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EDITORIAL

MOBILIDADE
PLANO MUNICIPAL DE DESCONFINAMENTO

Caro (a) Vilaverdense

O Município de Vila Verde dá a conhecer o Plano Municipal de Desconfinamento onde é apresentada a Estratégia Global para reabertura dos Serviços Municipais e as Medidas de Estímulo à Atividade Económica.
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Os serviços e equipamentos municipais encerrados já começaram
a abrir ao público, de forma faseada, com lotação máxima reduzida
e com uso obrigatório de máscara.

O Mundo vive tempos difíceis e muito desafiantes a vários níveis.
A pandemia provocada pelo Covid-19 é, hoje, um problema central
que justifica medidas à escala planetária para combater a doença e
para inverter a crise avassaladora que está a abalar a economia mundial e a pôr em causa o bem-estar de milhões de seres humanos.
Em Vila Verde, estivemos, estamos e estaremos sempre bem atentos e
atuantes para que a doença retroceda, a saúde pública seja salvaguardada e toda a população viva nas melhores condições possíveis.
Começo, aliás, por salientar que, em Portugal, a ação do poder local e
das forças vivas das comunidades tem sido de vital importância para
prevenir e combater a doença e para apoiar o funcionamento da economia, assim como no auxílio a todas as pessoas numa situação de
maior vulnerabilidade.
Às hesitações dos decisores centrais, as autarquias e as instituições
concelhias responderam com medidas prontas, firmes e consequentes, substituindo o Estado em funções que são da sua inteira
competência.
Em Vila Verde, o trabalho em rede que envolveu e envolve o Município,
as Juntas de Freguesia, as IPSS, os profissionais e os centros de saúde,
os bombeiros e as autoridades permitiu uma atuação incisiva, no terreno, com intervenção e apoio logístico junto dos lares, dos centros de
saúde, das famílias e das empresas. Nesse sentido, foram e continuam também a ser implementadas medidas de apoio, nomeadamente
fortes reduções e isenções fiscais que estão a aliviar os orçamentos
dos Vilaverdenses e do setor empresarial, e uma série de importantes
auxílios sociais nas situações sinalizadas como prioritárias.
A aquisição e fornecimento de materiais de proteção e de desinfeção
às unidades de saúde e aos lares, a criação dos Centros de Rastreio na
sede concelhia e na Vila de Prado, a realização de testes a todos os
funcionários e idosos institucionalizados nos lares, o avanço de campanhas de sensibilização e distribuição de diversos materiais de proteção junto do comércio e dos serviços locais, avultam nos esforços
desenvolvidos e em curso para debelar a doença.
Entretanto, estão a ser implementados o Plano Municipal de Desconfinamento, que permite uma gradual abertura dos serviços municipais,
e um importante conjunto de medidas de estímulo à economia local,
através da faseada entrada em funcionamento de espaços de comér
cio ao ar livre, nomeadamente as feiras e mercados locais, seguindo
indispensáveis regras de distanciamento e de proteção individual.
O trabalho de articulação com as escolas e agrupamentos de escolas
e com as Juntas de Freguesia tem sido fundamental para permitir que
todas as crianças e jovens tenham acesso ao ensino a distância nas
melhores condições possíveis e para que se dê continuidade ao ensino
de excelência que está a ser implementado em todo o concelho.
O relançamento da economia vai ser fortemente impulsionado com o
elevado volume de investimentos em infraestruturas e equipamentos
estruturantes para o desenvolvimento do concelho, em setores como
a regeneração urbana, o saneamento básico e as vias de comunicação.
No entanto, para que a situação continue a melhorar e para que a economia e o emprego voltem a crescer, é fundamental que todos continuem a revelar a exemplar responsabilidade cívica até aqui demons
trada, respeitando escrupulosamente as regras de distanciamento, de
desinfeção e de higienização e de proteção recomendadas pelas autoridades de saúde.
Todos juntos, vamos conseguir ultrapassar esta adversidade.
Um forte abraço amigo,
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O Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde

Dr. António Vilela

MEDIDAS DE ESTÍMULO À
ATIVIDADE ECONÓMICA

tudo, apenas à venda de produtos agro-alimentares. O mercado
de venda de produtos locais, no
campo da feira de Vila Verde, será
alargado, de forma a incentivar e
apoiar os produtores vilaverdenses a voltarem a usar este meio,
que se mantém gratuito, para escoar os seus produtos agrícolas.
REGRAS GERAIS

As tradicionais feiras do concelho,
em articulação com as respetivas
juntas de freguesia, retomam a
sua frequência, restringidas, con-

Em todas as situações é obrigatório a adoção de medidas que
assegurem uma distância mínima

de dois metros entre as pessoas;
é proibido a espera para atendimento no interior das instalações;
é obrigatório o uso de máscaras
de proteção e/ou viseiras por
parte dos funcionários; a higienização e desinfeção dos equipamentos e das superfícies nos espaços de atendimento ao público
e é também obrigatório o uso de
máscara de proteção e/ou viseira e desinfeção obrigatória das
mãos por parte dos utentes que
acedem aos serviços municipais.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E JUNTAS DE FREGUESIA ENTREGAM
MÁSCARAS A TODOS OS VILAVERDENSES
O Município de Vila Verde e as
Juntas de Freguesia iniciaram
uma ação de distribuição de
máscaras de proteção contra a
pandemia da COVID-19 a toda a
população concelhia.
Esta iniciativa, que vai fazer chegar cerca de 50 mil máscaras a todos os Vilaverdenses, tem como
principal missão sensibilizar as
pessoas para a absoluta necessidade de se protegerem relativamente à ameaça de propagação
do novo Corona Vírus, respei-

tando as orientações emanadas
da Direção-Geral de Saúde no
que se refere às medidas de prevenção a adotar e cumprindo a
Lei em vigor sobre esta matéria.
A tendência, registada nos últimos
dias, para a estabilização da situação um dado muito relevante e
bastante animador, mas ninguém
pode baixar a guarda e temos que
estar sempre atentos e sobretudo continuar a observar, à risca,
as regras de distanciamento, de
etiqueta social e de proteção que

são indispensáveis para preservar
a saúde e o bem-estar de todos.
A Câmara Municipal continua
na senda de um trabalho persistente de divulgação de comportamentos
adequados
às
circunstâncias atuais, mas também está a dar o seu contributo
para que as pessoas tenham
condições para pôr em prática
as medidas que se impõem.

SERVIÇOS MUNICIPAIS
UTILIZE OS CANAIS DIGITAIS E CONTACTO TELEFÓNICO
AÇÃO SOCIAL - 253 323 002 / 926 288 134 / 926 288 138

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - 965 980 058

OBRAS PARTICULARES - 253 310 541/3

RECURSOS HUMANOS - 253 310 556

FISCALIZAÇÃO - 253 310 591

JURÍDICO - 253 310 530

ATIVIDADES ECONÓMICAS - 253 310 523

CONTRATAÇÃO PÚBLICA - 253 310 560

ÁGUA E SANEAMENTO - 253 310 542

OUTROS ASSUNTOS – GERAL - 253 310 500

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.CM-VILAVERDE.PT/WEB/GUEST/COVID19
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AÇÃO SOCIAL

PROJECTO IDADE MAIOR

AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
ATENTA E SEMPRE ALERTA

Para fazer face aos impactos
da pandemia provocada pelo
Covid-19 , o Município de Vila
Verde colocou em ação um programa específico de apoio aos
idosos e pessoas mais vulneráveis,
assegurando o acompanhamento
médico e social, num processo
que envolveu diferentes entidades
e instituições em todo o concelho.
Ninguém foi deixado de lado, sobre
tudo neste momento excecional

de dificuldade e superação que todos enfrentamos. Os responsáveis
autárquicos estiveram atentos a
todas as situações e atuaram no
sentido de minimizar os impactos
que esta crise sem precedentes
veio provocar na vida das famí
lias e de todos os vilaverdenses.
A Rede Social, as Instituições de
Solidariedade Social, Centro de
Saúde, GNR e Juntas de freguesia e de Uniões de Freguesia,

Proteção Civil, Bombeiros Voluntários, Agrupamentos de Escolas,
assim como empresas privadas,
participaram ativamente num
plano de assistência que respondeu também às necessidades de
famílias carenciadas e de profissionais de saúde que estiveram e
estão na linha da frente do combate à propagação do Covid-19.

CRUZ VERMELHA E GNR DÃO APOIO
PERMANENTE A IDOSOS
Durante o período da quarentena, os idosos que vivem isolados e
que se encontram sem retaguarda familiar, nem de vizinhança,
foram acompanhados pelas técnicas da Cruz Vermelha (do Centro Comunitário de Prado), com
telefonemas diários para perceber as suas necessidades e fazer

chegar tudo o que precisavam.
São 119 idosos do concelho que
se encontram sinalizados e integrados no Programa Idade
Maior, sendo que também
foram acompanhados, no âmbito deste projeto, pela GNR.

