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EDITORIAL

 

A criação de condições para que o concelho de Vila Verde conheça um 
crescimento sustentado e atinja elevados patamares de desenvolvi-
mento é um processo exigente mas desafiante que tem contado com 
o contributo dos mais diversos agentes do desenvolvimento local.
De facto, no mundo empresarial, na economia social, na educação, na 
cultura, no lazer e no desporto, assim como no exercício do poder lo-
cal, Vila Verde tem a felicidade de contar com instituições, autarcas 
e cidadãos proativos, dinâmicos e empreendedores que trabalham 
arduamente em benefício de projectos que acrescentam valor a todo 
o território concelhio e que proporcionam bem-estar às populações.
Em nome de um poder local de efetiva proximidade, as comemo-
rações do 25 de Abril, na Vila de Prado, foram mais um excelente tribu-
to à Revolução dos Cravos, apenas possível com o ativo envolvimento 
de várias forças vivas locais.
  A política integrada de desenvolvimento cultural em curso no con-
celho voltou a ser impulsionada com a programação Fevereiro Mês 
do Romance, particularmente através da iniciativa Namorar Portugal 
que, além de estimular a economia e os talentos locais e regionais na 
conceção de produtos originais, projetou o concelho no exterior, di-
vulgando e promovendo as suas inúmeras potencialidades turísticas.
A actividade municipal “Sá de Miranda por Terras de Vila Verde – Feira 
Quinhentista” e  a Bienal na Escola são outros dois pontos altos de 
uma programação intensa que incentiva os talentos criativos, atrai nu-
merosos visitantes ao território concelhio e, assim, dinamiza também 
a economia local.
O avanço do investimento na modernização do regadio de Cabanelas 
é mais um passo importante no sentido do desenvolvimento da eco-
nomia concelhia e principalmente no âmbito da valorização do mundo 
rural.
O ambiente, a inovação e o conhecimento, a ação social, as infraestru-
turas e equipamentos públicos, em diversas áreas de intervenção do 
Município e dos vários parceiros do desenvolvimento local, pontuam 
também na forma acelerada e consistente como estão a ser elevadas a 
competitividade e a atratividade do concelho de Vila Verde.
As altas taxas de execução evidenciadas na Prestação de Contas de 
2018 são sintomáticas de que Vila Verde está no caminho do progresso 
e da modernização. 

Um forte abraço amigo,

                      O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

            Dr. António Vilela 

                Caro (a) Vilaverdense

 A construção de passeios nas entradas Sul e Norte 
de Vila Verde, a par da ciclovia que percorre a sede 
concelhia numa extensão de mais de 7 km, vêm, as-
sim, contribuir para que a mobilidade sustentável, 
promotora da saúde e do bem-estar dos cidadãos, 
assim como de um maior equilíbrio ambiental, seja 
uma verdadeira aposta, no concelho Vila Verde.
 De facto, estas intervenções que propiciaram o 
correto dimensionamento das vias, lugares de 
estacionamento e passeios, proporcionando um 
maior equilíbrio na circulação de peões e veícu-
los, são mais um passo relevante rumo ao bem-
estar e à modernidade, no território concelhio.
 Em termos técnicos, estas obras vieram acres-
centar um importante valor ao nível da funcion-
alidade das vias, através da segregação das tipo-
logias de tráfego (viaturas, peões…), elevando 
a coerência geométrica no desenho urbano e 
melhorando as condições de acessibilidade a 
pessoas com mobilidade condicionada. Este in-
vestimento tinha já conhecido uma interven-
ção em matéria de modernização e ampliação 
da eficiência da iluminação pública, equipan-
do-a com tecnologia LED, bem mais económi-
ca e sustentável do ponto de vista ambiental.
 O Município de Vila Verde está fortemente empen-
hado na realização de intervenções planeadas a pen-
sar na mobilidade segura e sustentável, com o ob-
jetivo de modernizar o concelho e de fazer com que 
o território seja cada vez mais atrativo e inclusivo.

MOBILIDADE

MUNICÍPIO APOSTA NA MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL, PROMOTORA DA SAÚDE E 
DO BEM-ESTAR DOS CIDADÃOS
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 O documento da Prestação de 
Contas de 2018 do Município de 
Vila Verde evidencia taxas de e 
xecução da receita e da despesa 
de 90% e 88%, respetivamente, 
espelhando o equilíbrio das contas 
municipais e um forte investimen-
to em obras estruturantes para 
o desenvolvimento do concelho.
 A arrecadação de receita, 
em 2018, fixou-se acima dos 
vinte e nove milhões de euros 
(29.420.146 euros), superando 
em quase 3 milhões de euros o 
valor atingido no ano transato.
 A receita corrente executada 
(24.863.744€) foi superior à despe-
sa corrente efetiva (20.187.660€), 
permitindo um aumento da 
poupança corrente na ordem 
dos 4.676.083,58 euros, demons 
trando não só o cumprimento do 
princípio d0 equilíbrio orçamen-
tal, mas também que as receitas 
correntes permitiram concretizar 
uma parte das despesas de capital.
 Em 2018, foi também cumprido 
o princípio do equilíbrio finan-
ceiro, dado que a execução da 
receita corrente cobrada foi 
superior à des pesa corrente 
acrescida das amortizações mé-
dias de empréstimos de médio e 
longo prazo, apresentando um 
excedente de 2 milhões e 515 
mil euros, bastante acima dos 1 

milhão e 635 mil euros de 2017.
 O peso do investimento em 
relação à despesa total fixou-
se em 34%, contra 31% no ano 
anterior, revelando um acrésci-
mo do investimento em bens 
de capital em relação a 2017.
 Fica, assim, demonstrado que ex-
iste um claro compromisso com 
o rigor colocado na elaboração 
do orçamento, acompanhado por 
um efetivo controlo da despesa 
e por uma boa cobrança das re-
ceitas. Só desta forma tem sido 
possível a significativa redução 
da dívida, permitindo que o Mu-
nicípio tivesse conseguido pagar, 
no ano de 2018, os compromis-
sos assumidos com os fornece-
dores no prazo médio de apenas 
9 dias, um progresso bastante 
significativo relativamente aos 
já muito positivos 13 dias que 
haviam sido alcançados em 2017.
 Merece também uma nota de 
destaque o esforço desenvolvi-
do em ordem à otimização do 
aproveitamento de fundos co-
munitários fundamentais para a 
realização de investimentos estra-
tégicos em setores estruturantes, 
nomeadamente o alargamento da 
rede de saneamento básico, a re-
qualificação de edifícios e espaços 
urbanos, a promoção da mobi-
lidade sustentável (ciclovia urbana 

da sede concelhia e ecovias) e a 
requalificação do parque esco-
lar e de equipamentos de saúde.
 As funções sociais absorveram 
4 milhões e 636 mil euros, co 
rrespondentes a 52% do investi-
mento total, sendo de relevar a 
realização de avultadas obras de 
alargamento da rede saneamento, 
no montante global de 2 milhões 
e 487 mil euros, e o ordenamento 
do território, cujo investimento se 
cifrou em 1 milhão e 385 mil euros.
 A educação voltou a afirmar-se 
como um setor determinante do 
progresso social concelhio, ten-
do sido encetados importantes 
esforços no sentido de que to-
das as crianças e jovens conce 
lhios tivessem acesso às mes-
mas oportunidades no acesso a 
um ensino moderno e suscetível 
de os preparar para os desafios 
da sociedade do conhecimento, 
da informação e da inovação.
 Os esforços feitos para que os 
projetos de requalificação das es-
colas básicas dos 2.º e 3.º ciclos 
da Vila de Prado e de Vila Verde 
avançassem e representassem a 
concretização de um amplo e am-
bicioso plano de modernização de 
todo o parque escolar concelhio 
avultam no investimento perma-
nentemente realizado para que a 
educação concelhia se coloque ao 

O Município de Vila Verde apostou 
forte na implementação de políti-
cas fiscais amigas das famílias e 
das empresas, propiciadoras de 
investimento, tornando o terri-
tório atrativo para a modernização 
e  ins talação de novas empresas, 
pres cindindo assim de receitas su 
bstanciais em prol do crescimento 
da economia local, da criação de 
emprego e da elevação dos níveis 
de bem-estar da população local.
A autarquia vilaverdense tem 
vindo a executar projetos que 

promovem a qualidade de vida, 
através de uma rede esco-
lar completamente renovada, 
equipamentos de lazer e de-
sportivos de grande qualidade 
e uma nova imagem urbanís-
tica associada a estes projetos.
Vila Verde é um concelho cada 
vez mais ecológico, com muita 
atenção ao potencial da sua flo-
resta e das suas águas, atenção 
essa que se verifica no investi-
mento que está a levar a efeito 
em termos do saneamento.

DESENVOLVIMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 REVELA
ELEVADAS TAXAS DE EXECUÇÃO 

VILA VERDE ENTRE OS CONCELHOS 
PORTUGUESES QUE MAIS 
INVESTIMENTO CAPTOU NO QUADRO 
COMUNITÁRIO PORTUGAL 2020

DESEMPREGO REDUZ 6,1%  
EM 6 ANOS NO CONCELHO 
DE VILA VERDE

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONSIDERADO 
O MELHOR PAGADOR DO MINHO

DESEMPREGO

Segundo dados apresentados pelo 
Instituto de emprego e Formação 
Profissional o Concelho de Vila 
Verde foi um dos concelhos do 
País que mais contribuiu para a 

redução do desemprego, atingin-
do uma taxa de redução de 6,1%, 
muito superior à média nacional, 
que por sua vez se situou nos 5,2%.

