos Professores de Pastelaria 
da EPATV, Rodolfo Meléndrez, 
António Igrejas e Nuno Silva, assim 
como pela Professora de Restau-

ração e Bar, Olga Martins, estiver-
am a provar as deliciosas bola-
chas e a deliberar a sua decisão.
  As bolachas foram avaliadas em 
três categorias: sabor, textura e 
apresentação. Dado o empenho 
e dedicação que os utentes e res-
petivos animadores socioculturais 
tiveram na elaboração das bola-
chas, todas elas eram originais 
e verdadeiramente deliciosas.
 

VENCEDORES:

O JÚRI REVELOU QUE A ES-
COLHA FOI MUITO DIFÍCIL, MAS 
ATRIBUIU:

1.º LUGAR: CENTRO SOCIAL 
VALE DO HOMEM

2.º LUGAR: CASA DO POVO 
DE PRADO

3.º LUGAR: CENTRO SOCIAL E 
PAROQUIAL DE MOURE

4º CONCURSO DE BOLACHAS

FESTA CONCELHIA SÉNIOR
UMA DAS MAIORES EDIÇÕES DE SEMPRE COM MAIS DE DOIS 
MIL SENIORES VILAVERDENSES EM CONVÍVIO

LAGE

Realizou-se,  no dia 30 de 
maio, a cerimónia de entrega 
da casa da família Alves, na 
Freguesia da Lage, Vila Verde.
  A consolidação da parceria entre 
o Município de Vila Verde e Habi-
tat for Humanity e a dedicação 
da família, co-responsável neste 
processo de mudança, consti-

tuiu um fator basilar na con-
cretização de um sonho, a con-
strução de uma casa condigna.
 Dezenas de voluntários nacio-
nais e internacionais abraçaram 
o desafio de ajudar a Habitat 
for Humanity Portugal a con-
struir a casa da família Alves.

A Câmara Municipal de Vila 
Verde aprovou, na reunião do 
Executivo Municipal, do dia 3 de 
julho, uma proposta de venda de 
4 lotes destinados a construção 
urbana, na extinta freguesia 
da Portela das Cabras, atual-
mente integrada na União de 
Freguesias de Ribeira do Neiva.
 Na fundamentação da proposta 
é dada uma relevância redo-
brada à criação de condições 

para a fixação e/ou atração 
de jovens, com idade inferior 
a 35 anos, promovendo as-
sim uma política ativa de com-
bate à estagnação demográ-
fica nas regiões mais periféricas.
à apresentação de propostas, 
pelas dez horas, na Sala de Re-
uniões do edifício dos Paços 
do Concelho de Vila Verde. 

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E 
ASSOCIAÇÃO HABITAT FOR 
HUMANITY ENTREGAM CASA A 
FAMÍLIA CARENCIADA DA LAGE

POLÍTICA ATIVA DE FIXAÇÃO 
DOS JOVENS  
CÂMARA MUNICIPAL VENDE LOTES NA PORTELA 
DAS CABRAS COM BASE DE LICITAÇÃO A UM 
EURO O METRO QUADRADO



                                          BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 22 DE JULHO DE 2019 - Nº18

11
22 de JULHO| 2019
BOLETIM INFORMATIVO

EDUCAÇÃO

Decorreu, ao longo da primeira 
de junho, a entrega do galardão 
Bandeira Verde que distinguiu 
como Escola + Verde 18 estabe- 
lecimentos de ensino do concelho 
de Vila Verde que, durante o ano 
letivo 2018/2019, contribuíram 
para a preservação do meio am-
biente e sustentabilidade ambien-
tal.
  A Vereadora da Educação, Cultura 
e Ação Social, Drª Júlia Fernandes, 
entregou a bandeira verde em 
todas as escolas galardoadas, su- 
blinhando e agradecendo «o tra-
balho de todos/as os/as alunos e 

alunas, professores/as, assistentes 
operacionais e toda a comunidade 
escolar envolvida.»
  Em todas as entregas, a autarca 
apelou à consciencialização am-
biental dos/as alunos/as, sensibi-
lizando-os/as para a «importância 
da separação do lixo, poupança de 
água e de luz e, sobretudo, para a 
redução da utilização dos plásti-
cos.»
  Neste projeto, cada escola/
docente tem total liberdade na 
planificação e realização das ativi-
dades que considera importantes 
promover ao longo de cada ano 

letivo, tendo em conta os temas 
base: resíduos, água, energia, 
transportes, ruído, espaços exte-
riores e biodiversidade, com vista 
a promover a sensibilização da co-
munidade escolar e a melhoria da 
qualidade ambiental dos espaços 
onde está inserida.
  A diversidade e originalidade das 
atividades que têm sido desen-
volvidas no âmbito do projeto, no 
decurso dos últimos anos, consti-
tuem o enorme êxito do “Escola + 
Verde”.

ESCOLAS GALARDOADAS COM 
BANDEIRA VERDE:

EXCELENTE DESEMPENHO 
AMBIENTAL:

Escola Básica Freiriz
Escola Básica Lage
Escola Básica Moure e Ribeira do Neiva
Escola Básica nº.2 Vila Verde
Escola Básica da Ribeira do Neiva
Escola Básica e Jardim de Infância de Cervães
Escola Básica e Jardim de Infância de Sande
Jardim de Infância de Carreiras de S. Tiago
Jardim de Infância Devesa - Duas Igrejas
Jardim de Infância de Gême
Jardim de Infância da Loureira
Jardim de Infância de Oleiros
Jardim de Infância de Pico de Regalados

BOM DESEMPENHO 
AMBIENTAL:

Escola Básica Oriz S. Miguel
Escola Básica Parada de Gatim
Escola Básica de Turiz
Escola Básica e Jardim de Infância de Esqueiros
Jardim de Infância de Atães

Além das escolas galardoadas com Bandeira Verde foram 
ainda atribuídos os seguintes diplomas:

DIPLOMA DE ESCOLA COM MAIOR POUPANÇA DE ÁGUA 
DO CONCELHO

EB/JI Sobral - Cervães– Agrupamento de Prado

DIPLOMA DE ESCOLA COM MAIOR POUPANÇA 
ENERGÉTICA
 EB Aboim da Nóbrega Agrupamento de Vila Verde

DIPLOMA COM MAIOR QUANTIDADE DE TAMPINHAS 
RECOLHIDAS
 JI de Gême – Agrupamento de Vila Verde

PROJETO ESCOLA + VERDE
ALUNOS DO CONCELHO CRIARAM 
“MASCOTES DO LEITE ESCOLAR”

BIBLIOTECAS ESCOLARES
VILA VERDE ACOLHEU A ABERTURA DAS III JORNADAS 
INTERCONCELHIAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Foi inaugurada, no dia 6 de 
junho, no Município de Vila 
Verde, a Exposição “Mascotes 
do Leite Escolar”, criada no âm-
bito do projeto Escola+Verde, 
integrada na programação das 
comemorações do Dia Mun-
dial do Ambiente, que se esten-
dem até amanhã, sexta-feira.
A partir de pacotes de leite es-
colar reciclados, alunos e pro-
fessores puseram mãos à obra 
e criaram cerca de quarenta 
mascotes, originais, divertidas e, 
sobretudo, amigas do ambiente.
A inauguração da exposição con-
tou com a presença do Execu-
tivo Municipal da Câmara de Vila 
Verde, do Diretor do Agrupamen-
to de Escolas de Moure e Ribeira 
do Neiva, Dr. Armando Macha-

do, do Sub- Diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Moure e 
Ribeira do Neiva, Prof. Amadeu 
Cruz, entre outros convidados.
O projeto Escola+Verde, que en-
trará na sua 10ª edição, é uma 
iniciativa pioneira, desenvolvida 
pelo Município de Vila Verde e 
abrange todos os estabeleci-
mentos do Ensino Básico e Jar-
dins de Infância do concelho. 
Além de constituir um valioso 
contributo para a melhoria da 
gestão ambiental dentro do es-
paço escolar, contribui para a 
mudança de atitudes relativa-
mente ao ambiente familiar e 
restante comunidade, na busca 
de soluções mais sustentáveis.