PROGRAMA SENIORES ATIVOS
SENIORES COM AULAS E EXERCÍCIO FÍSICO ON-LINE
Atendendo às orientações da
Direção Geral da Saúde que implicam, nomeadamente, a tomada de decisões por parte do
Município de forma a proteger
a saúde dos seus trabalhadores
e utentes, a par do controlo do
surto infecioso causado pelo
novo Coronavírus - COVID 19;
Considerando também que os
Grupos Etários superiores aos 70
anos de idade foram considerados
um grupo de risco pela circunstância de serem mais sensíveis e mais
suscetíveis às consequências nefastas desta tipologia de infeção;
Entendeu a Câmara Munici-

pal encetar uma série de medidas que visaram prevenir a
disseminação desta infeção e
assim procedeu à suspenção do
com efeitos imediatos, à suspensão do Programa Séniores
Ativos desenvolvido em parceria com a Associação Conviver.
PROFESSORES APOIAM
OS SENIORES VIA
DIGITAL E TELEFONE
Os professores de educação
física do programa Seniores
Ativos Vila Verde continuam a
ajudar os utentes desportistas

seniores que se encontram em
casa. Para isso, mantêm um
contacto permanente com as
turmas ativas nas freguesias
do concelho. Através de vídeos
de treino que publicam na sua
página do Facebook e do YouTube, ajudam os seniores a
praticarem exercício no conforto do seu lar. Os seniores também são acompanhado pelos
professores através de contato
telefónico.

O PROJETO IDADE MAIOR
– INTERVENÇÃO EM REDE

SUGESTÕES PARA ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO DOS IDOSOS
Sejam ativos, hoje e sempre,
jovens no espírito e ativos no corpo.
É importante manter o sistema
imunitário reforçado e para além
da alimentação, o exercício também é importante e reforça o bem
estar psíquico dos mais velhos.
Os seniores, vão perdendo tecido
muscular, diminuindo os níveis de
força e a tonicidade muscular que
suporta os tendões, ligamentos,
articulações, comprometendo o
equilíbrio e aumentando conse-

quentemente o risco de queda.
Em casa enfrentam muitos obstáculos, como degraus, pisos irregulares, móveis, tapetes, ou
no jardim, pedras, declives, passagens apertadas, situações que
comprometem o equilíbrio, e aumentam o risco de queda.
Neste sentido é de extrema importância realizar exercícios que
ajudem a prevenir quedas, como
exercícios que aumentem a concentração, equilíbrio, a flexibilidade e a tonicidade muscular, liga-

mentar, osteotendinosa.
Situações diárias que os nossos
idosos enfrentam, e neste momento em que devemos ter contenção social e estamos impossibilitados de realizar as habituais
aulas de atividade física do programa Seniores Activos Vila Verde,
torna-se de especial prioridade arranjar estratégias para fortalecer o
sistema imunitário e o bem-estar
psíquico e físico dos nossos idosos.

Este Projeto envolve vários parceiros com intervenção relevante
em matéria de acompanhamento e apoio aos idosos do concelho de Vila Verde, permitindo ao
Município de Vila Verde desenvolver uma política social ativa
tendente à elevação dos níveis
de bem-estar e de qualidade de
vida de todos aqueles idosos que
vivem numa situação de isolamento, sem retaguarda familiar.
As entidades envolvidas em rede
nesta iniciativa com o Município de Vila Verde são a Guarda
Nacional Republicana, o Agrupamento de Centros de Saúde
Cabreira – Gerês, a Associação

Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Verde, a
Cruz Vermelha Portuguesa,
que garantem assim, o apoio
permanente aos idosos, o conhecimento in loco das suas condições de vida para que todos se
sintam verdadeiramente acompanhados e possam viver com
a dignidade que lhes é devida.
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REPORTAGEM

GABINETE DE APOIO SOCIAL ESTÁ NA LINHA DA
FRENTE NO COMBATE AO SURTO DE COVID-19

«Consideramos que é importante manter por mais tempo o trabalho que
temos feito até agora, superando as dificuldades e, nos novos desafios,
encontrar forças para combater este inimigo invisível»

Durante o Estado de Emergência
declarado em Portugal, foi criado
pelo Município de Vila Verde um
Gabinete de Combate ao surto
de COVID-19, com uma equipa
de trabalho que se demonstrou
fundamental para travar a propagação do vírus no nosso concelho.
Alexandrina Cerqueira, Irene Silva,
Joana Azevedo e João Costa são
os nomes da resiliência, alguns
daqueles que estiveram na linha

da frente, nesta que é uma das
maiores provas que o nosso concelho e o nosso país enfrentam.
Esta equipa foi criada com o objetivo de apoiar de forma célere
e permanente todas as pessoas
que precisavam (e precisam) de
qualquer tipo de apoio. Desde
alimentos, medicamentos, até
à articulação com os serviços de
saúde. Com o avançar da situação
epidemiológica, este gabinete

,

alargou a sua área de atuação,
passando também a atender uma
linha telefónica de apoio social.
Assim, sempre que haja chamadas
para a Linha de Saúde 24, Centros
de Saúde ou Segurança Social
que, devido à enorme afluência,
não possam ser atendidas de imediato, são assumidas por esta
Linha de Apoio Social que revelou
um caráter permanente de extrema importância.

«em termos práticos, esta linha é extremamente relevante,
uma vez que as pessoas sentem que há sempre uma linha disponível, que de alguma forma, transmite calma e confiança e
tem a capacidade de tranquilizar os munícipes numa altura em
que é bastante percetível o pânico em pessoas que não sabem o
que fazer perante a possibilidade de estarem doentes», afirma
Alexandrina Cerqueira

OUTRAS INICIATIVAS APOIADAS/CRIADAS PELO GABINETE DE APOIO SOCIAL:
- O Banco Alimentar contactou
o Município de Vila Verde para
fazer o levantamento da fruta e le
gumes destinados às Instituições
do concelho para, desta forma,
evitar uma concentração de pessoas, tendo o Município aceite
esta proposta e feito a articulação
com as instituições no sentido de
estas fazerem a recolha dos referidos géneros alimentares;

pação ativa da Técnica do Centro
de Saúde para a elaboração de
um Plano para a Rede de suporte
à população e profissionais essenciais –COVID 19; na entrega de
receitas/baixas aos presidentes de
Junta que posteriormente fazem
chegar à população para evitar
que esta se desloque;

- Marcação de testes Covid-19 às
colaboradoras e utentes das IPSS
em articulação com o ACES Gerês
Cabreira tendo sido agendados
e realizados testes a todas as colaboradoras das IPSS, no total de
539. Estão, neste momento, a ser
agendados testes com as IPSS
para todos os utentes no total de
567;

- Apoio alimentar a famílias que
de alguma forma viram a sua situa
ção económica alterada devido
à situação do Covid-19. Foram
entregues, até ao momento, 208
cabazes e apoiadas 642 pessoas.
Foram analisadas todas as situações e feita a articulação e encaminhamento para outras entidades, como a Segurança Social,
para, desta forma, garantir um
apoio e encaminhamento mais
permanente;
- Recolha dos leites escolares e
posterior encaminhamento às
famílias mais necessitadas;

- Articulação com o ACES Gerês
Cabreira que contou com a partici-

- Fornecimento de informações
de caráter diverso, nomeada-

- Articulação com as IPSS e Proteção Civil na entrega de material
de Proteção Individual;
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mente dos principais contactos
de telefone para pedido de receitas ou pessoas com sintomas de
Covid-19, até ao momento foram
atendidas 637 chamadas;
- Estreita articulação com a Proteção Civil na elaboração de Kit’s
para o comércio com material de
proteção individual, foi também
entregue material de proteção
individual a todos os lares do concelho e às famílias de acolhimento
com protocolo com a Segurança
Social;
- Continua a ser desenvolvido o
trabalho no âmbito do Programa
Idade Maior, através de 2 técnicas
do Centro Comunitário de Prado
da Cruz Vermelha Portuguesa,
Anabela Andrade e Eva Gonçalves,
que fazem contactos diários com
os idosos, combatendo o isolamento e respondendo a necessidades que surjam;
No âmbito do programa Seniores
Ativos, os professores Michael

Sousa e Rui Gomes continuam a
incentivar à prática de exercício
físico, através de telefonemas e
vídeos.
Para a equipa deste Gabinete de
Apoio Social, «o balanço é muito
positivo, pelo que acreditamos
que o trabalho desenvolvido neste
gabinete tem um impacto muito
grande nas pessoas em geral, bem
como nas IPSS do concelho. Consideramos ainda que houve uma
repercussão significativa junto das
pessoas»
Em relação às dificuldades e principais problemas enfrentados nas
últimas semanas, a equipa refere
que «à medida que surgem as dificuldade e problemas, vão sendo
encontradas no terreno soluções
através dos recursos existentes.
De salientar que a eficácia e
eficiência deste gabinete se deve a
todos os parceiros da Rede Social,
que, de forma célere, se disponibilizam para auxiliar e apoiar em
todas as situações que surjam. É
importante destacar todo o apoio
que temos por parte dos centros

de saúde, dos presidentes de junta
que têm sido incansáveis e das escolas que nos disponibilizaram os
leites escolares».
«Consideramos que é importante
manter por mais tempo o trabalho
que temos feito até agora, supe
rando as dificuldades e, nos novos
desafios, encontrar forças para
combater este inimigo invisível»,
referem

A Vereadora da Ação Social, Júlia
Fernandes, que coordena este
gabinete, referiu que o «trabalho
da equipa é extraordinário, de
uma disponibilidade excepcional,
atenta a todas as necessidades da
população mais frágil e vulnerável.
O nosso objetivo foi sempre estar
no terreno e nunca deixar ninguém para trás num período tão
difícil como este que estamos a
viver».
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ECONOMIA

PROTEÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO SUSPENDE APLICAÇÃO DE JUROS RELATIVOS AO
PAGAMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS EM ATRASO

PREVENÇÃO DA PANDEMIA COM EQUIPAS DE
DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

MEDIDAS DE ALÍVIO DOS ORÇAMENTOS DAS FAMÍLIAS E DAS EMPRESAS

Atenta ao problema arrefecimento da economia e à necessidade de ajudar todos os
Vilaverdenses e particularmente
as pessoas que se encontram
numa situação de maior vulnerabilidade
socioeconómica,
a Edilidade implementou, durante o estado de emergência,
várias medidas de alívio para

os orçamentos das famílias
e das empresas concelhias.
No âmbito desta medida a Câmara
Municipal
suspendeu,
por tempo indeterminado, as
aplicações de juros relativas ao
pagamento de água, saneamento e resíduos em atraso, assim como os processos que se
encontram em execução fiscal.