Segundo o Relatório da Direção-
Geral das Autarquias Locais a 
Câmara Municipal de Vila Verde 
lidera a lista dos melhores paga-
dores dos distritos de Braga e de 
Viana do Castelo.
A autarquia vilaverdense registou 
uma visível e drástica descida no 

tempo de pagamento aos for-
necedores, passando de 19 para 
8 dias no prazo de liquidação de 
faturas.

,
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PROTEÇÃO CIVIL

Iniciaram-se em vário locais 
do concelho, a execução con-
trolada de faixas de gestão do 
combustível, habitualmente 
denominadas “faixas corta-fo-
go”, de forma a evitar o alastra-
mento de incêndios florestais.
 Este ano, o plano de gestão de 
faixas de combustíveis abrange 
uma extensão, superior a 580 
hectares, divididas em 93 parce-
las, nas Freguesias de Aboim da 
Nóbrega e Gondomar, Prado S. 
Miguel, Valdreu, União de Fregue-
sias da Ribeira do Neiva e União 
de Freguesias do Vade, freguesias 
classificadas pelo ICNF - Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas - como freguesias onde o 
risco de incêndio florestal é muito 
alto. Participam nestas iniciativas 
integradas no Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra Incêndi-
os, coordenados pela Associação 
Florestal do Cávado, o ICNF, os 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde, a equipa de Sapadores da 
Associação Florestal do Cávado, a 
equipa de Intervenção e o  Gabinete 
Técnico do Município de Vila Verde.

MINISTRO DA AGRICULTURA 
VISITA EMPRESA DE PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
PEQUENOS FRUTOS

AGRICULTURA

VILA VERDE PREPARA ÉPOCA DE INCÊNDIOS COM 
EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DO 
COMBUSTÍVEL

MODERNIZAÇÃO DO REGADIO DE CABANELAS A SABARIZ
MINISTRO DA AGRICULTURA PRESENTE NA CERIMÓNIA DE 
ASSINATURA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO

MAIS DE 1400 LUMINÁRIAS EM 
TECNOLOGIA LED ESTÃO A SER 
INSTALADAS EM VILA VERDE

 A freguesia de Cabanelas acol-
heu, no dia 19 de fevereiro, a ce-
rimónia de assinatura de contrato 
para a execução da empreitada de 
modernização da rede de rega do 
Regadio Sabariz- Cabanelas, onde 
estiveram presentes o Ministro 
da Agricultura, Luís Capoulas dos 
Santos, e o Secretário de Estado, 
Luís Medeiros Vieira, acompan-
hados pelo Presidente da Câmara 
de Vila Verde, Dr. António Vilela. A 
1ª fase desta intervenção terá um 

investimento de 3,4 milhões de 
euros. Na perspetiva do autarca 
vilaverdense, «os tempos atuais 
são um desafio constante para 
a atividade agrícola e os vilaver-
denses têm sabido trabalhar bem 
neste sector. Vila Verde é o con-
celho que mais projetos acolheu 
na área agrícola a nível nacional.»
 O edil frisou que «esta é uma obra 
que encaixa na estratégia do Mu-
nicípio e que o país deve investir 
no apoio à atividade agrícola, pelo 

que não podia ter vindo em mel-
hor hora.  Revela a atenção aos 
desafios que estão a ser criados 
para os agricultores. Apresento os 
parabéns a todos  quantos,  con-
tribuíram para este desfecho.» 
Ainda durante a cerimónia, o Mi 
nistro Luís Capoulas anunciou que 
o Governo aprovou 112 projetos na 
área agrícola, para Vila Verde, que 
correspondem a um montante su-
perior a 13,2 milhões de euros.
 

No Final, o Ministro Luís Capoulas Santos e o Secretário de Estado 
Luís Medeiros Vieira foram acompanhados pelo Presidente da Câmara 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, a uma visita à Green Factor, empresa 
de produção e comercialização de pequenos frutos, em Vila Verde.
 Durante a a receção  o Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
antónio Vilela, ofereceu ao Ministro da Agricultura um cabaz 
com produtos locais, nomeadamente de pequenos frutos pro-
duzidos e transformados em Vila Verde, o qual foi acompan-
hado pelo Ex-Libris do concelho, um Lenço de Namorados.

Esta já em a execução a  
instalação de 300 luminárias, 
em tecnologia LED, na EN 101, 
no troço a Sul da sede concelhia.
 Este processo vai prosseguir 
com a instalação de mais 
1100 luminárias, nas vias 
e espaços públicos, em 
todo o território concelhio.
 A implementação desta me-
dida de eficiência energética 
e o esforço que o Município 
está a fazer no sentido de que 
a iluminação das artérias do 
concelho confira melhores 
condições de segurança e de 

bem-estar a todos os utentes, 
traduzem-se ainda em eleva-
dos ganhos para as contas da 
Autarquia e para o ambiente.
 Com efeito, esta tecnologia 
de ponta, substituindo as an-
tigas lâmpadas de vapor, au-
mentando a sua longevidade e 
colmatando os contínuos incó-
modos das lâmpadas fundidas, 
concorrendo, assim, sobrema-
neira, para uma poupança de 
recursos financeiros, é amiga 
do ambiente e assegura a quali-
dade da iluminação pública.
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FREGUESIAS

UF DO VADE

PONTE S. VICENTE

UF RIBEIRA DO NEIVA

SOUTELO

VILA VERDE E BARBUDO

ATIÃES

MOURE

LANHAS LAGE CAREIRAS S. MIGUEL
E CARREIRAS S. TIAGO

CANIL MUNICIPALUF PICO DE REGALADOS, GONDIÃES E MÓS

A Câmara Municipal de Vila Verde,   
em colaboração com  as Juntas de 
Freguesia e as instituições conce 
lhias, tem realizado um trabalho 
de parceria com resultados em 
matéria de desenvolvimento local
 A grandeza do trabalho realizado 
pelos presidentes de junta e por 

todos aqueles que constituem os 
órgãos executivos e deliberativos 
das freguesias está a ser aprecia-
vél.
 Para concretização deste traba-
lho, nas freguesias o Município vai 
continuar a contar com equipas 
de intervenção e de execução téc-

nica que primam pela excelência 
do trabalho que prestam à popu-
lação e pela reconhecida quali-
dade dos serviços que efetuam e 
das obras que executam, em di-
versos setores, sempre em prol da 
melhoria da qualidade de vida dos 
vilaverdenses.

 A manutenção de espaços e  imó 
veis públicos, assim como de eq-
uipamentos e infraestruturas ao 
serviço do bem-estar das pessoas 
voltou, assim, a ser a tónica domi-
nante de um discreto e eficiente 
esforço realizado a pensar nas 
mesmas.

As potencialidades naturais e hu-
manas do nosso concelho são i-
mensas e a Câmara Municipal vai 
continuar a investir e a trabalhar 
com determinação e dedicação 
em prol das  freguesias e das suas 
gentes.

TRABALHO DE PARCERIA COM RESULTADOS NOTÁVEIS 
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CULTURA

Durante três dias, de 10 a 12 de 
maio, viveu-se  na sede Concelhia, 
uma emocionante viagem à era de 
Francisco Sá de Miranda, o grande 
Poeta do Neiva.
 As festividades foram recheadas 
de inúmeras iniciativas, como es-
petáculos de falcoaria, danças e 
bailados, mostras de armas, ofici-
nas, artesanato, tasquinhas, sarau 
cultural, desfile quinhentista e 
tantas outras atividades que en-
riquecerem mais uma edição da 
actividade municipal Sá de Miran-

da Por Terras de Vila Verde- Feira 
Quinhentista.
 Para os amantes da gastronomia 
não faltaram as típicas tasquinhas 
com apetitosos petiscos e bebi-
das, que vieram complementar a 
riqueza cultural da feira. As  ten 
dinhas de produtos artesanais e 
também gastronómicos retrata-
ram de forma exímia os mercados 
da época quinhentista e o negócio 
parece ter corrido de “vento em 
popa”.

 

LEVAR O
CONCELHO DE 
VILA VERDE 
ALÉM-FRONTEIRAS

 O evento, que se assume como 
um importante atrativo turístico, 
insere-se na estratégia do Municí-
pio de Vila Verde de produção e 
divulgacão o território.
A Feira Quinhentista afirma-se, 
também, como uma jornada lú 
dico-pedagógica que incentiva a 
comunidade escolar vilaverdense 
na participação e organização do 
evento, de forma a inteirá-la do 
legado histórico do concelho de 
Vila Verde.
Todos os agrupamentos de es-
colas do concelho, a Escola Se-
cundária de Vila Verde,a academia 
de Música de Vila Verde, a Escola 
Profissional amar Terra Verde, a 
Academia de e muitas associações 
de pais e encarregados de edu-
cação foram a âncora desta inicia-
tiva  e deram um colorido especial 
às várias atividades que home-
nagearam com orgulho a história 
e a cultura local.
Esta intensa participação dos es-
tabelecimentos de ensino numa 
programação rica e diversificada 
pretende ainda estimular as no 
ssas escolas e os nossos alunos a 
estudarem as figuras emblemáti-
cas que passaram pelo concelho 
de Vila Verde.
Refira-se que a programação teve 
início no dia 9 de maio, na Escola 
Básica da Ribeira do Neiva que or-
ganizou a sua tradicional Feirinha 
Quinhentista, prestando, assim, 
uma homenagem ao poeta da 
terra.