 Vila Verde acolheu, no dia 10 
de julho, na Escola Profissional 
Amar Terra Verde, a abertura das 
III Jornadas Interconcelhias de 
Bibliotecas Escolares, alusivas 
ao tema “A leitura cria, a leitura 
transforma Bibliotecas, Ciência 
e Tecnologia”, onde participar-
am perto de 170 professores, 
educadores e bibliotecários.
 Esta é uma iniciativa promo-
vida pelas bibliotecas escolares 
e municipais de Amares, Ter-

ras de Bouro e Vila Verde, com 
a colaboração das Câmaras 
Municipais dos três conce-
lhos, em parceria com a Rede 
de Bibliotecas Escolares (RBE) 
e o Centro de Formação do 
Alto Cávado (CFAC). Encon-
tro acreditado pelo C.C.P.F.C. 
como Curso de Formação 
com a duração de 25 horas.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, e a Vereadora da Edu-
cação, Cultura e Ação Social, Dr.ª 
Júlia Fernandes, receberam, no 
dia 21 de junho, no Salão Nobre 
dos Paços do concelho de Vila 
Verde, a Turma do 3º C, do Centro 
Escolar de Vila Verde, os grande 
vencedores nacionais, a nível do 
1.º ciclo, da 9.ª edição do con-
curso “No Poupar Está o Ganho”, 
projeto de educação financeira, 

promovido pela Fundação Dr. 
António Cupertino de Miranda.
    Esta turma superou com êxito 
as sucessivas etapas do concur-
so, a última das quais constou 
da criação, execução e apre-
sentação de um conjunto de 
“Lenços de Namorados”, adap-
tados ao tema “No Poupar Está 
o Ganho”, dando relevo assim 
ao património cultural e artís-
tico da sua região, Vila Verde.
 

ALUNOS VENCEDORES DO PRÉMIO NACIONAL “NO 
POUPAR ESTÁ O GANHO”  FORAM RECEBIDOS NA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

18 Escolas do concElho dE Vila VErdE 
distinguidas com BandEira “Escola + VErdE”

LAGE
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INOVAÇÃO E CONHECIMENTO
.

No dia 17 de maio, realizou-se 
na Casa do Conhecimento de 
Vila Verde, a conferêcia “O In-
divíduo na Sociedade da Infor-
mação”, uma iniciativa que teve 
por objetivo assinalar o Dia Mun-
dial da Sociedade da Informação.
 A Vereadora da Educação, Cultu-
ra e Ação Social, Dr.ª Júlia Fer-
nandes, presidiu à abertura do 
debate que contou com a partici-
pação de quatro especialistas na 
área do tecnologia digital, onde 
abordaram vários temas sobre a 
importância e a influência do digi-
tal na infância, na juventude, na 
idade adulta e na terceira idade.
 No evento foram apresentadas 
várias comunicações  sobre “O 
indivíduo na Sociedade da Infor-
mação”  sob a mediação de Cláu-
dia Amaro, da Casa do Conheci-
mento da Universidade do Minho.
 “Ser criança na era digital” foi 
o tema abordado por Ana Fran-
cisca Monteiro, uma especialista 
em Estuda da Criança. Por sua 
vez, Ismael Graça, coordenador 
da Casa do conhecimento de Vila 

Verde, falou sobre “Estudar, tra-
balhar e conviver na sociedade 
da informação – uma perspec-
tiva pessoal e (in)transmissível”.
  Na segunda parte do evento foi 
a vez de João Álvaro Carvalho, 
professor do Departamento de  
Sistemas de Informação da Es-
cola de Engenharia da Universi-

dade do Minho, explorar o tema 
“Ser e estar na sociedade de 
informação”. Depois desta co-
municação, Clara Costa Oliveira, 
do Instituto de educação da uni-
versidade do Minho, abordou o 
tema “Ser idoso na era Digital”

VISITADA POR MAIS DE 500 PESSOAS, A 1.ª 
FEIRA TRADUZ-SE NUMA GRANDE 
INICIATIVA DE PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS

ESPECIALISTAS  FALARAM SOBRE 
“O INDIVÍDUO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO”

1.ª SESSÃO UNE, POR VIDEOCONFERÊNCIA, 
MAIS DE 55 LEITORES

A Casa do Conhecimento de 
Vila Verde promoveu, no dia 7 
de junho, a 1ª Feira de Ciência e 
Tecnologia, uma mostra de pro-
jetos de ciência e tecnologia dos 
alunos das escolas do concelho.
  A 1.ª Feira de Ciência e Tecnolo-
gia é uma iniciativa conjunta da 
Casa do Conhecimento de Vila 
Verde, do Clube de Ciência Viva 
do Agrupamento de Escolas de 
Vila Verde e do Clube de Ciência 
Viva do Agrupamento de Esco-
las de Moure e Ribeira do Neiva 
e com a colaboração da Escola 

Profissional Amar Terra Verde 
e da Escola Secundária de Vila 
Verde, no âmbito da Rede de 
Clubes Casa do Conhecimento.
 Em exposição estiveram 40 
projetos de ciência e tecnologia 
das referidas escolas e da Casa 
do Conhecimento, apresenta-
dos pormenorizadamente pelos 
autores. Da mostra fez, ainda, 
parte a exposição Ponto a Ponto 
Enche a Ciência o Espaço uma 
recriação em croché de um re-
cife de corais, do grupo STOL.
 

O final da tarde de 19 de junho 
ficou marcado na Casa do Co-
nhecimento de Vila Verde com 
o arranque da 1.ª sessão da 
COMUNIDADE DE LEITORES 
Rede Casas do Conhecimento
 A 1ª sessão da Comunidade de 
Leitores Rede Casas do Con-
hecimento uniu, por videocon-
ferência, mais de 55 leitores, 
pertencentes às comunidades 
locais de leitores das Casas do 
Conhecimento da Universidade 
do Minho,  Boticas, Montalegre, 
Paredes de Coura e Vila Verde .
  O interesse comum pelo livro e 
pela leitura conectou estes lei-
tores de pontos geográficos tão 
distantes, possibilitando uma 

saudável discussão e partilha 
em torno do livro A Ciência e o 
seus inimigos, de Carlos Fiolhais 
e de David Marçal. Este é um 
livro com histórias de ciência, 
onde analisam temas atuais que 
tornam a sua leitura apelativa.
A referida sessão promovida 
pela Universidade do Minho, 
no Polo de Azurém, foi dinami-
zada por Carlos Fiolhais, um 
dos autores do livro, professor 
na Universidade de Coimbra, 
cientista e divulgador de ciência 
do panorama português, com 
mais de 60 livros publicados.
 