PAGAMENTO DAS FATURAS
ATRAVÉS DO MULTIBANCO

Assim, de forma a evitar que os
munícipes se desloquem ao edifício da Câmara Municipal de Vila
Verde, apelamos a todos que procedam ao pagamento das suas
faturas através do multibanco.

ÁGUA E SANEAMENTO
COMO ACEDER AO APOIO NA REDUÇÃO DA FATURA DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

No âmbito das medidas de apoio
à economia o executivo municipal
aprovou, por unanimidade, na reunião ordinária, realizada no dia
6 de abril, a ratificação das medidas de apoio que o Município

de Vila Verde concedeu ao comércio, à indústria, aos serviços,
aos lares (ERPI) e às IPSS, que
visa a isenção a 100% no pagamento da água, saneamento e
resíduos. Foi ainda aprovada

nessa reunião, a isenção de 50%
da fatura de água, saneamento
e resíduos, nos meses de abril,
maio e junho, a todos os consumidores domésticos de Vila Verde.

DURANTE OS MESES DE ABRIL,
MAIO E JUNHO, SÃO CONCEDIDOS
OS SEGUINTES APOIOS:

1- Isenção de 50% das tarifas de Água, Saneamento e Resíduos para todos os consumidores domésticos;
2- Isenção de 100% das tarifas de Água,
Saneamento e Resíduos para todos os Lares,
IPSS e famílias de acolhimento;
3- Isenção de 100% das tarifas de Água,
Saneamento e Resíduos para todos os consumidores com atividades de Comércio, Indústria e Serviços encerrados por força do Decreto nº2-A/2020.
De salientar que, nos casos mencionados nos
pontos 2 e 3, os apoios foram concedidos mediante o preenchimento dos requerimentos
disponíveis nos serviços online do Município de
Vila Verde, em http://mynet-sol.cm-vilaverde.
pt/, na área de Isenção de pagamento das faturas de água, saneamento e resíduos. Em relação
aos consumidores domésticos a Isenção de 50%
das tarifas de água, saneamento e resíduos
foi feita automaticamente no sistema, não foi
necessária a apresentação de nenhum requerimento.

EQUIPAS NO TERRENO DEVIDAMENTE INSTRUÍDAS E EQUIPADAS

No âmbito do conjunto de ações
que foram desenvolvidas para
prevenir uma significativa incidência da pandemia do Covid-19 no concelho de Vila Verde,
o Município, em parceria com
a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila
Verde, continua no terreno com
equipas exclusivamente dedicadas à desinfeção de espaços e
equipamentos públicos.
Dado que a saúde é um bem precioso e porque está em causa
um problema de saúde pública
de uma gravidade extrema e
sem precedentes para as atuais
gerações, a Câmara Municipal
de Vila Verde tem-se revelado
proativa nesta matéria e está a
fazer tudo o que está ao seu alcance para minorar os efeitos

desta pandemia.
Assim, além das medidas desde
logo tomadas para proteger
todos os seus colaboradores,
assim como os utentes dos
serviços municipais, realizando
desinfeções muito frequentes
nas instalações e outros equipamentos, tal como acesso condicionado e seguro aos mesmos,
respeitando rigorosamente as
instruções das autoridades de
saúde e da Administração Central, colocou no terreno equipas
devidamente instruídas e equipadas para proceder a uma completa e reiterada desinfeção de
todos os espaços e equipamentos públicos, de modo a prevenir
o surgimento de focos infeciosos
e a evitar a proliferação da doença.
11 de MAIO| 2020
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AÇÃO MÉDICA
VILA VERDE | CENTRO DE RASTREIO À COVID-19
CONTINUA EM FUNCIONAMENTO

O Centro Móvel de Rastreio à
Covid-19 já se encontra em funcionamento, na modalidade
de “drive thru”, junto ao Centro de Saúde da sede concelhia.
Esta iniciativa resulta de uma
parceria entre o Município de
Vila Verde, os municípios de Amares, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro e Vieira do Minho
e o Agrupamento de Centros de
Saúde (ACeS) Gerês/Cabreira.

Com uma capacidade inicial para
realizar 50 testes homologados pelo Serviço Nacional de
Saúde, este Centro deverá ver
aumentado o seu poder de resposta às necessidades da região
abrangida pelas entidades parceiras nos próximos dias. Para
o efeito, a Câmara Municipal de
Vila Verde procedeu, desde já, à
aquisição de mais 2 000 testes.
Centro funcionará às terças

feiras das 9h às 19h e às quintas feiras das 9h00 às 13h00
Este serviço irá funcionar às terças-feiras, entre as 9 e as 19 horas, e às quintas-feiras, entre as
9 e as 13 horas. Estará também
garantido o funcionamento desta
estrutura em todos os concelhos
que integram esta parceria, junto
dos respetivos centros de saúde,
em regime bissemanal, estando,
assim, asseguradosperíodos de

A Direção do ACeS Gerês-Cabreira alerta que «é provável que a
maioria da população venha a ter
sintomas ligeiros que não precisam de cuidados médicos». Se
os sintomas forem apenas ligeiros, a recomendação é a mesma:
isolamento e tratar sintomas. É
importante que os serviços de
saúde estejam disponíveis para
casos graves», sublinha.

«No entanto, se tiverem falta
de ar, febre que não cede ao paracetamol e agravamento do estado geral, liguem para a SNS 24
(808 24 24 24) ou, se não tiverem
resposta, procurem o médico de
família, privilegiando o contacto
prévio via telemóvel ou e-mail.
Nesta situação, procure usar máscara quando se deslocar a algum
serviço de saúde».

«A higienização das mãos e
cumprir a etiqueta respiratória são
igualmente fundamentais para
a contenção e evitar o contágio
pelo Covid-19. Relativamente à
higienização das mãos, faça-o
sempre depois de contactar com
qualquer superfície e nunca leve a
mão aos olhos, boca e nariz, sem
previamente a lavar com água e
sabão ou usar um desinfetante alcoólico».

«Assim, se tiverem sintomas
ligeiros, como tosse, dores de cabeça que cedem ao paracetamol,
febre que cede ao paracetamol
e que vai espaçando, fiquem em
casa. Não contactem com os mais
idosos ou pessoas com doenças
crónicas. Evitar a ida ao centro de
saúde ou à urgência com o intuito
de fazerem o teste.

«Para que os serviços de saúde
mantenham a sua capacidade
para dar resposta no âmbito da
presente contingência, evitem sobrecarregar os serviços de saúde
com sintomas gripais ligeiros.
Respeitem o isolamento de forma
a evitar o contágio».

RECOMENDAÇÕES DO ACES
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«As medidas de etiqueta respiratória prevêem duas formas:
tossir para o braço ou para um
lenço, tapando o nariz e boca. No
caso de tossir para o braço, deve
evitar contactar diretamente com
as mãos na roupa nesse local, no
caso de tossir para um lenço.

VILA DE PRADO | CENTRO DE RASTREIO
COVID-19 PARA FUNCIONÁRIOS DOS
LARES CONCELHIOS
O Município de Vila Verde, no âmbito da sua estratégia de prevenção e controlo da pandemia Covid-19, instalou, em colaboração
com o ACES Gêres-Cabreira, um
novo Centro de Rastreio Covid-19,
na Vila de Prado, junto ao Centro
de Saúde, que está a a realizar testes aos funcionarários dos lares e
dos serviços de apoio domiciliário
das IPSS concelhias, assim como,
dos Bombeiros Voluntários de Vila
Verde.
Para o efeito, o Município de Vila
Verde contactou todas as IPSS
concelhias, de forma a agendar
o rastreio aos respetivos colaboradores. Na convicção de que
prosseguir com a estratégia de
alargamento máximo da
rea
lização de testes, sobretudo nos
espaços e nos contextos de maior
risco, é essencial para travar o
avanço da pandemia, o Município

de Vila Verde procedeu também já
à aquisição de milhares de testes
que foram disponibilizados para a
realização de testagens aos idosos
institucionalizados em lares concelhios que se revelem recetivos a
esta imperiosa iniciativa.
Apontando para uma capacidade
de realização de 570 testes por
semana, o Município pretende,
assim, continuar a dar um contri
buto decisivo para o efetivo combate à Covid-19. Estas medidas
acrescem à significativa oferta de
equipamento de proteção indivi
dual para os profissionais de saúde
já efetuada às IPPS, Hospital da
Santa Casa da Misericórdia, GNR,
Bombeiros, Centros de Saúde,
Juntas de Freguesia e comércio local concelhio.
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UNIDADES HOTELEIRAS DO CONCELHO
DISPONIBILIZAM ALOJAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS
QUE ESTÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

ENTREGA KITS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
NOS CENTROS DE SAÚDE DE VILA VERDE E PRADO

O Município de Vila Verde entregou vários “kits” de proteção
individual, que incluem máscaras,
luvas e fatos completos, nos Centros de Saúde de Vila Verde e da
Vila de Prado,uma ação que tem

como objetivo colmatar algumas
das necessidades identificadas
pelos profissionais de saúde,.Da
mesma forma, procedeu-se á entrega de equipamentos de proteção individual nas várias institu-

ições sociais (IPSS) do concelho,
disponibilizando máscaras, luvas e
desinfetante.