Durante o mês de abril esteve 
patente ao público na Biblioteca 
Prof Machado Vilela a exposição 
“Os Segredos do Cávado”. En-
quadrada do projeto de sensi-
bilização “Aqua Cávado, o rio 
que nos une”, esta exposição foi 
promovida pela CIM do Cávado 

e pela Agência de Energia do Cá-
vado e pretende, através de cer-
ca de trinta fotografias, retra-
tar as mudanças decorridas ao 
longo dos anos no património 
existente entre os Rios Cávado 
e Homem.

Vinte alunos dos Agrupamentos 
de Escolas do concelho de Vila 
Verde participaram, no dia 22 de 
fevereiro, na Fase Municipal da 
13ª Edição do Concurso Nacional 
de Leitura, na Biblioteca Munici-
pal Professor Machado Vilela.

O concurso destinou-se aos alu-
nos do 1º, 2º, 3º ciclo do Ensino 
Básico e do Secundário, tendo 2 
alunos com passagem direta à fi-
nal da CIM) do Concelho de Vila 
Verde.

SÁ DE MIRANDA

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“OS SEGREDOS DO CÁVADO”

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Vila Verde apura doze alunos para Final Regional  VILA VERDE PRESTOU CULTO AO GRANDE POETA DO NEIVA

BIBLIOTECA DE VILA VERDE

BIBLIOTECA DE PRADO

 Sob o tema “Ler mais com Ciên-
cia”, várias crianças dirigiram-se 
à Biblioteca de Prado para apren-
derem a fazer pão e composta-
gem. Depois de ouvirem as históri-
as sobre estes dois temas e para as 
tornar mais dinâmica e divertida, 
o Padeiro Pedro, da empresa Pa-
niprado, mostrou à pequenada 
como é confecionado o pão e o 
Engº Biológico Adelino Silva  apre-
sentou aos mais pequenos uma 
abordagem educativa sobre a im-
portância da reciclagem dos re-
síduos domésticos, indo ao encon-

tro do tema da “compostagem”.
Estas ações tiveram, ainda, a 
colaboração das Professoras e 
Auxiliares da Casa do Povo da 

Vila de Prado e das Técnicas do 
Centro Comunitário de Prado.

Memórias da antiga Escola do 
Bom Sucesso da Vila de Prado 
foram contadas na Biblioteca de 
Prado Comendador Sousa Lima, 
numa tertúlia que teve por obje-
tivo recordar e dar a conhecer a 
todos a história desta antiga es-
cola que tantos alunos formou.

 Os antigos professores e alunos 
recordaram outros tempos, avi-
varam a memória em torno deste 
espaço secular, construído no 
século XIX e fundado em 1887, 
agora transformado em bibli-
oteca pública e escola de música.

“LER MAIS COM CIÊNCIA” MEMÓRIAS DA ANTIGA ESCOLA 
DO BOM SUCESSOCRIANÇAS APRENDEM A FAZER PÃO E COMPOSTAGEM
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GALA 
NAMORAR 
PORTUGAL

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“OS SEGREDOS DO CÁVADO”

MÊS DO ROMANCE
PROGRAMAÇÃO MUITO INTENSA QUE CONTRIBUI 
PARA A DIVULGAÇÃO DO TERRITÓRIO E PARA 
A DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA

Durante 38 dias consecutivos, a 
marca territorial do Município de 
Vila Verde disseminou pelo país e 
pelo mundo mensagens de amor, 
carinho e ternura. Apresentações 
de produtos Namorar Portugal, 
workshops, desfiles de moda, ati 
vidades de natureza, espetáculos 
de dança, música, teatro… mais 
de uma centena de iniciativas ins 
piradas nos motivos dos Lenços de 
Namorados. Um amor intenso que 
culminou em casamento para en-
cerrar com chave de ouro a densa 
e emotiva programação ‘Feverei  
ro, Mês do Romance’.

Se parece amor, sabe a amor e soa 
a amor, o mais provável é que seja 
a Gala Namorar Portugal. No dia 
14 de fevereiro, centenas de casais 
apaixonados rumaram a Vila Verde 
para uma noite de elegância, gla 
mour, arte e amor.  A decoração, 
o jantar romântico, os espetácu-
los de música ao vivo, o desfile 
de moda… Nenhum pormenor foi 
deixado ao acaso para garantir 
uma experiência inesquecível. O 

evento ganhou 
ainda mais brilho 
com a presença 
de personalidades 
de renome no pa 
norama nacional da 
música, moda e tele-
visão (Pedro Guedes, Kelly 
Baron, Sofia Escobar, Raquel 
Sampaio, Ana Elisa, Milene Vei-
ga, Iva Lamarão e André Costa).

O Secretário de Estado do De-
sporto e da Juventude, Dr. João 
Paulo Rebelo, também marcou 
presença e não poupou elogios 
à Gala Namorar Portugal 2019, 
mostrando-se rendido aos en 
cantos do Mês do Romance e da 
marca Namorar Portugal. “Quero 
deixar um forte cumprimento a 
todos os envolvidos neste projeto. 

É uma magnífica ideia pegarmos 
na nossa história, com uma nova 
roupagem e novas ideias, e trans-
formá-la numa marca. Já conhe-
cia a marca, tinha curiosidade de 
saber mais e fico agradecido por 
ter podido testemunhar convosco 
esta magnífica Noite de Namora-
dos e de S. Valentim”, disse, con-
cluindo assim de forma entusiás-

tica: “Em nome do Governo, quero 
dar os parabéns a todos quantos 
fizeram e fazem de Vila Verde a 
capital do namoro. Somos todos 
namoradas e namorados de Por-
tugal”.
O evento resulta de uma organi-
zação conjunta entre o Município 
de Vila Verde e a Aliança Artesanal. 

O Mês do Romance é um evento 
que incluiu mais de 100 iniciativas 
e envolveu mais de 200 parcei-
ros. Aos  parceiros Namorar Por-
tugal (com milhares de produtos 
nos mercados nacionais e interna 
cionais juntaram-se  espaços de 

alojamento, bares, restaurantes, 
pastelarias e diversas entidades 
(instituições, associações, esta-
belecimentos de ensino…) que 
colaboraram com o Município de 
Vila Verde e a Aliança Artesanal 
durante o Mês do Romance.   A 

Vereadora da Cultura fez um bal-
anço extremamente positivo de 
uma programação “muito inten-
sa, mas muito gratificante”, que 
contribuiu de forma categórica 
para a valorização da cultura e da 
tradição, a divulgação do território 

e a dinamização da economia. 
“Vila Verde está cada vez mais no 
mapa, escrito com as letras do 
amor e da paixão”, referiu a Drª 
Júlia Fernandes.
Namorar Portugal é uma marca 
que fala de amor, carinho e afetos 

e leva esta mensagem aos qua-
tro cantos do mundo”, concluiu a 
mesma Edil.

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E DA JUVENTUDE MARCA 
PRESENÇA NA GALA E ELOGIA A MARCA NAMORAR PORTUGAL

“UMA MARCA QUE FALA DE AMOR, CARINHO E AFETOS E LEVA ESTA 

MENSAGEM AOS QUATRO CANTOS DO MUNDO”

MEMÓRIAS DA ANTIGA ESCOLA 
DO BOM SUCESSO
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REPORTAGEM

 «OS MEUS 
HOMENS SÃO 

OS
 MELHORES 

CALCETEIROS 
DO MUNDO»

«GOSTO MUITO DE
 TRABALHAR EM ADROS 

DE IGREJAS, PORQUE SÃO 
AS OBRAS MAIS VISTAS»

A arte de calcetar foi desde sem-
pre uma profissão genuinamente 
portuguesa e intimamente ligada 
ao nosso património cultural.
 No concelho de Vila Verde,  pou-
cas são as obras de calçada que 
não tenham sido feitas pela e-
quipa de calceteiros do Município.
 Atualmente são 14 os homens 
que, todos os dias, assentam pe-
dra a pedra a calçada de vários 
adros, de  monumentos do conce 
lho, e de outros espaços públicos.

Albino Alves trabalha no Municí-
pio de Vila Verde há quase 40 anos. 
Começou como calceiro, e há cer-
ca de 14 anos, tornou-se encarre-
gado da equipa.
 Quando começou a “assentar pe-
dra” poucos eram os que sabiam 
“fazer esta arte”. Ensinou-a a mui-
tos que ainda hoje trabalham  con-
sigo.
Sr. Albino , como lhe costumam 
chamar, confessa que nunca teve 
problemas em gerir a equipa. «Eu 
sou encarregado e eles respeitam-
me como tal. Acho que isso é meio 
caminho andado para o trabalho 

correr bem.»
 «Os meus homens são homens 
para fazer qualquer serviço. De-
posito toda a minha confiança no 
trabalho deles, pois são os mel-
hores calceteiros do mundo» afir-
ma orgulhoso.
 O carismático Chiquinho, calce 
teiro no Município de Vila Verde há 
mais de 30 anos, concorda «o Sr. 
Albino sabe bem os homens que 
tem.» Em relação ao trabalho, não 
tem dúvidas: «assentar calçada é 
bonito, mas é muito duro».
 Sujeitos ao frio, à chuva e ao ca 
lor, todos os membros da equipa 

parecem concordar que este é o 
aspeto mais negativo do trabalho 
que exercem diariamente.
 «Não há como controlar o tempo, 
mas fazemos aquilo que podemos 
e que sabemos», explica Chiquin-
ho.
 Apesar de, normalmente, es-
tarem divididos em três equipas, 
não negam que trabalham como 
uma família. «A maior parte do 
nosso tempo é passada uns com 
os outros. Damo-nos todos muito 
bem.», confessa

CALCETEIROS DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
NO FINAL DE CADA OBRA, A OPINIÃO DESTES 14 HOMENS É UNÂNIME 
«CADA CALÇADA QUE FAZEMOS É UMA MARCA QUE DEIXAMOS NO NOSSO CONCELHO»
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Manuel Pimentel não tinha sequer 
15 anos quando começou a traba 
lhar como calceteiro na Câmara 
de Vila Verde. É o funcionário mais 
antigo da equipa. A experiência fê-
lo ganhar o respeito e admiração 
dos colegas.
 «Gosto muito de trabalhar em 
adros de igrejas, porque são as 
obras mais vistas, mas o mais im-
portante é que as mesmas fiquem 
perfeitas.», confessa

 Este trabalho, além de representar 
um enorme esforço físico, implica 
também muita responsabilidade. 
Grande parte das obras é realizada 
em adros de igrejas, capelas e ou 
tros importantes monumentos do 
património religioso e cultural do 
concelho e este é um legado que 
passará de geração em geração.