1.ª FEIRA DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIACASA DO CONHECIMENTO

COMUNIDADE DE LEITORES
REDE CASAS DO CONHECIMENTO

Mais de 600 expositores (220 in-
ternacionais) vindos de mais de 
40 países dos cinco continentes. 
Mais de cem mil visitantes es-
perados. A FIA (Feira Interna-
cional do Artesanato) Lisboa 2019 
afirma-se como a “maior feira de 
multiculturalidade da Península 
Ibérica e a segunda maior da Eu-
ropa”, uma montra privilegiada 
do que de melhor e mais genuíno 
as diferentes culturas têm para 
oferecer. Os produtos Namorar 
Portugal, inspirados nos motivos 
dos Lenços de Namorados, são 

presença habitual no evento e este 
ano não foi exceção. Voltaram 
ao pavilhão do artesanato para 
representar a genuína cultura lo-
cal, promover a marca Namorar 
Portugal e divulgar o concelho de 
Vila Verde. A FIA 2019 decorreu de 
29 de junho a 07 de julho, em Lis-
boa, na FIL, Parque das Nações.
 A marca territorial do Município 
de Vila Verde continua a dinamizar 
a economia local e nacional, com 
parceiros espalhados por vários 
pontos do país, enquanto con-
tribui, de forma significativa, para 

a preservação e promoção da 
genuína tradição da cultura lo-
cal. O ‘quartel-general’ é o Espaço 
Namorar Portugal, localizado no 
Centro de Dinamização Artesa-
nal de Vila Verde, paredes meias 
com a Aliança Artesanal, bastião 
de defesa e promoção desta bela, 
antiga e valiosa herança cultural. 
A marca está também a um clique 
de distância de qualquer ponto do 
planeta, através do website www.
namorarportugal.pt ou da página 
facebook.com/namorarportugal.

FIA LISBOA 2019
A “MAIOR FEIRA DE MULTICULTURALIDADE DA PENÍNSULA 
IBÉRICA” VOLTA A NAMORAR PORTUGAL!
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AMBIENTE

No âmbito das comemorações do 
Dia Mundial do Ambiente, decor-
reu, no dia 5 de junho, na Zona de 
Lazer de Porto Carrero, na fregue-
sia de Soutelo, a apresentação 
pública das ações e projetos na 
área do ambiente e sustentabili-
dade no concelho de Vila Verde, na 
qual participaram o Presidente da 
Câmara de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, os Vereadores do Executivo 
Municipal, o Presidente da Junta 
de Freguesia de Soutelo,Dr. Filipe 

Silva, entre outros convidados.
O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela ex-
plicou aos presentes que «as políti-
cas de proteção do meio ambiente 
que temos levado a cabo nos 
últimos anos, em Vila Verde, são 
a nossa forma de contribuir para 
um concelho mais sustentável»
  Em relação à qualidade da 
água, o Presidente da Câmara su 
blinhou que, «durante a última 
época  balnear, o concelho de Vila 

Verde não teve nenhum incum-
primento. Graças à preservação 
das massas de água, nós con-
seguimos levar até aos vilaver-
denses 99,5% de água segura.»
  Presente também na sessão, o 
Vereador do Ambiente, Dr. Patrí-
cio Araújo, explicou aos presentes 
as políticas atuais da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, em relação 
à preservação do meio ambiente.
  Segundo o autarca, «o Município 
tem feito uma série de apostas em 
relação ao saneamento, proteção 
de recursos hídricos, diminuição 
da pegada ecológica, nas alte 
rações dos padrões de mobi-
lidade, através da ciclovia e trans-
portes públicos, entre muitas out-
ras políticas amigas do ambiente.»
 Além da sensibilização ambiental 
dirigida aos mais pequenos, os alu-
nos do Centro Escolar de Soutelo 
presentes na atividade tiveram, 
ainda, a oportunidade de usu-
fruir de insufláveis e trampolins.

A Câmara Municipal de Vila 
Verde implementou o programa 
da luta biológica de combate à 
vespa das galhas do castanheiro 
através da concretização de um 
plano de largadas de insetos ca-
pazes de eliminar esta praga.
 Tiveram lugar largadas de inse-
tos, nas freguesias de Marrancos, 
Moure, Soutelo, Valbom e Oriz.  
 Devido à importância que a 
produção de castanha alcançou 
na economia das zonas rurais 
concelhias e tendo em conta que 
o castanheiro tem um papel de 
relevo na conservação dos sis-
temas agroflorestais, a Câmara 
Municipal de Vila Verde aderiu 
ao BioVespa e pretendeu gerar 
uma forte mobilização de todos 
os interessados na luta biológica 
contra uma praga que, previsi 

velmente, nos próximos anos, se 
não for eficazmente travada, pode 
eliminar uma elevada percenta-
gem de produção de castanha.
 Esta luta biológica, que já acon-
tece pelo terceiro ano consecutivo 
em Vila Verde e já cobre noventa 
por cento do território, consiste na 
largada dos parasitóides “torymus 
sinensis”, insetos que se alimentam 
das larvas que se encontram nas 
árvores e que, assim, contribuem 
para o extermínio da vespa.
 Atualmente, já se fazem sentir, 
no território concelhio, os efei-
tos práticos deste programa alar-
gado de luta biológica contra 
a vespa do castanheiro, sendo 
já visível uma regeneração dos 
castanheiros e uma forte floração.
 

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONTINUA 
A APOSTAR EM «POLÍTICAS AMIGAS DO 
AMBIENTE»

1.ª SESSÃO UNE, POR VIDEOCONFERÊNCIA, 
MAIS DE 55 LEITORES

ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE VILA 
VERDE PEDALAM PELA CICLOVIA DE 
VILA VERDE 
No âmbito das comemorações 
do Dia Mundial do Ambiente, que 
decorreu, no dia 5 de junho, o 
Presidente da Câmara, Dr. António 
Vilela, o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Vila Verde,  Professor 
Alberto Rodrigues, juntaram-se 
aos alunos e professores do Proje-
to Eco- Escola, da Escola Básica de 
Vila de Vila Verde, para um passeio 
na ciclovia urbana do concelho.

1.ª FEIRA DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

AGRICULTURA

PLANO DE APOIO À
AGRICULTURA EM VILA VERDE
MUNICÍPIO REALIZA MAIS 7 LARGADAS DE INSETOS 
PARASITAS PARA ELIMINAR A VESPA DAS GALHAS DO 
CASTANHEIRO “TORYMUS SINENSIS”

LÉS-A-LES

A 21.ª edição do Portugal de 
Lés-a-Lés passou, no feriado, 10 
de junho, pelo concelho de Vila 
Verde. Foram 2115 motociclistas,  
mais de 1900 motos e quase 200 
estrangeiros de pelo menos 13 na-
cionalidades, nomeadamente de 
Espanha (com 159 participantes), 
EUA, Canadá, Ucrânia, Alemanha, 
Hungria, Suiça, Inglaterra, França, 
Itália, Grécia, Croácia e Bélgica, 
que se envolveram na iniciativa.