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE AS
RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO DA DGS

Para os profissionais de saúde
e todos aqueles que estiveram
na primeira linha de combate à
pandemia do novo coronavírus,
estiveram disponíveis, durante o
estado de emergência, quartosBom Sucesso, na Vila de Prado e
no Al Pimenta, Rua Fausto Feio
N.o 34, R/C Esquerdo, em Vila

Verde.
Esta medida de segurança veio
de encontro à necessidade
destes profissionais poderem
optar por não regressarem às
suas casas depois do trabalho,
para não arriscarem o contágio
às suas famílias e à população
em geral.

TRÊS ESCOLAS PARA ACOLHIMENTO DOS FILHOS DE
PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE COMBATE

O Município de Vila Verde e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, com
a colaboração da GNR, procederam, durante o estado de

emergência, à difusão de várias
mensagens áudio junto das populações das localidades do território
concelhio a informar sobre as várias medidas da Direção Geral de

Saúde ,nomea damente as medidas de recolhimento domiciliário
previstas no Decreto N.o 2-A/2020
de 20 de março.

PROTEÇÃO CIVIL, SAPADORES MUNICIPAIS, BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E GNR
ESTÃO NA LINHA DA FRENTE PARA ZELAR PELA SEGURANÇA DE TODOS

No concelho de Vila Verde, os
profissionais de saúde e outros
setores que estão na primeira
linha de combate ao Covid-19,
dispõem de três estabelecimentos escolares para colhimento
dos filhos: EB 2 e 3 de Vila Verde

(Agrupamento de Escolas de
Vila Verde), EB 2 e 3 de Moure
(Agrupamento de Escolas de
Moure e Ribeira do Neiva) e EB
n° 1 de Prado (Agrupamento de
Escolas de Prado).
11 de MAIO| 2020
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FREGUESIAS
JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIAS ATIVAS NO TERRENO
JUNTAS DE FREGUESIA ESTIVERAM SEMPRE NA LINHA DA FRENTE
NA DEFESA DA SAÚDE DE TODOS

Durante o estado de emergência,
os Presidente de Junta foram incansáveis no apoio às populações.
Com a sua ação no terreno, ajudaram a mitigar a crise humanitária
e social que esta pandemia trouxe.
Foram eles que realizaram um

permanente voluntariado e apoio
social na distribuição de compras,
de alimentos, ou de medicação
a todos aqueles que tinham de
se manter confinados, nomeadamente os mais idosos e vulneráveis. Foram eles que traba-

lharam para a desinfeção de ruas
ou a distribuição de material de
proteção e informação junto do
comércio local acontecesse.
O Município de Vila Verde agradece e dá os parabéns a estes
homens e mulheres pelo trabalho

CASA DO CONHECIMENTO E DIVISÃO DE AMBIENTE E OBRAS DO MUNICÍPIO
PRODUZEM VISEIRAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RECORRENDO À IMPRESSÃO 3D
OFERTA ÀS JUNTAS DAS
INSTITUIÇÕES VILAVERDENSES

A Casa do Conhecimento de Vila
Verde, fazendo uso dos recursos
disponíveis, concretamente
da Impressão 3D e todo o seu
Know-how nesta área, iniciou a
produção de viseiras de proteção
individual que foram distribuídas
juntas das instituições vilaverdenses e que são uma mais valia
na proteção dos profissionais e
das populações.
A Casa do Conhecimento, no sistema de produção das viseiras,
8
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ultrapassou a barreira do tempo
dispensado à conceção do desenho da peça a produzir em 3D,
recorrendo ao ficheiro criado e
disponibilizado pela empresa
FAN3D, para esse efeito.
PROTEÇÃO DOS COLABORDORES
DO MUNICÍPIO

A Divisão de Ambiente e Obras
do Município de Vila Verde também já dispõe de uma impressora
3D, que está a ser utilizada na
produção de viseiras de proteção
individual.

Este equipamento está a ser entregue, numa primeira fase, aos
colaboradores do município que
exercem funções externas, mas
em breve, será alargada a sua distribuição a outras áreas
Num momento em que a solidariedade e a interajuda se impõem,
a Casa do Conhecimento e o Município de Vila Verde, irão continuar a contribuir para a proteção de
todos aqueles que nos protegem
e lutam contra esta Pandemia que
nos assola.

que desenvolveram, numa parceria forte, consistente e constante
que em muito beneficiou e o povo
vilaverdense. Os Autarcas estiveram sempre na linha da frente
na defesa da saúde de todos, trilhando um caminho de luta pela

construção de um território coeso,
moderno e competitivo, para que
todos possam encontrar cada vez
melhores condições de vida.

CULTURA
BIBLIOTECAS DE VILA VERDE CONTINUARAM ÚTEIS AOS SEUS UTILIZADORES E PARTICIPARAM NO ESFORÇO MUNICIPAL E NACIONAL DE
RESISTÊNCIA À COVID-19.

Findo o estado de emergência,
as bibliotecas municipais de Vila
Verde, Biblioteca Prof. Machado
Vilela e a Biblioteca de Prado Comendador Sousa Lima, reabriram,
no dia 11 de maio, as suas portas
ao público, permitindo que, embora de forma condicionada, as
salas voltem a ser usadas para estudo e trabalho.
ACESSO AOS SERVIÇOS
CUMPRE AS ORIENTAÇÕES
DO GOVERNO E DA DGS

Na reabertura, o acesso aos
serviços cumpre as orientações
do Governo e da Direção-Geral
de Saúde, bem como as recomendações da DGLAB – DireçãoGeral do Livro, Arquivos e Bib-

liotecas – para as bibliotecas
públicas. Assim, é possível ler,
estudar ou trabalhar, com Wi-Fi
ilimitado, sendo porém exigida
reserva prévia para o uso dos postos de leitura e dos computadores.
O acesso aberto às estantes está
vedado, para evitar possíveis contaminações, mas é possível consultar o catálogo online ou pedir
auxílio às bibliotecárias, que conhecem bem os gostos do público e
as coleções.
O uso máscara dentro das instalações é obrigatório, bem como
a desinfeção das mãos à entrada,
e os circuitos dentro do edifício
são condicionados de forma a garantir a distância social. Depois de
devolvidos, os documentos ficam

dez dias em quarentena antes
de poderem voltar a ser lidos. O
horário de abertura diminuiu, de
forma a permitir higienizar os postos de leitura e os espaços de uso
público em permanência.
Ao longo do último mês e meio,
embora os edifícios estivessem
encerrados, não se registou uma
paragem nos serviços das bibliotecas de Vila Verde: muito pelo
contrário, os seus funcionários afadigaram-se a substituir serviços
de informação presenciais por
serviços digitais, mantendo vivas
e sempre ativas as páginas das redes sociais e comunicando com os
utilizadores através de telefone,
e-mail e messenger.

,
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INFORMAÇÃO

CANCELAMENTO DAS FESTAS CONCELHIAS EM
HONRA DE SANTO ANTÓNIO 2020

A Câmara de Vila Verde informa que, dada a conjuntura atual de combate ao COVID-19, as Festas Concelhias em Honra de Santo António,
previstas para o mês de junho, não se irão realizar este ano.
Neste contexto, dada a habitual aglomeração de pessoas num evento desta envergadura, a organização das festividades concelhias
considera não estarem reunidas todas as condições sanitárias e logísticas necessárias para a realização do evento.

11ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE
JOVEMDE VILA VERDE
EXPOSIÇÃO CONTARÁ COM 81 OBRAS DE VÁRIOS
ARTISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

BIBLIOTECA SONORA
Foi criada uma Biblioteca Sonora (disponível em
https://soundcloud.com/user-927607953 ), que assegurou que os mais novos não ficavam sem as habituais horas do conto, e os adultos podiam usufruir de
horas de poesia e também de informação inclusiva
e de confiança sobre literacia da informação, literacia digital e dos media. Essa biblioteca conta com a
participação de elementos do Sindicato de Poesia,
de Braga, como Sofia Saldanha e Luísa Fontoura, de

autoras como Ana Caridade, Marisa Pedrosa e Lola
López-Cózar, e de professores e alunos da Escola Secundária de Vila Verde, que criaram playlists para celebrar o 25 de Abril, o Dia da Mãe, ou o Dia da Língua
Portuguesa. A secção sobre Literacia da Informação
é alimentada por Abílio Guimarães, técnico da Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela, especialista
em informação para pessoas com deficiência visual.

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS
As Bibliotecas de Vila Verde aliaram-se igualmente
ao esforço nacional de produção de instrumentos de
proteção que a todos ajudem neste momento, que se
afigura longo, em que temos o dever de nos proteger e de proteger os outros. Foi assim criado um mo

delo de máscaras de proteção a partir de panos de algodão com motivos dos lenços de amor, o ex-libris do
Concelho. As máscaras da Biblioteca foram distribuídas pelos seus utentes e levaram o amor pela leitura
às ruas de Vila Verde.