Para Jorge Sousa também cal-
ceteiro há mais de 3 décadas, as 
calçadas dão «uma certa vida aos 
espaços». Além de oferecer mais 
segurança à circulação, embe 
lezam ruas e deixam os espaços 

mais nobres.
 Das dezenas de obras que a equi-
pa do Município de Vila Verde tem 
feito ao longo dos anos, os trabal-
hadores destacam algumas. Para 
uns o adro da igreja de Pedregais, 

para outros o de Cabanelas ou 
Sande. «Cada obra tem o seu en-
canto, mas claro que as maiores 
têm outro impacto quando as ter-
minamos», afirma Jorge

«CADA CALÇADA QUE
 FAZEMOS É UMA MARCA 

QUE DEIXAMOS»
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Decorreu no dia 26 de março de 
2019, no Centro de Artes e Cultu-
ra de Vila Verde, no âmbito do 
projeto “Vil’ Arte Educativa”, o 
Seminário “Educar pela Arte”  en-
volvido no Plano Integrado e Ino-
vador de Combate ao Insucesso 
Escolar, promovido pela Comuni-
dade Intermunicipal do Cávado.
 No Município de Vila Verde, o 
“Projeto Municipal de Combate 
ao Insucesso Escolar” está a ser 
implementado nas escolas do con-
celho para elevar as taxas de su 
cesso escolar e reduzir as taxas de 
abandono. Esta foi mais uma ini-

ciativa inserida naquele plano, da 
responsabilidade dos Agrupamen-
tos de Escolas de Moure e Ribeira 
do Neiva e de Vila Verde e da Es-
cola Secundária de Vila Verde.
 Neste seminário foi focada a 
importância da arte como fer-
ramenta de ensinar e educar,
Durante a manhã foram apresen-
tados os projetos “Doce Som do 
Sucesso”, pelo Professor Manuel 
Flores e Ilídio Nunes, o projeto “A 
arte como instrumento de suce 
sso”, pelo Professor Arlindo Sou-
sa, e o projeto “Olhar pela Lente”, 
pelo professor Aquiles Loureiro.

Neste seminário, vários pales 
trantes convidados e alguns 
alunos abordaram, ainda, em 
“mesa redonda”, moderada pela 
Drª Manuela Barreto Nunes, 
a sua perspetiva sobre o pa-
pel da arte no sucesso escolar.
 Durante a tarde, os alunos e 
restantes participantes tiveram 
a oportunidade de usufruir de 
workshops de canto, cinema, fo-
tografia, pintura, origami, etc.

EDUCAÇÃO

O Executivo Municipal de Vila 
Verde aprovou a atribuição de 
261 bolsas de estudo a alunos do 
ensino superior residentes no con-
celho de Vila Verde, no montan 
te global de 119 mil e 700 euros.
 Na proposta de atribuição de 
bolsas de estudo a alunos que fre-
quentam licenciaturas e mestra-
dos pode ler-se que a melhoria dos 
níveis de formação e qualificação 
representa uma mais-valia para o 

desenvolvimento do capital hu-
mano, social e económico de um 
território e deve, por conseguinte, 
estar na primeira linha de priori-
dade das políticas públicas.
 Esta clara aposta na elevação 
das qualificações dos jovens 
Vilaverdenses contempla igual-
mente os alunos que frequen-
tam os Cursos Técnicos Supe-
riores Profissionais (CTSP).
 De facto, esta medida de incen-

tivo à frequência do ensino su-
perior é um instrumento que o 
Município tem à sua disposição 
para potenciar o desenvolvimen-
to humano, na medida em que 
ajuda a preparar os jovens para as 
oportunidades e para os desafios 
cada vez mais complexos de uma 
economia em crescente competi-
tividade que reclama quadros té 
cnicos com elevada qualificação.

 No dia 21 de março, são 
comemorados o Dia da Árvore e 
o Dia Mundial da Poesia e o Mu-
nicípio de Vila Verde assinalou 
a data com um conjunto de ini-
ciativas que envolveram os alu-
nos da EB 2 e 3 de Vila Verde.
 Num solarengo dia que fez juz à 
chegada da Primavera, as crian-
ças deslocaram-se até ao Monte 
de São Miguel o Anjo, na fregue-
sia de Prado S. Miguel, para pro-
cederem à plantação de mais de 
cem árvores de espécies autóc-
tones, entre as quais, sobreiros, 
carvalhos, medronhos e pin-
heiros, com o  auxílio da Equipa 
Municipal de Intervenção Flor-
estal do Município de Vila Verde.
 De forma a associar esta 
causa ambiental à importân-
cia da poesia e da leitura no 
desenvolvimento pessoal e co 

gnitivo, as crianças fizeram, 
ainda, várias declamações de 
poemas relacionados com a 
natureza e o planeta terra, es-
colhidos pela Biblioteca Prof. 
Machado Vilela de Vila Verde.
 Esta iniciativa contou com a pre-
sença da Vereadora da Educação, 
Drª. Júlia Fernandes, do Vere-
ador do Ambiente, Dr. Patrício 
Araújo, e do Diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Verde, 
Dr. Alberto Rodrigues,que agra-
deceram aos jovens a adesão à 
atividade e lembraram que esta 
teve por objetivo, para além da 
promoção da leitura, sensibilizar 
os mais novos para a importân-
cia da preservação das zonas 
verdes e para as funções desem-
penhadas pelas árvores no que 
concerne ao equilíbrio ambiental 
e ao bem-estar das populações.

Durante o mês de maio , o Municí-
pio de Vila Verde procedeu à re-
alização de trabalhos de limpeza 
e desinfeção dos reservatórios 
dos vários sistemas de abasteci-
mento da água da rede pública.
 Esta operação visou fun-
damentalmente garantir a 
qualidade e a segurança no 
abastecimento de água  e a 
proteção da saúde pública.
 

. Proteção da saúde pública 
garantindo água com ele-
vada qualidade e segurança;
. Aumento do nível da confi-
ança e satisfação dos consu-
midores e da aceitabilidade do 
produto final Água;
. Otimização dos procedimen-
tos de manutenção das infraes-
truturas do sistema de abaste 
cimento de água;
 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 
DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA 
DA REDE PÚBLICA

DIA DA ÁRVORE E DIA MUNDIAL DA
POESIA

O Serviço da Educação do 
Município de Vila Verde pro-
moveu a ação de formação 
“Da Receção à Distribuição”.
Dedicada a Técnicas de Educação, 
a sessão, orientada pela Nutricion-
ista estagiária, Mariana Afonso, 
pretendeu ensinar algumas das 
regras básicas de higiene e segu-
rança alimentar, o fluxograma do 
processo de produção alimentar e, 
ainda, algumas orientações sobre 
ementas em refeitórios escolares.

CÂMARA ATRIBUI 261 BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO
ENSINO SUPERIOR.” INVESTIMENTO DE 119.700,00€

BOLSAS DE ESTUDO

COMBATER O INSUCESSO 
ESCOLAR
PROJETO “VIL’ARTE EDUCATIVA” PROMOVE A ARTE COMO
COMPONENTE FUNDAMENTAL DO SUCESSO ESCOLAR

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO  PROMOVE AÇÃO DE FORMAÇÃO 
DEDICADA À ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS

AMBIENTE
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INVOVAÇÃO E CONHECIMENTO 

Realizou-se, no dia 3 de abril, a 
apresentação do projeto “Tardes 
Digitais”, um projeto de inclusão 
social desenvolvido  pela Casa 
do Conhecimento de Vila Verde 
e pela Escola Secundária de Vila 
Verde, no contexto da Rede Social 
do Município de Vila Verde, com 
a adesão de diversas Instituições 
Particulares de Solidariedade So-
cial do concelho.
  De referir que o programa das 
Tardes Digitais teve duas aborda-
gens. Numa primeira fase tiveram 
lugar os “Ateliers Digitais” desen-

volvidos pelos alunos do 10º e 
12º anos do Curso Profissional de 
Técnico de Ação Psicossocial e do 
Grupo de Voluntariado do Projeto 
Young VolunTeam da ESVV, com 
o objetivo de aproximar os seus 
“formandos” das tecnologias, no-
meadamente no uso do computa-
dor, rato, teclado, de sistemas op-
erativos, no acesso à Internet, na 
pesquisa de portais e no acesso a 
alguns jogos.
 Numa segunda fase a “Casa do 
Conhecimento, um espaço a 
descobrir, proporcionou a des 

coberta das interações  entre o 
património cultural local, a im-
pressão 3D, a realidade aumenta-
da e a robótica, entre outras.
 “Tardes Digitais”, apresenta-
se como um projeto dinâmico e 
flexível, em que a programação 
das fases se orienta pelos inte 
resses, necessidades e capaci-
dades dos seus utilizadores, pro-
movendo condições de igualdade 
no acesso às tecnologias digitais, 
contribuindo para a inclusão digi-
tal e consequente inclusão social.