  A entrada no concelho foi por 
Rendufe e Loureira e passaram 
pela Câmara Municipal. Con-
tinuaram pela Sra do Alívio, em 
Soutelo até à Praia do Faial, na 
Vila de Prado, onde fizeram  uma 
paragem técnica e foram recebi-
dos pelo Vereador do Pelouro do 
desporto, Dr. Patrício Araújo.
 A Câmara Municipal de Vila Verde 
ofereceu o lanche servido aos par-
ticipantes na Praia do Faial.

21.ª EDIÇÃO DO PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS PASSOU 
PELO CONCELHO DE VILA VERDE
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL Nº 24/ 2019, Reunião de 01 de abril

-Deliberar, por maioria, aprovar a referida ata. A Senhora Vereadora Cláudia da Conceição Cachetas Pinto absteve-se na votação, por não ter estado 
na respetiva reunião.
-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 fornecimento de água e recolha de águas residuais domésticas, referente ao 
mês de fevereiro.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
proferiram a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-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 a), do nº 3, do referido artigo, e de acordo com as informações constantes do processo nº 01/2015/602, em nome de Cláudio 
Miguel Marques da Silva.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71º, do RJUE, por força da 
aplicação da alínea d), do n.º 3, do referido artigo, e de acordo com as informações constantes do processo  nº 01/2009/1016, em nome de Natália 
Antunes da Rocha.
- Deliberar, por unanimidade, aceitar que os muros de vedação sejam legalizados ao abrigo do § 1º, do art.º 60º, da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 
1961, tendo em consideração o teor das informações técnicas constantes do processo nº01/2018/744, em nome de Artur de Araújo Ramos
-Deliberar, por maioria, aprovar a Proposta de recrutamento de três postos de trabalho, sendo eles: um assistente operacional, para a Equipa Mu-
nicipal de Intervenção Florestal-EMIF, da Divisão de Ambiente e Obras, um Técnico Superior - área de arquitetura, e um Técnico Superior - área de 
engenharia civil, para a Divisão de Projetos e Obras, lugares que se encontram previstos no Mapa de Pessoal/2019 e devidamente orçamentados. 
Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
- Deliberar, por unanimidade, ceder o  veículo pertença deste município que era usado na recolha do lixo, marca Mercedes, à Associação Humani-
tária de Bombeiros Voluntários de Vila Verde, tendo em conta o propósito do mesmo. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a  
declaração de voto inserta na respetiva minjuta.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União Rádio Voz do Neiva – Onda 
de Vila Verde, CRL, para comparticipação de materiais de construção e serviços de construção civil, necessários para finalizar as novas instalações 
da Rádio Voz do Neiva.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar  Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Sande, Vilar-
inho, Barros e Gomide para disponibilizar os serviços municipais de construção civil, necessários à lavagem e pintura das fachadas da Sede de Junta 
de Freguesia de Sande.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsidio extraordinário no montante € 5.000,00 (cinco mil euros), à UNICEF,  para assistência humanitária 
a Moçambique.
-Deliberar, por unanimidade, dar parecer desfavorável ao traçado proposto (LN Mista 60kV SE Turiz – SE Amares), pelo facto de haver necessidade 
de ajustar o projeto à informação técnica da Unidade de Ordenamento do Território, designadamente no que concerne à localização dos pontos 
de apoio 9 e 10, uma vez que a sua localização poderá conflituar com o canal da futura variante à EN 101. Por outro lado, ainda, questionamos se 
a proposta agora apresentada não poderá ser compatibilizada com as duas linhas de muita alta tensão existentes no mesmo espaço de território.

EDITAL Nº 26/ 2019, Reunião de  17 de abril

-Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 01 de abril de 2019.
-Aprovado, por todo o Executivo Camarário, um voto de pesar pelo falecimento do antigo comandante da corporação dos bombeiros voluntários 
de Vila Verde, Exmo. Sr. Arlindo Lago e Sousa, manifestando à família as mais sentidas condolências.
-Tomar conhecimento do despacho do Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, relativo à tolerância de ponto no dia 22 de abril 
(segunda-feira de Páscoa), nos termos do referido despacho.
- Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, proceder à 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019, nos termos propostos 
na informação da Dr.ª Dulce Filipe. Remeter o assunto à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. Os Srs. Vereadores do PS apresentam a  
declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, aceitar que os muros de vedação sejam mantidos, ao abrigo do § 1º, do art.º 60.º, da Lei 2110, de 19 de agosto de 1961, 
tendo em consideração o teor das informações técnicas da DUE, de 13/03/2019, e da DAO, de 13/02/2019, constantes do processo n.º 01/2018/467, 
em nome de Simão Anselmo Peixoto Machado.
-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 n.º 3, do referido artigo, de acordo com as informações constantes no processo 01/2008/2137, em nome de Rosa Maria 
de Brito Cação.
-Deliberar, por unanimidade, reconhecer que o acerto de áreas previstas no n.º 2, do artigo 103.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Vila Verde, não prejudica o correto ordenamento do território, tendo em conta as informações técnicas constantes do processo n.º 01/2018/402, 
em nome de Domingos de Oliveira Ferreira.
--Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta o teor das informações 
constantes no processo 03/2019/216, em nome de Adelino Barbosa Caridade.
-Deliberar por unanimidade, aceitar a proposta de manutenção do muro de vedação, ao abrigo do § 2º, do art.º 60.º, da Lei 2110, de 19 de agosto 
de 1961, dado que, conforme propõe a requerente, “o muro de vedação confinante com a via pública, será para manter por conta da fachada do 
edifício, não havendo lugar a qualquer tipo de ampliação ou modificação, o mesmo manter-se-á por conta da fachada existente confinante com a 
estrada, não havendo lugar a qualquer tipo de ampliação”, este respeita a regularidade do alinhamento definido pelas construções preexistentes e 
pelas razões de facto e de direito constantes das informações técnicas, onde se reconhece que “não há inconveniente para o interesse público da 
viação e não prevê a necessidade de demolição para melhoria das condições de trânsito, por se tratar de estrada ou caminho municipal que, dada 
a sua localização e características físicas, não pode ser objeto de intervenção, concretamente, de alargamento”.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora 
Carla Isabel Pinho e Silva, nos termos da proposta apresentada. 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, designar como representante do Município para integrar o Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Prado, o Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado, José Albano Viana Bastos, em substituição da técnica su-
perior de educação, Judite Pregueiro. Os Srs. Vereadores do PS e a Srª Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, apresentaram as declarações 
de voto insertas na respetiva minuta
-Deliberar, por unanimidade, atribuir as Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Superior residentes no concelho de Vila Verde, nos termos propostos 
na informação.
-Deliberar, por unanimidade, homologar a ata do Júri do Concurso Público para Atribuição de Habitação Social em Parada de Gatim.
-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 n.º 3, do referido artigo, de acordo com as informações técnicas constantes no processo 01/2016/288, em nome de Maria 
Goretti Nogueira da Silva Barros.
-Deliberar, por maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a Prestação de Contas. Remeta-se à Assembleia Municipal para os 
efeitos previstos no artigo 25.º, n.º 2, alínea l), da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. Os Srs. Vereadores do PS e os membros do executivo PSD 
apresentaram as seguintes   declarações de voto insertas na respectiva minuta. O Senhor Presidente da Câmara, apresentou a declaração de voto 
inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, 
Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel Lopes, relativa à composição do júri de recrutamento para cargos dirigentes. Remeta-se à As-
sembleia Municipal. Os Srs. Vereadores do PS apresentam a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar por unanimidade, concordar com a proposta para constituição de comissão de vistorias, nos termos da informação prestada pela Chefe 
da Divisão da Qualidade, Atendimento e Fiscalização, Eng.ª Michele Alves.
-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 n.º 3, do referido artigo, de acordo com as informações técnicas constantes no processo 01/2012/784, em nome de Manuel 
Francisco Afonso de Oliveira.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, relacionada com as ações previstas para apli-
cação da dotação atribuída ao Município de Vila Verde no âmbito do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos.