ADIADA PARA 17 DE OUTUBRO
A organização da Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde
informa que, devido à propagação de COVID-19 e dada a conjuntura
atual do nosso país, a data da abertura da exposição, que estava prevista para o presente mês de maio, foi adiada para 17 de outubro de
2020.
No entanto, não sendo possível afastar a possibilidade de um eventual novo surto da Covid-19, e acaso não se verifiquem condições
de segurança para a realização da exposição em instalações físicas
e com visitas presenciais, o Município de Vila Verde procederá à sua
difusão através de suporte digital, passando todas as atividades programadas a ser realizadas também virtualmente.
Importante referir que o Júri de Seleção das Obras a Concurso, composto pelo Coordenador Artístico e Presidente do Júri, o Pintor Luís
Coquenão, pelo Artista Plástico Maciel Cardeira, pelo Pintor e Arquiteto Jean Pierre Porcher e pelo Artista Plástico Rafael Cruz Ibarra
já reuniu, tendo selecionado 78 obras que irão fazer parte da exposição, das 119 apresentadas a concurso.
Concorreram à 11ª edição da Bienal, artistas de várias nacionalidades, desde Espanha, Brasil, Angola, Colômbia, que apresentaram
obras em modalidades de pintura, Instalação, Escultura, Vídeo, Fotografia, Desenho, Técnica Mista e Escultura.
A par destas obras, as três premiadas no âmbito do Concurso A Bienal na Escola 2018/19, também irão integrar a Exposição que passará a
compreender, assim, 81 obras.
11 de MAIO| 2020
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EDUCAÇÃO

ESPAÇO CIDADÃO DA VILA DE PRADO

ENSINO À DISTÂNCIA
MUNICÍPIO ASSEGURA ACESSO À INTERNET E EQUIPAMENTOS PARA TODOS OS ALUNOS

A Câmara Municipal de Vila Verde assumiu um trabalho de coordenação junto de todas as escolas do
concelho de forma a garantir que todos os alunos
tenham acesso às plataformas de ensino à distância.

Com muito rigor e solidariedade
efetiva, juntando todos os parceiros que trabalham no terreno e
se dedicam à causa da educação,
a Câmara Municipal de Vila Verde
assumiu os encargos necessários
para garantir que todos os alunos
do concelho tivessem acesso ao
ensino à distância.
O trabalho realizado no terreno
pelos Agrupamentos escolares,
pela Escola Secundária de Vila
Verde, pelas Associações de Pais
e pelas Juntas de Freguesia foi
fundamental para assegurar as
melhores respostas às necessidades e carências identificadas
nos diferentes estabelecimentos

As crianças inseridas em contextos mais
desfavorecidos
mereceram
uma
atenção
especial,designadamente através do fornecimento
de pacotes de internet e equipamento.

escolares, num processo desencadeado no início desta crise provocada pela Covid-19.
De acordo com todo o levantamento realizado foram identificadas cerca de três centenas de alunos em situação de necessidade
de apoio. Para a grande maioria
foram encontradas soluções com
a mobilização de recursos das
próprias escolas que cederam equi
pamento informático aos seus
alunos, e o Município assegurou
equipamento a cerca de 70 situações.
De referir o trabalho notável que
todos as Escolas desenvolveram
durante este processo. Num

curtíssimo espaço de tempo, conseguiram responder com competência e eficácia às situações de
necessidade.
Parabéns a todos os professores
e às direções das escolas que
mostraram uma capacidade extraordinária de adaptação, uma
excelente gestão de otimização
de recursos, e assim, com o apoio
dos Presidentes de Junta, das associações de pais e do Município
de Vila Verde, garantiram que
nenhum aluno ficasse sem ensino
à distância.

ABERTO AO PÚBLICO COM NOVAS REGRAS
DE FUNCIONAMENTO

O Espaço Cidadão da Vila de
Prado já se encontra aberto ao
público, mas com novos horários
de funcionamento e com atendimento mediante marcação
prévia por via telefone 253 114
974 ou 966 159 118. O horário de
funcionamento é o seguinte: todos os dias úteis, entre as 8.30h
e as 14h.
O atendimento ao público está
condicionado à aplicação das
novas regras de segurança implementadas no estado de desconfinamento pela Direção Geral de Saúde. Por isso o acesso ao
espaço é limitado a dois utentes
de cada vez, para garantir a distância social. É obrigatório o uso
de máscara de proteção e/ou
viseira e a desinfeção das mãos,
quer por parte dos utentes, quer
por parte dos funcionários.
Refira-se que o Espaço Cidadão
de Vila Verde também está aberto ao público, nos moldes
normais das regras de desconfinamento. No entanto, é importante referir que também é
obrigatório o uso de máscara,

desinfetar as mãos à entrada do
edifício e cumprir a distância de
segurança estipulada.
Os Espaços Cidadão da União de
Freguesias da Ribeira do Neiva,
da União de Freguesias do Vade
e da União de Freguesias de Valbom (S. Pedro), Paçô e Valbom
(S. Martinho) abrirão oportunamente logo que estejam reunidas as condições para o efeito.
REGRAS GERAIS A
SEREM CUMPRIDAS
- Proibição de situações de espera para atendimento no interior das instalações;
- Utilização obrigatória de máscaras de proteção e/ou viseiras
por parte dos funcionários;
-Higienização / desinfeção dos
equipamentos e das superfícies
nos espaços de atendimento ao
público;
- Uso obrigatório de máscara
de proteção e/ou viseira e desinfeção obrigatória das mãos
por parte dos utentes que acedem aos serviços municipais.

BOLSAS DE ESTUDO PARA 237 ALUNOS - MAIS DE 100 MIL EUROS
EM INCENTIVOS À FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
A Câmara Municipal de Vila
Verde atribuiu 237
bolsas de estudo a alunos
do ensino superior residentes no concelho de Vila
Verde, entre 367 candidatos, num investimento
global previsto de 104 mil e
30 euros.

Os valores das bolsas oscilam
consoante os escalões em que os
candidatos estão integrados e em
conformidade com as declarações
de rendimentos apresentadas. Os
candidatos pertencentes ao corpo
ativo da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila
Verde recebem a bolsa máxima.
Está ainda prevista uma redução
de 50% do valor a receber em caso
de acumulação de subsídio ou bolsa atribuída por outra entidade.
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CPCJ
ABRIL, MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

A atribuição de bolsas de estudo,
além dos alunos que frequentam
licenciatura ou mestrado, contempla, uma vez mais, os alunos
que frequentam os Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTSP).
Aposta na competitividade do território e na fixação dos jovens nas
freguesias de origem
Entre os objetivos que sustentam este importante incentivo
à frequência do ensino superior

por estudantes vilaverdenses relevam o propósito de promover a
subida dos níveis de formação e
qualificação dos jovens de todo
o concelho, investindo, assim, na
valorização do capital humano e
no consequente desenvolvimento
social e económico de Vila Verde

Abril é o mês Internacional da
Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância, um problema grave
que une várias instituições na
campanha de alerta para a prevenção dos maus-tratos a que
muitas crianças e jovens ainda
são sujeitos.
A CPCJ de Vila Verde, em parceria com o Município de Vila Verde
e com o intuito de proporcionar

durante a quarentena, situações
que favoreçam a expressão dos
afetos e sentimentos, entre pais
e filhos, e motivando
ainda para o exercício de
uma parentalidade positiva,
assinalou o mês internacional da
prevenção dos maus tratos, com
o lançamento de um Calendário
dos Afetos.
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NAMORAR PORTUGAL
ESPAÇO NAMORAR PORTUGAL REABRE AO PÚBLICO
APOIE OS ARTESÃOS ADQUIRA ARTESANATO LOCAL

ESTADO DE DESCONFINAMENTO
LINHAS TELEFÓNICAS DE APOIO
À POPULAÇÃO
O Município de Vila Verde, em
articulação com os Serviços de
Ação Social, os Centros de Saúde
de Vila Verde e de Prado, as IPSS
e as Juntas e Uniões de Freguesia, têm ao dispor da população
vilaverdense várias linhas de
apoio social, psicológico, apoio
ao COVID-19, e apoio médico.

O Espaço Namorar Portugal já se encontra aberto ao público, depois de ter
estado encerrado dois meses devido ao
estado de emergência provocado pela
Covid-19.
O horário de funcionamento é de segunda
a sexta das 8.30h às 14.30h, o acesso ao
espaço é limitado a dois utentes de cada
vez, para garantir a distância social. É
obrigatório o uso de máscara de proteção
e/ou viseira e a desinfeção das mãos por
parte dos visitantes e funcionários.

Na atual situação de desconfinamento, a população continua a ter ao seu dispor estas
linhas de apoio, as entidades
irão continuar a resolver as necessidadesdos mais frágeis
com um simples telefonema.

LINHA TELEFÓNICA DE APOIO SOCIAL
A linha telefónica dos Serviços da
Apoio Social do Município de Vila
Verde é dirigida aos idosos e às
pessoas mais vulneráveis e carenciadas, mas também a todos o
residentes no território concelhio.

LOJA ONLINE
Os produtos lançados com a marca
Namorar Portugal também se encontram à venda na loja online em:www.
namorarportugal.pt/loja.
Faça uma visita presencial ou online e
adquire artesanato local. Apoie os artesãos durante o estado de desconfinamento!

Se precisar de ajuda ligue:
- 253 323 002
- 926 288 134
- 926 288 138,
ATENDIMENTO PERMANENTE

LINHA TELEFÓNICA DE APOIO PSICOLÓGICO
Esta linha telefónica de apoio
psicológico é disponibilizada
pelo Município de Vila Verde a
todos os vilaverdenses que precisem de esclarecimentos, no
sentido de os ajudar a ultrapassar situações de maior stress,
ansiedade, angústia, tristeza,
solidão entre outras patologias.

Se necessita de apoio
psicológico ligue:
961 790 494
(dias úteis da 9h00 às 18h00)
As chamadas serão atendidas
por técnicas da autarquia com
formação em psicologia.