7.ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS
“VAMOS SALVAR OS OCEANOS” E “A DISTÂNCIA”
SÃO AS CURTAS METRAGENS PREMIADAS

Decorreu, no dia 13 de março 
de 2019, o encerramento e en-
trega de prémios da 7ª edição 
do projeto Mobicurtas, na Casa 
do Conhecimento de Vila Verde.
 O auditório encheu-se de alu-
nos e professores dos diferen 
tes agrupamentos de escolas 
e escolas do concelho para as-
sistir à exibição de 30 minutos 
dos 27 conteúdos multimédia 
produzidos pelos 60 alunos 
que participaram na iniciativa.
 Nesta edição foram premiadas 
seis curtas em dois escalões dis-
tintos: um para os alunos do 3º 
ciclo e cursos de formação T2 e 
T3 e outro para os alunos do en-
sino secundário e profissional.
 A seleção das três melhores 
curtas-metragens de cada 
escalão coube ao júri con-
stituído por Adelino Silva, Luís 
Martins e Pedro Alves, entu-
siastas de pequenas narrati-
vas e amantes de fotografia.
 

Os prémios atribuídos ao 
escalão do 3º ciclo foram os 
seguintes:

 1º lugar: “Vamos salvar os 
oceanos” Agrupamento de Esco-
las de Moure e Ribeira do Neiva 
(EB 2 e 3 Ribeira do Neiva)
2º lugar: “A vida em movimen-
to” Agrupamento de escolas de 
Prado
3º lugar: “Bullying na adolescên-
cia” Agrupamento de escolas de 
Prado

PRÉMIOS ESCALÃO ENSINO 
SECUNDÁRIO E PROFISSION-
AL:

1ºlugar: “A distância” EPATV
2º lugar: “O pedido” EPATV
3º lugar: “ “The Light in the Dark-
ness“ Escola Secundária de Vila 
Verde

TECNOLOGIAS NO FEMININO  
AS MULHERES DE SUCESSO NA SOCIEDADE ATUAL

Tecnologias no Feminino foi 
o evento do Município de Vila 
Verde, promovido pela Casa 
do Conhecimento, no dia 8 
de março, para comemorar o 
Dia Internacional da Mulher.
O evento contou com a partici-
pação de Mariana Silva, aluna do 
curso de Engenharia Informática 
e Computação, na Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto, com a comunicação  Mun-
do da Informática no Feminino.
Profissão? Programadora! foi a 
apresentação da Drª Rita Maia e 

Silva, Programadora Informática.
Começou por mencionar que 
o seu interesse pela tecnologia 
surgiu logo na infância, dada 
a sua curiosidade e também 
por ter a tecnologia muito pre-
sente no seu ambiente familiar.
As Políticas Públicas na área 
Igualdade de Género, pela Drª  
Rosa Oliveira, representante da 
CIG, que começou por enunciar 
que “a sociedade é composta 
por pessoas com todas as suas 
diferenças, mas iguais na sua 
essência e nos seus direitos”.

TARDES DIGITAIS

ENGENHEIRAS POR DIA
Tertúlia promove fim da segregação das escolhas 
profissionais entre homens e mulheres

NOVO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL  QUE ENVOLVE

PESSOAS DOS 15 AOS 103 ANOS

Decorreu no dia 4 de abril, na Casa 
do Conhecimento,  a Tertúlia En-
genheiras por um dia, no âmbito 
do International Girls in ICT Day, 
uma iniciativa conjunta da Casa 
do Conhecimento e da Ação So-
cial do Município de Vila Verde, da 
Escola Secundária de Vila Verde 

e da Carta para a Diversidade.
A Tertúlia contou com a partici-
pação da Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Drª Júlia 
Fernandes, do Diretor da Escola 
Secundária de Vila Verde, Drº João 
Graça, da Psicóloga do Serviço de 
Psicologia e Oirentação da ESVV, 
Drª Susana Gomes, de vários pro-
fessores e alunos da mesma  escola.
O painel da tertúlia contou com 
as intervenções de três mulheres 
da área da tecnologia e da en-
genharia, a Engª Sara Estrela, da 
Altice, a Drª Isabel Cerqueira e a 
Engª Michele Alves, do Município 
de Vila Verde, que tiveram o papel 
primordial de contagiar com os 

seus testemunhos a vasta plateia.
Nesta tertúlia ficou evidente que 
o género não foi condicionante 
na escolha e no desempenho 
profissional destas três profis-
sionais e que não existem trabal-
hos de mulheres e de homens.
O International Girls in ICT Day 
é uma iniciativa apoiada pelos 
193 Estados-Membros da União 
Internacional de Telecomuni-
cações, uma agência da ONU, 
que pretende incentivar as jovens 
a interessarem-se e partici-
parem no setor das Tecnologias 
de Informação e Comunicação.

AMBIENTE

O concelho de Vila Verde vol-
tou a encantar os visitantes da 
Bolsa de Turismo de Lisboa, no 
stand“Minho IN” dentro da Porto e 
Norte de Portugal, com o seu ex-lí-
bris: os Lenços Namorar Portugal,
 A Aliança Artesanal marcou 

presença, no dia 15 de março, 
naquela que é a maior feira 
de turismo de Portugal e es-
teve a espalhar mensagens de 
amor pela capital portuguesa.
 Algumas das bordadeiras pro-
moveram um workshop de bor-

dado, ensinando aos participantes 
os segredos mais bem guardados 
dos tão famosos lenços de amor.
 A 31ª edição da BTL decor-
reu de 13 a 17 de março e, se-
gundo a organização do cer-
tame, «as expectativas são 
elevadas, uma vez que acompan-
ham o crescimento do setor em 
Portugal, esperando uma pro-
cura de mais de 70 mil visitantes.
 O stand “In Minho”, onde Vila 
Verde esteve presente, foi sur-
preendido, ainda, por Pedro 
Guedes e Kelly Baron, modelos 
que brilharam na apresentação 
da Gala Namorar Portugal 2019.

VILA VERDE ESPALHA MENSAGENS DE 
AMOR NA BOLSA DE TURISMO LISBOA 

ARTESANATO
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AÇÃO SOCIAL

O Município de Vila Verde en-
tregou, no dia1 de abril, as chaves 
de duas habitações sociais a duas 
famílias carenciadas, que serão 
alojadas no edifício de proprie-
dade horizontal, na Avenida Pro-
fessor Machado Vilela, n.º69.
 As habitações entregues são de 
tipologia T2 e T3 e foram atribuídas 
às famílias que obtiveram maior 
pontuação na listagem result-
ante do concurso para atribuição 
de habitação social, sendo as 
duas famílias monoparentais e 
uma das quais beneficiária do 
Rendimento Social de Inserção.
 Para uma das famílias, o acesso 
a uma habitação condigna é o 
culminar de um sonho. Uma das 
arrendatárias, mãe de duas filhas 
menores, refere que «as meni-
nas sonhavam ter acesso a um 
quarto, a  uma casa de banho 
e a um espaço para estudar.»
 As habitações foram total-
mente requalificadas, encon-

trando-se salvaguardadas as 
condições de conforto, privaci-
dade e dignidade habitacional.
 O Município de Vila Verde consid-
era que o direito à habitação é um 
direito fundamental que assiste a 
todas as pessoas, consagrado na 
Constituição da República Por-

tuguesa, e sustenta que é cada 
vez mais necessária a partici-
pação dos municípios no âmbito 
da ação social, com vista à pro-
gressiva inserção social e à me
lhoria das condições de vida das 
pessoas e famílias carenciadas.

De forma a encerrar as atividades 
da ação de sensibilização “Abril, 
mês da prevenção contra os maus 
tratos infantis e juvenis”, cerca 
de duzentas pessoas abraçaram 
a causa e vestiram, literalmente, 

a camisola azul, com o objetivo 
de manifestarem o seu protesto 
contra os maus tratos na infân-
cia, uma iniciativa que contou 
com a participação do Presiden-
te da Câmara Municipal de Vila 

Verde, Dr. António Vilela, que se 
fez acompanhar pelo executivo 
municipal, pelos colaboradores 
do Município, da CPCJ e pelos 
alunos e professores da EPATV.
A iniciativa constituiu, uma vez 
mais, um alerta para um con-
junto de atos indevidos cometi-
dos contra as crianças e jovens.
 À semelhança do que acontece 
no território nacional e internac-
ional, no mês de abril, a CPCJ de 
Vila Verde, em parceria com o 
Município de Vila Verde, a Rede 
Social, a Unidade de Saúde local, 
as Escolas, a Junta de Freguesia 
local e a Casa do Conhecimento, 
promoveu um conjunto de ativi-
dades de sensibilização e de alerta 
no sentido do envolvimento co-
munitário na prevenção, mas tam-
bém na deteção e na sinalização 
de maus tratos a crianças e jovens.