EDITAL Nº 27/ 2019,  Reunião de 06 de maio

- Aprovar, por unanimidade a ata da reunião ordinária de 17 de abril de 2019.
- Aprovar por unanimidade, o voto de louvor ao Grupo Desportivo da Ribeira do Nei9va, em virtude de se ter sagrado campeão distrital da 1ª Divisão 
da Associação de Futebol de Braga, conquistando o apuramento para a Divisão de Honra na próxima temporada.
-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 referente ao mês de 
março.
-Aprovar, por unanimidade a minuta do protocolo  de cooperação que prevê a cooperação de diversas entidades na concretização de um “Projeto 
de Adesões Plenas ao CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo”.
-Decorrido o período de audiência prévia, a Câmara delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de reposição do equilíbrio financeiro do contrato 
e do ajustamento ao plano de trabalhos e ao prazo de execução da obra, requerido pelo cocontratante BG Build Grow, pelos fundamentos e atentas 
as conclusões vertidas das informações da Unidade de Contratação Pública e da Divisão de Projetos e Obras.
-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 do nº 2, do referido artigo, e de acordo com as informações constantes do processo nº 01/2016/89, em nome de João Gonçalves Gomes
-Deliberar, por unanimidade, reconhecer que o acerto de áreas, ao abrigo do artigo 103.º do PDM em vigor, não prejudica o correto ordenamento 
do território, nos termos do artigo 103.º, n.º 2, al. d), do RPDMVV, tendo em conta o teor da informação de apreciação técnica datada de 24/04/2019 
e do parecer técnico da DOT de 11/04/2019, referente ao processo nº01/2017/663, em nome de José Miguel Araújo e Silva
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da 
Lei n.º91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta o teor das informações con-
stantes no processo 03/2019/299, em nome de José Manuel da Silva.
-Deliberar, por unanimidade, prorrogar o prazo para elaboração do Plano Pormenor, de  igual período ao definido nos termos de referência, con-
forme proposto na informação subscrita pelo Sr. Eng.º José Bezerra.

-Deliberar, por unanimidade, reduzir a caução ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 4, do art.º 54.º, do RJUE, com base no teor do auto de 
vistoria datado de 11/04/2019, referente ao processo 02/2018/234, em que figura como requerente COR2R, Ldª.
-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 do disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º, conforme proposto pela CDQAF, em 24/04/2019, referente ao processo 01/2014/250, 
em nome de Vitor Paulo da Silva Pinheiro.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta o teor das informações 
constantes no processo 03/2019/242, em nome de Sérgio Alberto da Mota Esteves.
-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 do disposto na alínea d), do n.º 3, do referido artigo, de acordo com as informações constantes do processo 01/2016/553, em nome 
de Adélio de Oliveira Marques.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de toponímia, para a freguesia de  Parada de Gatim, tendo em conta o teor da informação do 
Chefe da Divisão de Ordenamento do Território.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Harmonização de Interesses Públicos, a celebrar entre o Município de Vila Verde 
e Águas do Norte SA., sem prejuízo da emissão do competente parecer por parte da empresa Águas do Norte SA, tendo em vista a aprovação 
da declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, por parte da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), relativa à constituição da 
servidão administrativa de passagem sobre os terrenos de propriedade privada que se mostrem indispensáveis à execução das obras referentes 
à Ecovia do Rio Cávado, nos troços compreendidos entre a Praia do Faial e a Praia do Mirante, bem como entre a Praia do Mirante e a Praia de 
Porto Carrero

EDITAL Nº 30/ 2019, Reunião de 20 de maio

-Deliberar, por unanimidade, aprovar a  ata da reunião ordinária de 06 de maio de 2019.
-Aprovar, por unanimidade atribuir  o voto de louvor ao Grupo Desportivo de Prado.
-Por unanimidade, emitir parecer desfavorável, atentas as razões aduzidas na informação subscrita pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e 
Atividades Económicas da CMVV, Dr. Patrício Araújo, por não estarem reunidas as condições para ponderar e acautelar seriamente interesses 
do Município no processo de atribuição dos direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, lítio, 
tungsténio, estanho e outros ferrosos e minerais metálicos associados, solicitado pela empresa Fortescue MetaisGroup Exploration Pty Ltd, 
relativo a uma área denominada do “Cruto”, que abrange os concelhos de Braga, Barcelos e Vila Verde.
Mais se deliberou, também por unanimidade, solicitar à Direção Geral de Energia e Geologia que seja disponibilizada informação mais por-
menorizada que habilite a uma tomada de decisão mais criteriosa e fundamentada, designadamente no que respeite ao impacto ambiental.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento Municipal para atribuição de Auxílios Económicos, relativos a Fichas de Tra-
balho, no 1º Ciclo do Ensino Básico - ano letivo 2019/2020.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar a frequência no Jardim de Infância das gémeas Mafalda Vieira Soares e Maria Vieira Soares.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº 5, do artigo 71º, do RJUE, por força da 
aplicação do disposto no nº 2 do referido artigo, tendo em conta as informações constantes no processo nº 01/2014/251, em nome de Serafim 
Cerqueira de Oliveira.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54º, n.º 1, da Lei nº 
91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do  
processo nº03/2019/281, em nome de Adozinda Pinheiro Fernandes.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei nº 
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 nº03/2019/284, em nome de Maria de Fátima Bacelar de Oliveira Ferreira.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei nº 
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 
referido processo nº03/2019/274, em nome João Alberto Miranda de Sousa.
-Deliberar, por maioria indeferir o Recurso Administrativo Especial, com base nas razões de facto e de direito constantes da informação da Di-
visão Jurídica, datada de 03/05/2019, complementada com a informação da mesma divisão, datada de 13/12/2018, e das informações técnicas da 
DUE, de 03/10/2018 e 20/07/2018, referente ao processo nº01/2016/650, em nome de Construções Vilaverdense, Ldª.
-Deliberar, por maioria, aprovar a proposta relativa a abertura de procedimento concursal para cargos de direção intermédia de 2º e 3º grau 
para Chefe de Divisão, da Divisão de Ordenamento do Território (dirigente de 2º grau), Coordenador/a da Unidade de Inovação e Conhecimento 
(dirigente de 3º grau), Coordenador/a da Unidade de Sistemas de Informação (dirigente de 3º grau) e Coordenador/a da Unidade de Contratação 
Pública (dirigente de 3º grau). Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiam a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por maioria, aprovar a proposta relativa as normas para atribuição da pré-reforma na modalidade de suspensão da prestação de tra-
balho em funções públicas. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), à Associação Euphoric Rytmics – 
Vila Verde a Correr”, para a realização do IV Trail Antonino – do Vade a Vila Verde, a levar a efeito no dia 09 de junho.