LINHA TELEFÓNICA MÉDICO
INFORMAÇÃO AOS UTENTES
Agora que o estado de emergência terminou, não se desloque
à sua Unidade de Saúde sem
antes estabelecer um contacto
telefónico ou “e-mail”, para
que lhe seja efetuado o devido
agendamento.
Todas as Consultas Abertas são

MÊS DO ROMANCE
VILA VERDE ENCANTOU OS PORTUGUESES MAIS
DE 100 INICIATIVAS COM MUITO AMOR

Vila Verde é a terra onde o amor
acontece e durante ‘Fevereiro,
Mês do Romance’, mais de 100
iniciativas deram corpo a uma
programação fortemente inspirada nos motivos dos Lenços
de Namorados. Ao longo de 37
dias consecutivos, 25 de janeiro
a 1 de março, o concelho recebeu
desfiles de moda, workshops, espetáculos culturais, atividades desportivas e de natureza, saraus e
lançamento de novos produtos da
marca Namorar Portugal, entre
outros.
GALA NAMORAR PORTUGAL
REPLETA DE GLAMOUR, ELEGÂNCIA E SENTIMENTO

O ponto alto e evento de maior dimensão foi a Gala Namorar Portugal, a 14 de fevereiro, a noite de S.
Valentim mais romântica do país,
repleta de glamour, elegância
e sentimento. Numa passerelle
em que tradição e modernidade
caminharam de mãos dadas, desfilaram modelos de renome com
as propostas dos candidatos ao
XVII Concurso Internacional de
Criadores de Moda.

EVENTOS EMBLEMÁTICOS

Ao longo da programação houve
eventos que se destacaram, como
o XVII Concurso Internacional de
Criadores de Moda/Gala namorar Portugal, o X Concurso de
Acessórios de Moda, o Concerto
de Gala Namorar Portugal, o Casting, a Mostra de Talentos ‘S. Valentim’ e os workshops temáticos,
entre muitos outros.
OS FINS DE SEMANA SÃO REPLETOS DE ESPETÁCULOS
CULTURAIS

Música, dança, teatro, poesia...
Os fins de semana do Mês do
Romance estiveram repletos de
espetáculos inspirados no amor,
sentimentos e afetos dos Lenços
de Namorados, que dinamizaram
a agenda cultural do concelho de
Vila Verde e de toda a região.
APRESENTAÇÃO DE 33 NOVAS LINHAS DE PRODUTOS E
4 NOVOS PARCEIROS

Este ano, a programação ‘Fever

eiro, Mês do Romance’ recebeu a
apresentação de 33 novas linhas
de produtos e deu as boas-vindas
a 4 novos parceiros Namorar Portugal.

WORKSHOPS

Foram promovidos uma série de
workshops temático, sempre aos
fins de semana, com uma adesão
muito significativa de público,
que aprenderam os truques por
trás da criação dos encantadores
produtos Namorar Portugal.
ATIVIDADES DE DESPORTO
DE NATUREZA

As iniciativas de desporto de
natureza também marcaram o
cartaz com a realização de vários trilhos. Além das magníficas
paisagens naturais e verdejante,
os trilhos incluíram também pontos de interesse histórico-cultural,
lendas e tradições locais devidamente explicadas pelos guias de
serviço.

precedidas de contacto prévio
para aferir a sua necessidade e
agendamento respetivo.
As Consultas de Vigilância são
sempre efetuadas por iniciativa
dos profissionais.
Para renovação de receituário
ou outras solicitações, use apenas o endereço eletrónico da
sua unidade.

CONTACTOS DAS UNIDADES DE VILA VERDE
USF VIDA MAIS
253 310 858
usf.vidamais@arsnorte.minsaude.pt

USF SÁ DE MIRANDA
253 929 180
usf.samiranda@arsnorte.minsaude.pt

USF PRÓ-SAÚDE
253 310 860
usf.prosaude@arsnorte.minsaude.pt

UCSP TERRA VERDE
253 311 878
ucsp.picoregalados@arsnorte.
min-saude.pt

USF PRADO
253 929 130
usf.prado@arsnorte.minsaude.pt

UCC VILA VERDE
253 310 850
ucc.vilaverde@arsnorte.minsaude.pt

DESCONTOS ESPECIAIS COM
OS ‘SABORES DO ROMANCE’