“Saúde Mental: Alzheimer e out-
ras demências” foi uma inicia-
tiva promovida pela IPSS- Cen-
tro Social do Vale do Homem, 
que teve como intuito abordar 
o tema da demência, do envel-
hecimento e da saúde mental.
 O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, participou na sessão de 
abertura que  contou também 
com a presença do cónego 
Roberto Rosmaninho Mariz, 
presidente da UDIPSS – Braga 

e Membro da CNIS,  e do Di-
rector do Centro Distrital de 
Braga do Instituto da Segu-
rança Social, Dr. João Ferreira.
 Através dos painéis que com-
puseram a tertúlia, os diver-
sos especialistas convida-
dos apresentaram as suas 
perspetivas acerca das temáti-
cas, refletindo sobre os desa-
fios e sobre a importância do 
acompanhamento em pes-
soas com doenças mentais.

EMPREENDEDORISMO

4.ª TERTÚLIA SOCIAL
SOBRE SAÚDE MENTAL

VILA VERDE ENCERRA MÊS COM “LAÇO 
HUMANO”

MUNICÍPIO DE VILA VERDE ATRIBUI 
HABITAÇÃO SOCIAL A DUAS FAMÍLIAS

“ABRIL, MÊS DA PREVENÇÃO CONTRA OS MAUS TRATOS
 INFANTIS E JUVENIS”

O Vinho Vilaverdense “Vale do 
Homem” foi distinguido com 
três prémios, Verde Ouro para o 
Vale do Homem Loureiro, Verde 
Prata para o Vale do Homem 
Arinto, Verde Honra para o Vale 
do Homem Branco, no Evento 
Melhores Verdes 2019.
 Face ao prestígio deste prémio 
e ao incentivo que o mesmo não 
pode deixar de representar, as-
sim como ao sucesso já alcan-
çado, estão abertas excelentes 
perspetivas para que esta em-
presa continue a trabalhar com 
o selo da qualidade e para que 
novas distinções venham a ac-

ontecer.
Em Vila Verde, existem grandes 
empreendedores e este con-
celho está num processo de 
modernização e de crescimento 
que vai dar uma forte vitalidade 
à economia e abrir janelas de 
oportunidade para que o talen-
to, a criatividade e o rasgo dos 
empreendedores não parem de 
se manifestar.
  Muitos parabéns, ao Nuno Mi-
randa e para todos os seus co-
laboradores, por este prémio 
que também muito honra o con-
celho de Vila Verde.

VINHO VILAVERDENSE “VALE
DO HOMEM” PREMIADO NO
EVENTO MELHORES VERDES 2019
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DESTAQUES

DIA DA EUROPA

O Município de Vila Verde aco 
lheu, pelo quinto ano consecutivo, 
no domingo de Páscoa, as Sole-
nidades Pascais. Pelas 14h30m, 
o Compasso Pascal da freguesia 
de S. Paio de Vila Verde, com-
posto por seis cruzes, veio ao 
edifício dos Paços do concelho.

Com tempo agradável a fa-
vorecer as celebrações, sorrisos 
e satisfação espelhados nas pes-
soas presentes e uma boa dis-
posição contagiante de acordo 
com o dia, as sete cruzes que 
compõem o Compasso Pascal 
iniciaram o circuito da parte da 

tarde nos Paços do Concelho.
 Os mordomos da Cruz deram 
inicio  às celebrações Pascais e 
de seguida o padre Artur Gon-
çalves de Vila Verde expressou as 
palavras de Deus a todos os pre-
sentes, num ambiente de alegria, 
religiosidade, fé e muita emoção.

RECEÇÃO AO COMPASSO PASCAL NO 
MUNICÍPIO DE VILA VERDE  MARCADA 
PELA EMOÇÃO DE TODOS OS PRESENTES

4.ª TERTÚLIA SOCIAL

CONCELHO DE VILA VERDE EM 
DESTAQUE NA REVISTA EVASÕES

Sob o mote “O Rio, a cerveja e o 
amor em bordados”, a Revista 
Evasões, suplemento semanal do 
Jornal de Notícias, veio conhecer 
os encantos do concelho de Vila 
Verde.
“Fevereiro, Mês do Romance” foi o 
grande destaque da reportagem, 
mas não faltam também refe 
rências à nossa gastronomia de 
excelência, ao vasto património 
natural, ao desporto e aos vari-
ados empreendimentos turísticos.
 A Jornalista Carina Fonseca es-
teve à conversa com a Vereadora 

da Cultura da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Drª Júlia Fernandes, 
e desvenda aos leitores alguns dos 
segredos do Concelho dos 1001 
encantos para descobrir.
 Estas seis páginas de notícia en-
altecem os ativos turísticos distin-
tivos do nosso território e levan-
tam o véu do melhor que a terra 
dos Lenços de Namorados tem 
para oferecer. Não deixe de ler o 
artigo e visite Vila Verde… onde o 
AMOR acontece!

De forma a assinalar o Dia da 
Europa, que se comemora no 
dia 09 de maio,  a Câmara Mu-
nicipal de de Vila Verde hasteou 
a Bandeira da União Europeia, 
na Praça do Município.
Estiveram presentes na ce-
rimónia o Eurodeputado Eng. 
José Manuel Fernandes, o 
Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, a Ve 
readora da Cultura, Educação 
e Ação Social, Drª. Júlia Fer-
nandes, o Presidente da Junta 
de Freguesia de Vila Verde e 
Barbudo, Sr. José Luís Faria, 

o Diretor Pedagógico da Aca-
demia de Música de Vila Verde, 
Prof. Idílio Nunes, e a Diretora 
Pedagógica da EPATV, Prof. 
Sandra Monteiro.
Para tornar a atividade mais 
dinâmica e educativa, os 
jovens músicos da Academia 
da Música de Vila Verde can-
taram o hino da Europa, en-
quanto o Eurodeputado, Engº 
José Manuel Fernandes e uma 
jovem vilaverdense hasteavam 
a Bandeira da União Europeia, 
na Praça do Município.

VILA VERDE ASSINALA 
O DIA DA EUROPA  

13.ª EDIÇÃO DO “PINTAR A PÁSCOA
” TRANSFORMA OVOS EM OBRAS DE ARTE
Pelo 13.º ano consecutivo, “Pintar 
a Páscoa” voltou, com toda a orig-
inalidade que lhe é característica, 
para colorir a Praça do Município.
Este ano, a iniciativa teve a segun-
da maior adesão de sempre, com 
a participação de 55 ovos, sendo 
que o 55.º é uma árvore temática.
Na sessão de inauguração foram 
entregues os prémios relativos 
ao concurso do ano passado (12.ª 
edição).

PINTAR PÁSCOA

VINHO VILAVERDENSE “VALE
DO HOMEM” PREMIADO NO
EVENTO MELHORES VERDES 2019

 A Direção- Geral do Património 
Cultural classificou a Torre e Casa 
de Gomariz, situada na freguesia 
de Cervães, como Monumento de 
Interesse Público.
 A classificação foi publicada em 
Diário da República, Portaria n.º 
235/2019,  de 9 de abril. 
 A Torre da Casa de Gomariz revela 
uma tipologia de habitação nobre, 
característica do final da Idade 
Média, reformada no século XVI. 
 Apesar das recentes obras de 
adaptação a unidade turística, o 
conjunto da Torre e da Casa de 

Gomariz (ala solarenga anexa) 
«conserva, ainda, o grande valor 
histórico e arquitetónico, consti-
tuindo um notável e raro vestígio 
medieval e quinhentista da im-
plantação nobre na região.»
 Esta classificação, além de ser 
motivo de orgulho para todos 
os vilaverdenses, revela-se uma 
excelente forma de promover o 
concelho dentro e fora do país, 
assim como de preservar o seu 
património arquitetónico e cul-
tural.

TORRE E CASA DE GOMARIZ CLASSIFICADA 
COMO MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO

CERVÃES
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Reunião ordinária de 21 de Janeiro de 2019 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 20 000€ ao Grupo Folclórico de 
Vila Verde para a criação de um Núcleo Museológico para a implementação do Centro Interpretativo Etnográfico de 
Vila Verde e para a realização de exposições permanentes e temporárias, onde se inclui também o catálogo digital.
Mereceu aprovação unânime a colocação de um sinal STOP no entroncamento entre a EM 532 e a Travessa do 
Romeu, em Pedregais, a realização de obras na EPATV, a atribuição de um subsídio de 12 500€ para fazer face à 
realização de obras para a legalização do edifício do Centro Social Paroquial de Cervães, um donativo de 1 000€ para 
a realização do evento “As Novenas”, pela Comissão das Novenas (Festa de Natal de Cervães); comparticipação 
de 20 000€ o Centro Social do Vale do Homem para a aquisição de terreno adjacente à Escola Básica de Ponte S. 
Vicente; subsídio de 6 415€ à ADOL para fechamento do coberto existente no novo edificado desta Instituição; apoio 
financeiro de 21 586,50€ para a colocação de ar condicionado no Salão Polivalente da Associação Cultural e Musical 
de Vila Verde; protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial de Sta. Marinha de 
Nevogilde, para as obras de requalificação do logradouro da respetiva residência paroquial.
Foi aprovada por maioria a proposta sobre a orçamentação e gestão das despesas com pessoal para 2019.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o projeto de Código de Ética e Conduta do Município de Vila Verde

Reunião ordinária de 4 de fevereiro de 2019 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os contratosinteradministrativos presentes e respectivos 
anexos, a celebrar entre o Município de Vila Verde e os agrupamentos de escolas de Vila Verde, Moure e Ribeira do 
Neiva e Prado, assim como prémios a atribuir no âmbito do XVI Concurso Internacional de Criadores de Moda e do IX 
Concurso Internacional de Acessórios de Moda da Responsabilidade do Município de Vila Verde.
Foi aprovada, por unanimidade, a resolução de pedido de declaração pública, com caráter de urgência, para constitu-
ição de servidão administrativa permanente de passagem de utilização pública dos terrenos necessários à execução 
do troço Praia do Mirante – Porto Carrero, da Ecovia do rio Cávado, na freguesia de Soutelo, assim como dos terrenos 
necessários à execução do troço Praia do Faial – Praia do Mirante, da Ecovia do rio Cávado, nas freguesias de  Vila 
de Prado e Soutelo. 