EDITAL Nº 33/ 2019, Reunião de 03 de junho

-Determinar, por unanimidade, que a próxima reunião fique agendada para o dia 14 de junho, às 09:30. Determinou-se, ainda, também por 
unanimidade, que a ordem de trabalhos seja remetida no dia 11 de junho, através dos meios habituais.-
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a  ata da reunião ordinária de 20 de maio.
-Tomar conhecimento dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de con-
tratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referente ao mês de abril 2019.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar a refeição e prolongamento de horário no Jardim de Infância de Vila Verde, para a menor Safaria Trindade 
Calha, nos termos da informação prestada pela técnica.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar a refeição e prolongamento de horário no Jardim de Infância de Turiz, para o menor Lucas Manuel Gonçalves 
da Costa Silva Santos, nos termos da informação prestada pela técnica.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no montante equivalente de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), ao Ensino Artístico da 
Música no ano letivo 2018/2019, de acordo com a informação prestada pela técnica.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à APPACDM de Braga, no montante mensal de 745,00€, perfazendo o montante global 
de 8.195,00€, referente ao transporte dos alunos que frequentam o seu Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), no ano letivo de 2018/2019.-
--Não  aprovar, a atribuição do  apoio financeiro, solicitado pelo Grupo Folclórico da AJDRC de Atiães, para suportar a despesa na aquisição de 
trajes, para o referido grupo, em face da abstenção dos Srs. Vereadores do PSD e os votos contra dos Srs. Vereadores do PS. Os Srs. Vereadores 
do PS, do PSD e a Senhora Vereadora  da Educação, Cultura e Ação Social, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, relacionada com as ligações de 
Sá de Miranda à Ribeira do Neiva, zona do norte do concelho, local onde efetivamente o poeta viveu, “Casa do Côto”, sita em Duas Igrejas. Os 
membros do executivo PSD, proferiram a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta o teor das informações 
constantes no processo n.º 03/2019/343, em nome de Domingos Abel Rodrigues Sá Barros.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à 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 o teor das informações 
constantes no processo nº03/2019/303, em nome de Luís Miguel Aleixo Santos.
-Deliberar, por unanimidade, indeferir o recurso hierárquico apresentado, atentos os fundamentos e conclusões constantes no parecer da Di-
visão Jurídica, que aqui se consideram integralmente reproduzidos, referente a Paula Cristina da Costa Moreira.
-Deliberar, por unanimidade, solicitar um parecer a um/a jurista de reconhecido mérito na área do Direito do Urbanismo, remetendo a decisão 
sobre o recurso hierárquico apresentado para um momento ulterior à emissão do antedito parecer, referente ao processo 01/2018/33, em nome 
de Maria Emília Estrada Araújo.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta o teor das informações 
constantes no processo  nº03/2019/326, em nome de José Neves Gonçalves.
--Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta o teor das informações 
constantes no processo  nº03/2019/304, em nome de Luís Miguel Aleixo Santos.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar os documentos relativos às Propostas de Nova Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Vila Verde, 
Vila de Prado, Moure, Pico de Regalados e Portela do Vade e o seu envio, para Aprovação pela Assembleia Municipal e posterior publicação em 
Diário da República de Aviso dando nota da aprovação das ARU, bem como dar conhecimento da nova delimitação ao IHRU.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar as minutas dos contratos do empréstimo BEI.
--Deliberar, por maioria, proceder à abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 29 postos de trabalho, previstos no mapa de pessoal deste município para o ano de 
2019, de acordo com a proposta nº11301/2019, do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de € 1000,00 (mil euros), para a construção de um muro de vedação no Campo 
de Futebol de Godinhaços.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à 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 o teor das informações 
constantes no processo  nº03/2019/336, em nome de Rafael Filipe Gonçalves Leal.
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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL N.º08/2019, Reunião de 29 de abril

1.- Discussão e votação das atas relativas às sessões:
       -Ata da sessão ordinária de 28 de fevereiro 2019,-APROVADO Por unanimidade.
       -Ata da sessão extraordinária de 28 de março de 2019,-APROVADO Por unanimidade.
4.- Assuntos propostos pela Câmara municipal:
    4.1-Discussão e votação dos documentos da prestação de contas respeitante ao ano de 2018; -APROVADO Por 
maioria, com quarenta e dois votos a favor, doze votos contra e quatro abstenções.
   4.2-Discutir e votar a primeira alteração ao mapa de pessoal/2019;-APROVADO Por maioria, com quarenta e seis 
votos a favor, zero votos contra  e doze abstenções.
     4.3-Discutir e votar uma proposta da Câmara municipal, relativa à composição do júri de              recrutamento 
para cargos dirigentes;-APROVADO Por maioria, com quarenta e seis votos a favor, zero votos contra e doze ab-
stenções.
   4.4-Discussão e votação do projeto de regulamento dos estágios curriculares do Município           de Vila Verde;-
APROVADO Por unanimidade.
     4.5-discussão e votação do projeto de código de ética e conduta do Município de Vila  Verde,             ao abrigo 
do disposto na alínea g), do n.º1, do artigo 25.º, do anexo i, da lei 75/2013, de 12 de setembro.-APROVADO Por 
unanimidade.

EDITAL N.º10/2019, Reunião de 25 de junho

1.- Discussão e votação da  ata relativa à sessão de 29 de ABRIL de 2019;-APROVADO por maioria   com sessenta e 
dois votos a favor, zero votos contra e três abstenções.
4.- Assuntos propostos pela Câmara municipal:
    4.1- discutir e votar propostas da Câmara Municipal relativas à nova delimitação das áreas de             reabilitação 
urbana de Vila Verde, Vila de Prado, Moure, Pico de Regalados e Portela do Vade; APROVADO Por maioria, com 
quarenta e seis votos a favor
   4.2-Discutir e votar proposta da câmara municipal relativa à concretização da transferência             de competên-
cias para as autarquias locais ao abrigo da lei n.º50/2018, de 16 de agosto,          designadamente a proposta de 
não aceitação da transferência das  competências no ano  de 2019 no domínio do transporte em vias navegáveis 
interiores previstas NO Decreto-Lei n.º58/2019, de 30 de janeiro, ao abrigo do artigo 12º, n.º2;-APROVADO Por 
UNANIMIDADE
    4.3-Discutir e votar proposta da câmara municipal relativa à concretização da transferência           de competências 
para as autarquias locais ao abrigo do disposto na alíneA B), do n.º2, do artigo  4.º, da lei n.º50/2018, de 16 de 
agosto,  designadamente a proposta de não aceitação da transferência das competências no ano de 2020 previstas 
nos seguintes diplomas legais: A) Decreto-Lei n.º97/2018, de 27 de novembro; B) Decreto-Lei n.º98/2018, de 27 
de novembro;   c) Decreto-Lei n.º100/2018, de 28 de novembro;   d) Decreto-Lei n.º101/2018, de 29 de novembro; 
E) Decreto-Lei n.º103/2018, de 29 de novembro;   F) Decreto-Lei n.º104/2018, de 29 de novembro;  G) Decreto-Lei 
n.º105/2018, de 29 de novembro;   H) Decreto-Lei n.º106/2018, de 29 de novembro; I) Decreto-Lei n.º107/2018, 
de 29 de novembro;   J) Decreto-Lei n.º20/2019, de 30 de janeiro;  K) Decreto-Lei n.º21/2019, de 30 de janeiro; L) 
Decreto-Lei n.º22/2019, de 30 de janeiro;  M) Decreto-Lei n.º23/2019, de 30 de janeiro; N) Decreto-Lei n.º58/2019, 
de 30 de ABRIL;-APROVADO por UNANIMIDADE.
     4.4-discutir e votar  a primeira revisão ao orçamento, referente ao ano económico de 2019. -APROVADO Por 
UNANIMIDADE
    4.5-deliberar sobre a designação de cinco representantes das freguesias do  concelho para  a composição da 
comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios de Vila Verde (cmdf).   - designados os seguintes rep-
resentantes:  Presidente da União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo - Sr. Manuel Rodrigues; Presidente da 
União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros E Gomide - Sr. Carlos Ferraz; Presidente de Junta de Freguesia de 
Cabanelas - Sr. António Esquivel Gomes; Presidente de Junta de Freguesia de Freiriz - Sr. Narciso Gama; Presidente 
de Junta de Freguesia de Ponte S. Vicente - Sr. Bruno Macedo.-APROVADo por UNANIMIDADE.