Com uma agenda cultural de
destaque, juntaram-se descontos, surpresas e ofertas especiais
nos espaços de alojamento e restauração aderentes à iniciativa
‘Sabores do Romance’. A diversão
também foi garantida nos bares
vilaverdenses aderentes.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
EDITAL Nº 2/ 2020
Reunião do executivo, 06 de janeiro 2020
- Tomar conhecimento dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de
água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de novembro de 2019.
- Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), à Associação Etnográfica e Cultura – Rancho Folclórico
da Vila de Prado, para proceder à gravação e edição de um CD, para dar a conhecer o seu reportório musical.
- 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
do disposto no n.º 2 do referido artigo, referente ao processo 01/2017/773, em nome de Leonard Michael Moss.
- 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 no n.º 2, do referido artigo, referente ao processo 01/2017/159 em nome de Domingos Sousa Araújo.
- Deliberar, por unanimidade, autorizar que se exceda o índice de utilização, ao abrigo do disposto no n.º 7, do artigo 71.º, do Regulamento do PDM, tendo
em consideração o teor das informações técnicas e parecer jurídico constantes do processo 01/2019/214, em nome de Gonzaga & Soares Construções Ldª
e, consequentemente, aprova o projeto de arquitetura.
- 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), no n.º 3, do referido artigo, referente ao processo ao processo 01/2001/1630, em que figura como requerente a Sociedade
Agrícola Carreiras do Monte Ld.ª.
- Deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo para solicitar a emissão da licença de construção relativa o processo 01/2016/66, em nome de Centro
Social de Moure, por um período suplementar de um ano, a contar da notificação da presente decisão, tendo em vista a conclusão do procedimento de
concurso público para a realização da empreitada que está a decorrer uma vez que a firma a quem venha a ser adjudicada a obra é que deverá entregar
um conjunto de elementos necessários à adequada instrução do pedido.
- Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta relativa ao Código de Conduta.
EDITAL Nº 3
Reunião do executivo, 20 de janeiro de 2020
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de aditamento ao contrato de empréstimo, no montante de €3.301.900,00, celebrado em 21/10/2019,
bem como o plano financeiro atualizado.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a proposta pelo Sr. Vereador da Qualidade, do Ordenamento e da Gestão
do Território, relacionada com a orçamentação e gestão das despesas com o pessoal.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença em construção, ao abrigo do disposto nº5, do artigo 71º do RJUE, por força da aplicação
da alínea d), do nº3, do referido artigo, referente ao processo 01/2008/3234, em nome de Alberto da Costa Rodrigues.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do preçário do Complexo de Lazer de Vila Verde e da Piscina Municipal de Prado.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, renovar o fundo de maneio para CPCJ de Vila Verde, nos termos da informação
prestada.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar os contratos inter-administrativos e respetivos anexos, a celebrar entre o Município de Vila Verde e os Agrupamentos de Escolas de Vila Verde, Prado, Moure e Ribeira do Neiva.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de prémios monetários , no âmbito da Gala Namorar Portugal/ Concurso Internacional de Criadores
de Moda e Desfile de Acessórios de Moda/ Concurso Internacional de Acessórios de Moda, nos termos da informação prestada pela técnica.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição (compra) dos bens imóveis à Sociedade denominada “Cavez”, Sociedade Imobiliária, Ld.ª, aprovando, ainda, a minuta relativa à aquisição da mesma, para a execução de um projeto destinado à instalação de Equipamentos e Área de Lazer na freguesia
da Lage, pelo preço de €288.270,000 (duzentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta euros), de acordo pela informação prestada pela Chefe de Divisão.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição (compra) dos bens imóveis pertencentes à Sociedade “Silvino Dias Veloso Ld.ª”, aproveitando a
minuta relativa à mesma aquisição, destinado ao apoio do funcionamento da Praia Fluvial do Faial e outro tipo de equipamentos e edificações diversas,
na Vila de Prado, pelo preço de €605,000,000 (seiscentos e cinco mil euros), de acordo com a informação prestada pela Chefe de Divisão Jurídica.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Morais e Luís Castro, autorizar a permuta dos bens imóveis em apreço, nos termos
da minuta da escrita, dos prédios pertencentes à Casa do Povo de Vila de Prado e ao Município de Vila Verde.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar a doação à Freguesia de Arcozelo, relativa à parcela de terreno, pertencente ao Município, com área de 1.439m2,
a desanexar do prédio rústico, sito na Avenida Padre Alberto e Rua de Bacelos, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº417 da extinta
freguesia de Arcozelo e inscrito na matriz sob o artigo 672 para alargamento do Cemitério de Arcozelo, tudo nos termos da minuta da escritura da doação
submetida pela Câmara Municipal.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, criar o Fundo de Maneio da Divisão Jurídica, no montante de €1.500,00 (mil e
quinhentos euros), de acordo com a informação prestada pela Técnica.
EDITAL Nº 4/ 2020
Reunião do executivo, 3 de fevereiro 2020
-Tomado conhecimento, das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de
dezembro 2019.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o Anexo ao Acordo de Cooperação em vigor no ano letivo em curso, no âmbito da implementação do Programa
de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
-Deliberado, por unanimidade, reconhecer interesse na apresentação de uma proposta por parte do Município de Vila Verde. Para o efeito, e como propôs
o Sr. Presidente da Câmara, designa-se uma comissão negocial, a qual incorporará o Sr. Presidente da Câmara e a Sr.ª Vereadora Cláudia Cachetas, na
sequência da informação apresentada pelos representantes do Município de Vila Verde nos órgãos sociais do Instituto Empresarial do Minho (IEMINHO),
relativa ao processo de venda da património do ex-IEMINHO Os Srs. Vereadores do PS e o Senhor Presidente da Câmara, apresentam a declaração de
voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, o 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 consideração o teor das informações constantes no processo
03/2019/886, em nome de Helena Maria Estelita de Macedo.
-Deliberado, 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, referente ao processo 01/2015/84, em nome de Fernanda Maria Bastos Gomes.
-Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido apresentado pelo requerente pelas seguintes razões: considerando que as edificações propostas acrescentam eventuais riscos para a circulação de trânsito na via, num local sinuoso caracterizado por curvas e contra curvas, não se reconhece inexistir
inconveniente para o interesse público da viação, pelo que não se pode aplicar o disposto no parágrafo 2.º, do art.º 60.º, do Regulamento Geral de
Estradas e Caminhos
Municipais (Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961). Acrescenta-se, ainda, que, embora existam edificações nas imediações que não cumprem o afastamento regulamentar, não é possível sustentar a existência de um perfil-tipo especial bem como não existe qualquer plano ou ante plano de urbanização
ou plano de alinhamento aprovados, pelo que não é possível considerar a aplicabilidade do disposto no parágrafo 1.º, do referido art.º 60.º. Assim sendo,
considera o executivo municipal que, no âmbito do licenciamento das edificações propostas, devem as respetivas vedações cumprir os afastamentos
constantes do art.º 60.º do referido diploma legal. Proceda-se à audiência prévia do interessado para que, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, se pronuncie, por escrito, querendo, sobre o presente projeto de decisão, referente ao processo 01/2019/852, em nome de Luís Augusto Gonçalves
Magalhães.
-Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido apresentado pelo requerente pelas seguintes razões: considerando que as edificações propostas acrescentam eventuais riscos para a circulação de trânsito na via, num local sinuoso caracterizado por curvas e contra curvas, não se reconhece inexistir
inconveniente para o interesse público da viação, pelo que não se pode aplicar o disposto no parágrafo 2.º, do art.º 60.º, do Regulamento Geral de
Estradas e Caminhos Municipais (Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961). Acrescenta-se, ainda, que, embora existam edificações nas imediações que não
cumprem o afastamento regulamentar, não é possível sustentar a existência de um perfil-tipo especial bem como não existe qualquer plano ou ante plano
de urbanização ou plano de alinhamento aprovados, pelo que não é possível considerar a aplicabilidade do disposto no parágrafo 1.º, do referido art.º
60.º. Assim sendo, considera o executivo municipal que, no âmbito do licenciamento das edificações propostas, devem as respetivas vedações cumprir
os afastamentos constantes do art.º 60.º do referido diploma legal. Proceda-se à audiência prévia do interessado para que, no prazo de 10 dias úteis a
contar da notificação, se pronuncie, por escrito, querendo, sobre o presente projeto de decisão, referente ao processo 01/2019/853, em nome de Luís
Augusto Gonçalves Magalhães.
-Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido, uma vez que não existe no local um alinhamento contínuo de edificações que obriguem à consideração
da existência de um alinhamento predefinido pelas referidas edificações e, como tal, não existem condições legais para a não aplicação do disposto no
art.º 61.º da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961. Proceda-se à audiência prévia do interessado para que, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação,
se pronuncie, por escrito, querendo, sobre o presente projeto de decisão, referente ao processo 01/2016/89, em nome de Gilberto Júlio da Cunha Saraiva.
-Deliberado, 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 do n.º5, do referido artigo,
referente ao processo 01/2017/304, em nome de Rosa de Oliveira Pereira
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 12 postos de trabalho, conforme proposta
apresentada.
-Deliberado, 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.º3, do referido artigo, referente ao processo 01/2004/1187, em nome de Soares & Ferraz,Ldª.
EDITAL Nº 13
Reunião do executivo, 17 de fevereiro de 2020
-Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão da certidão de compropriedade do prédio rústico, referente ao processo 03/2020/111, em nome de
Alberto Tiago Cunha Almeida, sito no lugar de Paredes, da União de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassós.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir uma compensação monetária ao Sr. José da Cunha Matos, de valor suficiente para a execução de um furo artesiano, fornecimento e instalação de bomba, para o qual poderá ser tida como referência a proposta em anexo à informação a técnica. Paralelamente,
determina-se que se efetue um protocolo de fornecimento de água gratuito, até ao limite de 20m3 mensais, por um período máximo de 20 anos ao Sr.
José Andrade da Silva.
-Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Adere-Minho- Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho, tendo como objetivo o apoio às necessidades financeiras à segunda outorgante, bem como o direito de utilização da marca
“Lenços de Namorados do Minho” pela primeira outorgante.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €1.000,00 (mil euros) à União de freguesias de Marrancos e Arcozelo, para
a realização do Carnaval 2020.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €1.000,00 (mil euros), à Associação de Dança- Geração na Ribalta, do Conservatório Internacional de Ballet e Dança, para comparticipar nas despesas com participação da jovem Lara Machado, nas competições de dança que
terão lugar em Nova Iorque (EUA), entre os dias 10 e 18 de abril 2020.
-Deliberado, por unanimidade, um apoio financeiro, no montante de € 3.270,00 (três mil duzentos e setenta euros) à organização do Concurso PecuárioFeira dos vinte na freguesia da Vila de Prado, que decorreu no dia 20 do pretérito mês de janeiro.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto nº5, do artigo 71º, do D.L. nº555/99, de 16 de
dezembro, por força da aplicação do nº2, do referido artigo, referente ao processo 01/2027/57, em nome de Ivo Renato de Almeida Gonçalves.
-Deliberado, por unanimidade, reduzir a caução de obras de urbanização, ao abrigo disposto na alínea b), do nº 4, do artigo 54.º, do Decreto-Lei nº555/99,
de 16 de dezembro, na sua redação atual, com base no teor do auto de vistoria realizado em 05/02/2020, referente ao processo 02/2018/742, em nome
de Gabilicia Concept. Unipessoal Ld.ª.
-Deliberado, por unanimidade, apoiar a refeição e prolongamento para aluna Patrícia Manuela Oliveira Machado, a frequentar o Jardim de Infância de
Oleiros, nos termos da informação prestada pela Técnica.
-Deliberado, por unanimidade, atendendo ao parecer do Sr. Engenheiro José Bezerra, reconhecer que o acerto não prejudica o ordenamento urbanístico
da zona, uma vez que parte da parcela estava já consignada a poder ser ocupada por edificações, pois está classificada com Espaço Residencial Urbanizado.
-Deliberado, por unanimidade, que se proteja indeferir o pedido, devendo o requerente edificar o muro nos termos do art.º60. Lei nº2110 de 19 de agosto
de 1961, cumprindo o afastamento legal de 5mts ao eixo da via. Notifique-se o requerente para se pronunciar por escrito, querendo, no prazo de 10 dias
úteis.