Reunião ordinária de 18 de fevereiro de 2019 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o projecto de 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 à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, contanto que não 
fossem apresentadas pronúncias no âmbito da consulta pública, até ao final do prazo concedido para o efeito. Foi 
aprovada por maioria a proposta de recrutamento de um posto de trabalho, previsto no Mapa de Pessoal para 2019, 
e devidamente orçamentado, através da mobilidade interna entre órgãos. 
Mereceu aprovação unânime um pedido da Escola Profissional Amar Terra Verde para autorização de realização de 
obras de ampliação no edifício-sede da EPATV.

Reunião ordinária de 4 de março de 2019
Uma proposta de voto de  louvro à Escola Profissional Amar Terra Verde foi aprovada por maioria e o voto de louvor 
ao pasteleiro Miguel Lopes foi aprovada por unanimidade.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao fornecimento e colocação de sinais verticais de trân-
sito para vários locais solicitados pela freguesia de Lanhas e atribuir um apoio financeiro, no valor de 2 400€, para 
requalificação, vedações e sistema de iluminação do Campo de Jogos de Oleiros. Mereceu também aprovação un-
ânime o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Sande, 
Vilarinho, Barros e Gomide, para comparticipar o financiamento necessário à aquisição do terreno para alargamento 
do Cemitério de Vilarinho, assim como o seu projecto de arquitectura, e, bem assim, protocolo de colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Verde e a freguesia de Gême para comparticipar o projecto de arquitectura, os 
materiais de construção e os serviços de construção civil por parte do Município de Vila Verde, necessários para a 
concretização da construção das casas de banho da zona envolvente e apoio à Capela de Santa Engrácia de Gême.
 
Reunião ordinária de 18 de março de 2019 
Foi deliberado, por unanimidade, renovar o fundo de maneio da CPCJ de Vila Verde. Foi também aprovada, por 
unanimidade, a constituição de empresa local de natureza intermunicipal com o objetivo exclusivo de proceder à 
triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos, nos municípios de Braga, Póvoa de 
Lanhoso, Vieira do Minho, Amares, Vila Verde e Terras de Bouro, assumindo o Município de Vila Verde uma partici-
pação direta de 5%. Mais deliberou que a Braval – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., através dos 
titulares do seu órgão executivo, fosse mandatada para prosseguir todos os atos administrativos e societários com 
vista a constituição do sistema intermunicipal delegatório, sendo os mesmos submetidos à aprovação dos órgãos 
municipais competentes. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal a 
proposta de que o município não pretende a transferência  de competências, no ano de 2019, nos domínios da pro-
teção e saúde animal e de segurança dos alimentos, da educação, da cultura e da saúde. Deliberou ainda que a 
Assembleia Municipal desse parecer desfavorável  à transferência de competências, no ano de 2019, para os órgãos 
da CIM Cávado previstos no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, no domínio da educação e no Decreto-Lei n.º 
23/2019, de 30 de janeiro, no domínio da saúde.
Teve também lugar a aprovação, por unanimidade, da Declaração por Adaptação do Plano Diretor Municipal, a 
ssim como o envio, à Assembleia Municipal, para aprovação, do Relatório de Estado de Ordenamento do Território 
– REOT, uma vez concluída a discussão pública, e assegurar a despesa com a proposta de protocolo a celebrar entre 
o Município de Vila Verde e a empresa Águas do Norte S.A., tendo em vista a “Rede de Saneamento da Freguesia 
de Marrancos” – ligação da rede existente em Monte Afurado, Moinhos e a EN 201 ao intercetor do Neiva (Bacia 1 – 
Bacia 2).Foi igualmente aprovada a atribuição de apoio financeiro, no valor de 114 390€, ao Clube Náutico de Prado, 
para compromissos realtivos à realização de obras de requalificação nas instalações deste  clube.

Sessão extraordinária de 28 de janeiro de 2019
A proposta da Câmara Municipal relativa à concretização da transferência de competências para as autarquias locais 
ao abrigo da Lei número 50/2018, de 16 de agosto, designadamente a proposta de não aceitação da transferência 
das competências no ano de 2019 previstas nos seguintes diplomas legais: a) Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de no-
vembro, ao abrigo do artigo 13.º, n.º 2; b) Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, ao abrigo do artigo 9.º, n.º 2; 
c) Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro, ao abrigo do artigo 14.º, n.º 2; d) Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de 
novembro, ao abrigo do artigo 10.º, n.º 2; e) Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, ao abrigo do artigo 6.º, 
n.º 2; f) Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, ao abrigo do artigo 21.º, n.º 2; g) Decreto-Lei n.º 105/2018, 
de 29 de novembro, ao abrigo do artigo 17.º, n.º 2; h) Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, ao abrigo do 
artigo 16.º, n.º 2; i) Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, ao abrigo do artigo 12.º, n.º 2, foi aprovada por 
unanimidade.
A proposta da Câmara Municipal relativa ao parecer favorável à transferência para os órgãos da Entidade Intermu-
nicipal – CIM Cávado, as competências previstas no Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro, no domínio da 
promoção turística interna sub-regional, e no Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro, no domínio dos projetos 
financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento - foi aprovada por maioria.

Sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2019 
A nomeação de um membro da Assembleia Municipal para fazer parte da Comissão Consultiva da Segunda Revisão 
do Plano Diretor Municipal (PDM), cujo membro será o Presidente da Assembleia Municipal, por proposta da Comis-
são Permanente deste mesmo órgão, foi aprovada por unanimidade.
Foram nomeados os seguintes representantes da Assembleia Municipal para integrar a Comissão de Acompanha-
mento do processo de transferência das competências no ano de 2019: bancada do PSD – José Manuel Pinheiro 
Lopes; bancada do PS – Paulo Samuel Macedo Estrada; bancada do CDS – Cláudia Isabel Campos da Costa Pereira; 
bancada da CDU – Sérgio Sales de Almeida; bancada dos Independentes – Pedro Filipe Gomes Dias; bancada dos 
Presidentes de Junta do PS – António Esquível Gonçalves Gomes. 
A proposta da Câmara Municipal de alteração do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água, 
de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, do Município de Vila Verde, 
foi aprovado por maioria.
Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Vila Verde de 28 de março de 2019 
A proposta da Câmara Municipal relativa à concretização da transferência de competências para as autarquias locais 
ao abrigo da Lei n.º 58/2018, de 16 de agosto, designadamente a proposta de não aceitação da transferência das 
competências no ano de 2019 previstas nos seguintes diplomas legais: a) Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, 
ao abrigo do artigo21.º, n.º 3; b) Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, ao abrigo do artigo 76.º, n.º 2; c) Decreto-
Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, ao abrigo do artigo 12.º, n.º 3; d) Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, ao abrigo 
do artigo 28.º, n.º 2, foi aprovada por unanimidade.
A proposta da Câmara Municipal relativa ao parecer desfavorável à transferência para os órgãos da Entidade In-
termunicipal – CIM Cávado, as competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, no domínio 
da educação, e no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, no domínio da saúde, foi aprovada por unanimidade.

GRUPO DESPORTIVO DE PRADO 
INAUGURA NOVOS BALNEÁRIOS

CAMPEÕES DA RIBEIRA DO NEIVA RECEBIDOS 
NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

DESPORTO

As novas infraestruturas do Grupo 
Desportivo de Prado incluem três 
balneários para as equipas, dois 
para os árbitros e uma sala para o 
departamento médico.
 A obra, com orçamento  perto de 
115 mil euros, foi financiada pela 
Federação Portuguesa de Futebol, 
pelo Município de Vila Verde e pelo 
GD Prado.
O ato de inauguração realizou-
se, no dia 24 de fevereiro, e foi 
presidido pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, Dr. 
António Vilela, que fez questão de 
agradecer a todos aqueles que co-
laboraram para que a obra se con-
cretizasse.
«Quando falamos em desporto 
podemos falar bem alto da Vila de 
Prado. Esta vila só nos pode orgul-
har pelos seus enormes feitos», 

sublinhou o autarca.
 Para o edil vilaverdense «é de 
louvar que este clube, com uma 
“pequena” ajuda do Município e 
de outras entidades tenha conse-
guido esta grande obra.»
 Segundo o Dr. António Viela, «o 
Município de Vila Verde continuará 
a colaborar com este clube, que é 
um grande embaixador do nosso 
concelho. Estaremos cá para o 
acompanhar e fazer com que ele 
vá cada vez mais longe.»
 O Presidente da Direção do Grupo 
Desportivo de Prado, Miguel 
Gomes, visivelmente orgulhoso, 
salientou que «a partir de agora 
o clube tem uns balneários à sua 
altura. O que parecia um sonho 
agora é realidade. O nosso clube 
está dotado de instalações de ex-
celência.»