EDITAL Nº 35/ 2019, Reunião de 14 de junho

-Deliberar, por unanimidade aprovar a  ata de 03 de junho de 2019.
-Deliberar, por unanimidade, e primeiramente, revogar a deliberação da Câmara Municipal de Vila Verde, datada de 
dezanove de abril de dois mil e dezoito, através da qual doou os imóveis localizados nas freguesias de Ponte S. Vicente 
(Prédio Urbano, composto por um edifício de um pavimento, com logradouro, sito no lugar de Vila de Baixo, freguesia 
de Ponte, concelho de Vila Verde, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o número quinhentos 
e noventa e oito/dois mil e dez onze vinte e seis – Ponte, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 167) e Lanhas (prédio 
rústico, denominado «Bouça de Pontido», composto por terreno de cultivo, sito no lugar do Senhor, freguesia de Lanhas, 
concelho de Vila Verde, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde, sob o número trezentos e trinta e 
nove/dois mil e seis zero seis catorze – Lanhas, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 101,) ao Centro Social Vale do 
Homem, precavendo a eventual consideração de que o ato administrativo anteriormente tomado, estava insuficiente-
mente fundamentado, designadamente por falta atempada da avaliação.
Seguidamente, atendendo ao interesse público que subjaz à doação, nomeadamente o interesse social inerente ao pro-
jeto do Centro Social do Vale do Homem, a capacidade de melhorar o bem-estar das populações residentes, dotar este 
território de infraestruturas indispensáveis à qualidade de vida das populações e dinamizar os territórios, a Câmara de-
libera, por unanimidade, doar os referidos bens imóveis. Em consequência, deverá ser celebrada a competente escritura 
de doação, condicionada ao distrate da anterior escritura de doação, realizada em 11/05/2018, a qual deverá atender ao 
pedido impetrado pelo Centro Social do Vale do Homem, promovendo-se uma doação pura e simples, designadamente 
sem qualquer cláusula de resolução.
-Deliberar, por unanimidade, e primeiramente, revogar a deliberação da Câmara Municipal de Vila Verde, datada de 
dezanove de abril de dois mil e dezoito, através da qual doou um imóvel localizado na união das freguesias do Vade 
(Prédio Urbano, composto por um edifício de rés-de-chão, alpendre e logradouro, sito no lugar de Covelo, União das 
Freguesias do Vade, concelho de Vila Verde, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o número mil 
quatrocentos e oito/dois mil e onze zero um dezassete, da extinta freguesia de Covas, inscrito na matriz respetiva sob 
o artigo 899) ao Centro Social da Paróquia de Covas, precavendo a eventual consideração de que o ato administrativo 
anteriormente tomado, estava insuficientemente fundamentado, designadamente por falta atempada da avaliação.
Seguidamente, atendendo ao interesse público que subjaz à doação, nomeadamente o interesse social inerente ao pro-
jeto do Centro Social da Paróquia de Covas, a capacidade de melhorar o bem-estar das populações residentes, dotar 
este território de infraestruturas indispensáveis à qualidade de vida das populações e dinamizar os territórios, a Câmara 
delibera, por unanimidade, doar o referido bem imóvel. Em consequência, deverá ser celebrada a competente escritura 
de doação, condicionada ao distrate da anterior escritura de doação, realizada em 11/05/2018, a qual deverá atender ao 
pedido impetrado pelo Centro Social da Paróquia de Covas, promovendo-se uma doação pura e simples, designada-
mente sem qualquer cláusula de resolução.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de comparticipação para acompanhamento Técnico (1º di-
reito), a celebrar entre o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, I.P. e o Município de Vila Verde.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros) ao Vila Verde Atlético 
Cube, para fazer face às despesas relacionadas com a equipa de voleibol feminino, no Escalão de Iniciados.
-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 do n.º 2 do referido artigo, respeitante ao processo 01/2017/649, em que figura 
como requerente a Lacoral, Imobiliária, S.A., tendo em consideração o teor das informações constantes do processo.
--Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da Assembleia Municipal a proposta de que o município 
não pretende a transferência das competências no ano de 2019 no domínio do transporte em vias navegáveis interiores 
previstas no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril. Mais determinou que a referida deliberação seja comunicada à 
Direção Geral das Autarquias Locais, até ao prazo limite estabelecido no citado diploma legal, o qual termina a trinta de 
junho de dois mil e dezanove.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter à deliberação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea 
b), do n.º 2, do art.º 4.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a proposta de que o município não pretende a transferência 
das competências no ano de 2020 previstas nos diplomas acima indicados. Mais determinou que a referida deliberação 
seja comunicada à Direção-Geral das Autarquias Locais, atento o prazo limite estabelecido na alínea b), do n.º 2, do 
artigo 4.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, o qual termina em 30 de junho de 2019.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter à Assembleia Municipal a 1ª Revisão ao Orçamento, para efeitos de 
aprovação.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia 
de Coucieiro, para comparticipar financeiramente as obras de requalificação do Campo de Jogos de Coucieiro, para a 
prática desportiva da população local.

PROPRIEDADE - Município de Vila Verde 

DIREÇÃO - Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

COORDENAÇÃO - Gabinete de Apoio ao Presidente

PRODUÇÃO - DEPS Serviço de Relações Públicas e Comunicação

FOTOGRAFIA Arquivo Municipal

PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

IMPRESSÃO - Diário do Minho

TIRAGEM -15.000 Exemplares

NºDL:391813/15                      

www.cm-vilaverde.pt                  

A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, por unanimidade, na reu 
nião do executivo municipal de 20 
de maio, um Voto de Louvor ao 
Grupo Desportivo de Prado, aos 
seus dirigentes, colaboradores, 
equipa técnica e desportistas, em 
virtude de a Equipa dos Infantis 
9, se ter sagrado Campeão Dis-
trital, na série B,  depois de terem 
conquistado o título no futebol 
de 7, somando o terceiro título 

para a formação do GD Prado, já 
que os benjamins também foram 
campeões da I Divisão, serie A.
No voto de louvor é focado o tra-
balho notório deste grupo des 
portivo,  a par de outros clubes 
concelhios tem feito um tra-
balho meritório na formação de 
jovens desportistas, alcançando 
resultados de excelência que 
muito enaltecem a nossa terra.

 O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, presidiu, no dia 22 de julho, 
à cerimónia de inauguração do 
arrelvamento sintético do Campo 
de Jogos de Coucieiro, um ato in-
augural que contou, ainda, com a 
presença do Presidente da Junta 
de Freguesia de Coucieiro, Sr. 
Luís Ferreira, do Vice-presidente 
da Câmara, Dr. Manuel Lopes, da 
Vereadora da Educação e Cultu-
ra, Dr.ª Júlia Fernandes, do Ve 
reador do Desporto, Dr. Patrício 
Araújo, entre muitas outras en-
tidades e coletividades daquela 
zona do concelho de Vila Verde.
Esta é mais uma obra que vai 

ao encontro dos objetivos do 
Município de Vila Verde de 
prosseguir com o trabalho de re-
qualificação e de construção de 
novas infraestruturas desporti-
vas, para que as populações se 
sintam bem onde vivem, ou seja, 

o investimento no desporto tem 
sido e vai continuar a ser uma 
prioridade da Câmara Munici-
pal porque é fundamental para o 
desenvolvimento físico e intelec-
tual de uma comunidade e impor-
tante para a fixação dos jovens.

A Associação “Cervães Ativo” 
inaugurou, no dia 29 de junho, 
as tabelas no pavilhão polides 
portivo que lhe vai permitir rea 
lizar jogos oficiais de hóquei 
em patins, a primeira equipa 
de hóquei em patins na história 
do concelho de Vila Verde.

A Direção da coletividade de Cer-
vães assinalou o momento históri-
co com uma festa que envolveu 
todos os atletas e equipa técnica 
do clube e que contou com a pre-
sença do Presidente da Câmara de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, do 
Vereador do Desporto, Dr. Patrí-

cio Araújo, do Presidente da Junta 
de Cervães, Engº Hélder Forte.
O dia terminou com mais um 
jogo de hóquei, mas para os Ve 
teranos, e com um lanche con-
vívio entre todos os participantes.

DESPORTO

CÂMARA MUNICIPAL APROVOU VOTO DE LOUVOR AO 
GRUPO DESPORTIVO DE PRADO

ASSOCIAÇÃO CERVÃES ACTIVO 
APRESENTA A SUA EQUIPA DE HÓQUEI EM PATINS
PRIMEIRA EQUIPA DA MODALIDADE NA HISTÓRIA DO CONCELHO DE VILA VERDE

INAUGURAÇÃO DO SINTÉTICO DE COUCIEIRO
EQUIPAMENTO VAI BENEFICIAR AS CRIANÇAS, OS JOVENS E TODA A COMUNIDADE 
DO VALE DO HOMEM
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ROTA DAS COLHEITAS

Está a chegar a maior edição 
de sempre da programação Na 
Rota das Colheitas, do Municí-
pio de Vila Verde, tanto ao nível 
da quantidade e diversidade de 
atividades como de freguesias 
envolvidas. Do início de agos 
to ao fim de novembro, são 
41 iniciativas distribuídas um 
pouco por todo o concelho que 
colocam em evidência a riqueza 
da tradição e da cultura popu-
lar e convidam vilaverdenses 
e visitantes a embarcar numa 
viagem pelo tempo. Recriações 
de práticas agrícolas ancestrais, 
gastronomia regional, música 
popular, artesanato, hospi-
talidade, beleza do património 
natural e edificado, arraiais, 
festas e romarias, atividades 
de desporto e natureza... Não 
faltam motivos para vir e fi-
car por Vila Verde, já que vári-

os espaços de alojamento se 
juntam à Rota com descontos 
e condições especiais de esta-
dia. Uma programação rica e 
multifacetada que foi apresen-
tada no dia, 11 de julho, na Loja 
Interativa de Turismo de Vila 
Verde e é uma oportunidade so-
berana para viver experiências 
únicas e inesquecíveis. Aqui, os 
participantes não precisam de 
ficar apenas a assistir e podem  
“meter as mãos na massa”. 
Malhar o centeio e desfolhar o 
milho, pisar as uvas e espadelar 
o linho… Aprender os saberes 
e apreciar os sabores locais. 
Experimentar na primeira pes-
soa os hábitos e costumes da 
genuína cultura popular do 
Minho.

UM HINO À TRADIÇÃO E 
AO MUNDO RURAL

ENTRA NA ONDA DE VERÃO!

COMPLEXO DE LAZER - VILA VERDE

O Município de Vila Verde vai avan-
çar com procedimento tendente à 
contratação de empréstimo para 
a realização de obras de requali-
ficação de vias de comunicação 
estruturantes para a moderni-
zação e o desenvolvimento har-
monioso do território concelhio.
 O investimento, com um limite 
máximo de 3.301.900,00€, con-
templará requalificação e cons 
trução de infraestruturas de água 
e saneamento nas seguintes arté-
rias de diferentes zonas do conce 
lho: M531-2 que liga as freguesias 
de Coucieiro e Atães e da M532-2 
que une o lugar de Revenda em 
Travassós a Godinhaços; da M566 
que liga a Ponte Nova (Loureira) à 
da rotunda da Lage; das Rua das 
Vinhas que liga Turiz a Vila Verde 
e da Rua 25 de Abril que liga o 
centro urbano de Vila Verde a Bar-
budo; da CM1179 e do M1167, que 

ligam Parada de Gatim a Freiriz e 
Freiriz a Escariz; da M537 que une 
Pico Regalados a Gomide, e da 
Rua Eng. Adelino Amaro da Costa 
e Dr. António Ribeiro Guimarães, 
na sede concelhia, assim como 
a repavimentação da Rua Bouça 
Penedo, na freguesia de Cervães.
 Depois de uma fase de intensa 
e ampla execução de projetos 
de instalação de infraestruturas 
e equipamentos de crucial im-
portância para a elevação da qua 
lidade de vida os Vilaverdenses, 
designadamente no domínio do 
alargamento da rede de sanea-
mento básico, que determinaram 
inevitáveis danos em várias ar-
térias concelhias, a Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde aprovou  a 
abertura de um procedimento 
de contratação de um financia-
mento tendente à criação de con-
dições para a realização de obras 

de modernização da rede viária.
 Cumprindo um planeamento rig-
oroso e consequente, a Câmara 
Municipal de Vila Verde pretende 
dotar o concelho de vias de comu-
nicação propiciadoras de uma cir-
culação cómoda, célere e segura 
de todos os veículos automóveis, 
alavancando, assim, a atrativi-
dade do território concelhio.
 Este novo impulso na moderni-
zação e na efetiva melhoria da 
rede rodoviária concelhia apenas 
é possível graças à boa saúde fi-
nanceira de que goza o Município 
de Vila Verde, em resultado de 
uma gestão criteriosa, assente no 
equilíbrio entre a contenção de 
despesas e o investimento na con-
cretização de projetos estruturan 
tes para o desenvolvimento sus-
tentado do concelho de Vila Verde.

VIAS DE COMUNICAÇÃO ESTRUTURANTES
MUNICÍPIO DE VILA VERDE INVESTE NA 
REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA

RIBEIRA DO NEIVA