 Na perspetiva do Dr. Carlos Couta-
da, Vice-Presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol, «era prat-
icamente uma obrigação a Fede 
ração associar-se a esta obra. Hoje 
é um momento de muita alegria e 
satisfação para todos.»
 O Presidente da Junta da Vila de 
Prado, Dr. Albano Bastos, agrade-
ceu esta remodelação «em nome 
de toda a freguesia.» «É uma obra 
que fica para a Vila de Prado. O 
nosso clube é uma das nossas 
mais valias», referiu
 Depois dos discursos das indi-
vidualidades, as instalações foram 
benzidas pelo Pároco da Freguesia 
da Vila de Prado, João Correia, e a 
população ali presente pode visi-
tá-las in loco.

A Câmara Municipal de Vila Verde 
recebeu e homenageou, no dia 
16 de maio, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, os jogadores, 
a equipa técnica e a direção do 
Grupo Desportivo e Recreativo da 

Ribeira do Neiva, 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 da próxima temporada.

MUITOS PARABÉNS A 
TODOS!  

PELO EXCELENTE 
PERCURSO



                                          BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 27 DE MAIO DE 2019 - Nº17

15
27 DE MAIO| 2019
BOLETIM INFORMATIVO

25 DE ABRIL

Homenagens a instituições e 
personalidades pradenses

Na cerimónia também foram 
homenageados, com votos de 
louvor, o Clube Náutico de Pra-
do e a Federação Portuguesa 
de Canoagem pela saudando 
e homenageando todos os 
seus protagonistas,  por todo 
o empenho, disponibilidade e 

dedicação no Campeonato do 
Mundo de Maratona em Cano-
agem, realizado na Praia do 
Faial, na Vila de Prado, de 3 a 9 
de setembro de 2018. O paste-
leiro José Miguel Sousa Lopes, 
também recebeu um voto de 
louvor por ser considerado um 
dos chefes de Pastelaria mais 
promissores a nível europeu.

Foi ao som da Fanfarra da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde que o Presidente da 
Câmara, Dr. António Vilela, o 
Presidente da Assembleia, Dr. 
Carlos Arantes e o Presidente 
da Junta de Vila Verde e Bar-
budo, José Faria, hastearam 
as bandeiras, na Praça do Mu-
nicípio, que assinalou o inicio 
das comemorações do “25 de 
Abril”.
A Sessão Solene decorreu 
perto das 10h00, na Biblioteca 
Comendador Sousa Lima, na 
Vila de Prado,  e começou com 
a receção aos convidados pela 
Fanfarra de Vila de Prado e com 
a entrega de cravos pelas crian-
ças do Centro Escolar de Prado.
O Rancho Folclórico da Casa do 
Povo da Vila de Prado e a As-
sociação Etnográfica e Cultural 
do Rancho Folclórico de Vila 
de Prado iniciaram a animação 
com os cânticos “Somos Livres” 
e “Grândola vila Morena”, se-
guidos de uma apresentação 
de taekwondo pelo Grupo De-
sportivo de Prado.
 A cerimónia prosseguiu com 
um dos momentos altos da 
solenidade, a emotiva peça de 
teatro “O 25 de Abril pelo olhar 
das crianças”, uma encenação 
conduzida pela Associação de 
Pais e Encarregados de Edu-
cação do Centro Escolar de 
Prado.
A cerimónia continuou com a 

magnifica atuação dos músicos 
e cantores da Escola de Musica 
de Vila de Prado, seguida de 
um momento de fado protag-
onizado pelas  fadistas Isa de 
Castro e Teresa Baixo.
No decorrer da Sessão, o Presi-
dente da Junta de Freguesia 
da Vila de Prado Dr. Albano 
Bastos, deu as boas-vindas aos 
convidados e mostrou-se mui-
to agradados por a sessão ter 
decorrido naquela Vila.
 Também os representantes 
dos partidos na Assembleia 
Municipal da CDU, CDS, PS e 
PDS, fizeram um discurso alu-
sivo ao importante papel que o 
25 de Abril teve para a conquis-
ta da liberdade e para a democ-
racia em que hoje vivemos.
 No final, o Presidente da Câ-
mara de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, e o Presidente da As-
sembleia, Dr. Carlos Arantes, 
frisaram, nas suas intervenções 
o enorme valor deste dia para 
o país, assim como para o con-
celho de Vila Verde.
 De acordo com o Dr. António 
Vilela “Manter viva a memória 
de Abril é saber reconhecer e 
homenagear todos aqueles 
que fizeram com que a Rev-
olução fosse possível”
 A Sessão Solene terminou com 
uma belíssima atuação dos 
jovens artistas do  Grupo DAR 
Mais da Paróquia da Vila de 
Prado.

SESSÃO FOI ABRILHANTADA PELAS 
COLETIVIDADES DA VILA DE PRADO

A sessão foi organizada pela As-
sembleia Municipal e Câmara 
Municipal de Vila Verde com o 
apoio da Junta de freguesia da 
Vila de Prado, e foi  abrilhanta-
da com a participação ativa 
de várias coletividades da Vila 
de Prado às quais o Município 
expressa os agradecimentos: 
Biblioteca de Prado - Comen-
dador Sousa Lima, Fanfarra 
da Vila de Prado,Rancho Fol-
clórico da Casa do Povo da Vila 
de Prado,Associação Etnográ-
fica e Cultural do Rancho Fol-
clórico da Vila de Prado, Grupo 
Desportivo de Prado (Taek-
wondo), Escola de Música da 
Vila de Prado,Associação de 
Pais e Encarregados de Edu-
cação do Centro Escolar de 
Prado,Agrupamento de Esco-
las de Prado,Fadistas Isa de 
Castro e Teresa Baixo,Grupo 
DAR Mais da Paróquia da Vila 
de Prado, Clube Náutico de Pra-
do, Associação Columbófila de 
Prado, Clube de Pesca do Faial, 
Moto Clube de Prado, Centro 
de Convívio e Cultura de Prado, 
Agrupamento de Escuteiros nº 
16 de Prado Santo Maria, As-
sociação Guias de Portugal 1ª 
Companhia de Prado, Clube 
Fontainha da Vila de Prado e a 
recente criada Confraria Gas-
tronómica das Provas da Feira 
dos Vinte da Vila de Prado.

HOMENAGENS DO MUNICÍPIO NO
25 DE ABRIL

VILA DE PRADO ACOLHE A SESSÃO 
SOLENE DO 45.º ANIVERSÁRIO DA
REVOLUÇÃO DOS CRAVOS  

HOMEGEM AO CLUBE NAÚTICO

HOMEGEM À FEDERAÇÃO  DE CANOAGEM

HOMEGEM AO PASTELEIRO MIGUEL LOPES
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

AVISOS MUNICIPAIS

7.ª BIENAL NA ESCOLA

A Biblioteca Municipal Profe 
ssor Machado Vilela acolheu, 
no dia 16 de maio, a cerimónia 
de inauguração e entrega de 
prémios da 7.a edição da Bienal 
na Escola, promovida pelo Mu-

nicípio de Vila Verde em cola 
boração com os Agrupamentos 
de Escolas do Concelho, com 
a Escola Secundária de Vila 
Verde e a Escola Profissional 
Amar Terra Verde.

GRANDE PRÉMIO
 Primeiro Escalão: obra “Burqa....somos nós”, da EB 2/3 de Prado ; Segundo 
Escalão: obra “Linha Azul”, da EB 2/3 Monsenhor Elísio Araújo; Terceiro Es-
calão: obra “Dicotomia” da Escola Secundária de Vila Verde.

MENÇÕES HONROSAS:
Primeiro Escalão: obra “Burqa- aqrub”, da EB 2/3 de Prado; Segundo Es-
calão: obras “ Estudo da Linha” da EB 2/3 Monsenhor Elísio Araújo: “ Help 
Me” da EB 2/3 Monsenhor Elísio Araújo; “Autorretrato Criativo”, da EB 2/3 
Monsenhor Elísio Araújo; Terceiro Escalão: Obras “Manipulação” da Escola 
Profissional Amar Terra Verde; “Signos” da Escola Profissional Amar Terra 
Verde; “Essência do Afeto” da Escola Secundária de Vila Verde, “Imprevista-
mente Beijo”, da Escola Secundária de Vila Verde.

DE QUARENTA OBRAS CONCORRENTES, O JÚRI ATRIBUIU AS 
SEGUINTES TRÊS GRANDES PRÉMIOS E OITO MENÇÕES HONROSAS:

“BURQA.....SOMOS NÓS”, “LINHA AZUL”
E “DICOTEMIA” FORAM AS OBRAS PREMIADAS

TOY E CALEMA ATUAM NO PALCO 
DAS FESTAS DE SANTO ANTÓNIO 2019
É uma história que se reescreve 
todos anos em  junho. Em pleno 
coração do Minho, de 12 a 16, a 
tradição cumpre-se novamente 
por terras vilaverdenses.
 As Festas Concelhias em honra a 
Santo António trazem este ano a 
Vila Verde dois dos mais renoma-
dos nomes do panorama nacional 
atual.
 Toy e os cabeça de cartaz, Cale-
ma, prometem atrair centenas de 
fãs até à sede do concelho para 
assistirem a dois espetáculos de 
enorme qualidade, a título total-
mente gratuito, nos dias 14 e 16, 
respetivamente.

 Aos dois talentosos artistas junta-
se a participação especial da fadis-
ta Cuca Roseta, no dia 13 de junho, 
complementando um cartaz de 

peso que coloca Vila Verde como o 
destino principal das festas popu-
lares do minho!