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-Deliberado, por unanimidade, aprovar o envio da minuta de contrato de compra e venda à Assembleia Municipal, para que, aprovando o negócio jurídico,
aprove igualmente as alterações à respetiva minuta de aquisição de dois prédios para apoio ao funcionamento da Praia Fluvial do Faial, descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 603 e 79, pertencentes à Sociedade denominada “Silvino Dias Veloso Ld.ª, bem como a despesa plurianual que lhe está
adjacente, a realizar nos anos económicos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Adenda ao Auto de Transferência de Recursos para a Freguesia de Vila Verde e Barbudo com Vista ao
Exercício das Competências previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei nº57/2019, de 30 de abril. Deliberar, ainda, remeter à Assembleia Municipal, para os competentes efeitos.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar proposta apresentada pelo Senhor Vereador do Ambiente e Atividades Económicas, relacionada com as ações previstas
para aplicação da dotação atribuída ao Município de Vila Verde no âmbito do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos. Os Senhores
Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaração de voto inserida na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, que a Assembleia Municipal confirme a autorização dos investimentos a realizar. Paralelamente, determina-se que seja contactada a entidade bancária no sentido de retirar a minuta de contrato de empréstimo os valores referentes ao IVA e que pondere, igualmente, retirar a referência
a «outras obrigações contratuais» bem como «despesas e encargos, quando existam», ou, em alternativa, que concretize a que se referem essas obrigações,
para se apurar da sua legitimidade face à proposta apresentada. Por fim determina-se que a DAF proceda à compilação dos elementos financeiros solicitados,
para o subsequente envio ao Tribunal de Contas.
EDITAL Nº 17/ 2020
Reunião do executivo, 02 de março
-Deliberado, tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de janeiro 2020
-Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência gratuita das piscinas municipais, para Adriana Filipa Monteiro Ramires, nos termos da informação prestada
pela Técnica.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um novo topónimo, a designar-se por “Rua José Joaquim Faria dos Santos”, situado no lugar das Cumieiras, na antiga
freguesia de Vila Verde.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do RJUE, referente ao processo
01/2010/8731, em nome de União das freguesias de Esqueiros, Nevogilde Travassós.
-Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse municipal do projeto e, em consequência, isentar de taxas, ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 25º-A,
do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, tendo em consideração o requerimento apresentado pelo requerente e as informações técnicas constantes do processo 01/2019/464, em nome de O.M.S.N. O Mundo Somos Nós Associação, referente a uma operação urbanística (construção-Turismo
no Espaço Rural -Agro-Turismo), sita no lugar de Sandelhas, da União de Freguesias da Ribeira do Neiva.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato-promessa de cedência, tendo em consideração os fundamentos apresentados na informação do Chefe da
Divisão de Ordenamento e Território, Eng.º José Bezerra, relacionada com a Avenida Torre de Alvim – Execução da 2ª fase.
-Deliberado, por unanimidade, revogar o protocolo celebrado entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós,
nos termos requeridos
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do referido processo 03/2020/109,
em nome de Francisco Lima Costa.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do processo 03/2020/ 7, em nome
de António Fernandes de Barros Reis.
-Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência no Jardim-de-Infância da menor Vitória Santos Peixoto, nos termos constantes da informação prestada
pela Técnica.
-Deliberado, após votação secreta, através da qual se obteve o resultado de quatro abstenções e dois votos a favor, aplicar uma pena de suspensão de sessenta
(60) dias ao trabalhador.
-Deliberou-se, ainda, notificar-se e proceder-se às demais diligências que sejam legalmente aplicáveis.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Comunicação para Emergência(s) na Qualidade e Quantidade da Água para Consumo Humano do Município
de Vila Verde
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e o Conselho Económico da Paróquia de S.
Vicente da Ponte, para concretização das obras de requalificação da zona envolvente à Casa Mortuária de Ponte S. Vicente.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de Freguesias de Carreiras
S. Miguel e Carreiras S. Tiago, para concretização das obras de requalificação dos passeios do cemitério antigo de Carreiras S. Tiago, assim como a construção
das acessibilidades entre o cemitério novo, a casa mortuária e as casas de banho de apoio à igreja paroquial.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e o Conselho Económico Paroquial da Igreja S.
Martinho de Moure, para concretização das obras de requalificação de toda a zona envolvente da Igreja Paroquial de São Martinho de Moure
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e o Conselho Económico da paróquia do Divino
Salvador de Cervães, tendente à concretização da requalificação da zona envolvente da Capela de Nossa Senhora de Lurdes da freguesia de Cervães.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o segundo aditamento ao contrato de empréstimo bancário celebrado entre o Município de Vila Verde e a CCAM de Vila
Verde e Terras de Bouro CRL, em 21/10/2019.
-Deliberado, por unanimidade, aceitar a cedência, aprovando, consequentemente, a minuta do contrato de promessa de uma parcela de terreno com a área
de 465,60m2, a desanexar do prédio rústico, denominado sorte da bouça do monte, sito no lugar de Fáfias, freguesia de Vila Verde e Barbudo, descrito na CR
Predial sob o nº1272 e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 979, para alargamento da Rua da Bela Vista, da freguesia de Vila Verde e Barbudo para integração
imediata no domínio público.
-Deliberado, por unanimidade, apresentar uma proposta de aquisição no montante de 851.500,00€, condicionada à aprovação por parte da Assembleia Municipal de Vila Verde e, bem assim, à emissão de “Visto” por parte do Tribunal de Contas. Mais se deliberou, por unanimidade, constituir uma comissão que tenha
por escopo estudar as possíveis soluções gestionárias para garantir o melhor modelo de funcionamento que salvaguarde o interesse público, o qual deverá
estar ligado ao empreendedorismo, ao fomento da atividade económica e ao emprego. Para a referenciada comissão ficam designados os Srs. Vereadores Dr.
José Morais, Dr. Luís Castro, o Dr. Patrício Araújo e o Dr. Manuel Lopes, referente à proposta de aquisição do património do ex-IEMinho. Os Srs. Vereadores do
PS e o Senhor Presidente da Câmara apresentaram as declarações de voto inseridas na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar protocolo de colaboração, a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Cervães, para concessão
de um apoio financeiro para fazer face aos encargos com a reconstrução de muros na empreitada de alargamento da Rua Bouça das Covas, na freguesia de
Cervães.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de Freguesias de Oriz
Santa Marinha e Oriz S. Miguel, para comparticipar o financiamento necessário às obras de construção de um muro de suporte ao campo de jogos de Oriz S.
Miguel, daquela União de Freguesias.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de Freguesias de Pico de
Regalados, Gondiães e Mós, para comparticipar o financiamento necessário às obras de ampliação e requalificação do cemitério de Mós e requalificar o edifício
onde funciona a Sede da Junta de Mós, daquela União de Freguesias.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo, para comparticipar o financiamento necessário às obras de ampliação e requalificação do cemitério de Arcozelo, daquela União de Freguesias.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de Freguesias do Vade,
para comparticipar o financiamento necessário à construção da Casa Mortuária da Portela do Vade, daquela União de Freguesias.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Moure, para a concessão de um apoio financeiro para a construção de muros no âmbito das obras de alargamento na Rua 2 da Aguela, em Moure.
EDITAL Nº20/ 2020
Reunião do executivo, 16 de março
-Deliberado, por unanimidade, ratificar, o Plano de Contingência Interno, do Município de Vila Verde, COVID 19 versão 1.0.
A Câmara toma conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão das Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de águas residuais domésticas, referentes ao mês de fevereiro
de 2020;
-Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência no Jardim de Infância , para a menor Thayla Vieira de Sousa, residente na Rua Fausto Feio, sótão esquerdo
nº18/t2), freguesia de Vila Verde deste concelho.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto na alínea d), do artigo 71º do RJUE, referente ao processo
01/2000/3282, em nome de João António Araújo Lomba.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura admitindo o incumprimento do índice máximo de utilização para a colmatação da empresa ao
abrigo do disposto no nº7 do artigo 71º, do Regulamento do PDM em vigor e admissão do não cumprimento do índice de estacionamento ao abrigo do disposto
na alínea c) do nº1 do artigo 58º do RMUE, tendo em conta o teor das informações técnicas constantes do processo.
-Deliberado, face à informação prestada pelo Chefe da Divisão de Projetos e Obras, a cujos fundamentos se adere e que aqui se consideram integralmente
reproduzidos, a Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a abertura do Concurso Público, nos termos da alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos
Públicos, para a contratação da empreitada denominada por «Reabilitação do edifício da antiga Escola Primária de Vila Verde para transformação em centro
de promoção de gastronomia e ciências gastronómicas». Aprovam-se a minuta do Anúncio a publicar em Diário da República, o Programa de Concurso e o
Caderno de Encargos e os respetivos anexos, designadamente o projeto de execução (crf. n.º2, do art.º40, do Código de Contratos Públicos). Nomeiam-se para
Júri do concurso os seguintes técnicos: Presidente: Eng.º Jorge Pinto; 1.º Vogal: Dr. Nuno Mota; 2.º Vogal: Eng.ª Camila Vieira; 1.º Vogal suplente: Eng.º José
Bezerra; 2.º Vogal suplente: Eng.º Paulo Pereira. Delegam-se todas as competências previstas no Código dos Contratos Públicos no Júri nomeado, sem prejuízo
do disposto na parte final do nº2, do art.º 69.º, do Código dos Contratos Públicos.
Proceda-se, em fase prévia ao lançamento do procedimento, à cabimentação orçamental da despesa e demais diligências contabilísticas e financeiras
aplicáveis.
-Deliberado, por unanimidade, por aprovar a minuta de contrato- programa, a celebrar entre o Município de Vila Verde, ARS Norte, I.P. e Junta de Freguesia da
União de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós, no âmbito da empreitada de requalificação da Unidade de Saúde de Pico de Regalados.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Vila Verde, tendo em vista a destruição dos ninhos das Vespas Asiáticas.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 27 DE FEVEREIRO
1.- Discussão e votação da ata relativa à sessão de 28 de NOVEMBRO de 2019;- Aprovado por maioria, com cinquenta e três votos a favor, zero votos contra
e duas abstenções.
4.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA ASSEMBLEIA municipal:
4.1-deliberar sobre a Adesão do Município de Vila verde à Associação Nacional de Assembleias Municipais, designada de ANAM, enquanto associação de direito
privado, mediante o pagamento da quota de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), bem como de acordo com estipulado no artigo 33.º, n.º1, alínea oo)
da lei n.º75/2013, de 12 de setembro, designar como representante do município na ANAM, atendendo aos estatutos ora em vigor desta associação de direito
privado de municípios, o presidente da assembleia municipal.-Aprovado por unanimidade.
5.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA C MARA MUNICIPAL:
5.1-discutir e votar as alterações à minuta de aquisição de dois prédios para apoio ao funcionamento da Praia Fluvial do Faial, descritos na conservatória do
registo predial sob os n.ºs 603 e 79, pertencentes à sociedade denominada “Silvino Dias Veloso Ld.ª”, bem como a despesa plurianual que lhe está subjacente,
a realizar nos anos económicos de 2020 e 2021 e, bem assim, confirmar o negócio jurídico subjacente à referenciada minuta;-Aprovado por unanimidade.
5.2-discutir e votar uma proposta da Câmara Municipal, de adenda ao auto de transferência
de recursos para a freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2.º do decreto-lei n.º 57/2019, de 30 de abril;Aprovado por unanimidade.
5.3. - discutir e confirmar a aprovação dos investimentos a seguir referenciados a realizar no âmbito do empréstimo bancário de até 3.301.900,00€;
-repavimentação da EM531-2 -localizada em Coucieiro - Atães, no valor de 510.000,00€;
-repavimentação da EM532-2 - localizada em Revenda- Godinhaços, no valor 520.000,00€;
-repavimentação da EM556, Rua 25 de Abril e Rua das Vinhas, localizada em Ponte Nova - Rotunda da Lage + Turiz - Vila Verde + Vila Verde e Barbudo, no valor
de 740.000,00€;
-repavimentação daCM1179 e CM 1167 - localizado em Parada de Gatim - Freiriz + Freriz - Escariz, no valor de 430.000,00€;
-repavimentação da m537, localizada em Pico de Regalados - Gomide, no valor de 725.000,00€;
-repavimentação da Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa e Dr. António Ribeiro Guimarães, localizada em Vila Verde, no valor de 100.000,00€;
-repavimentação da rua Bouça Penedo - Cervães, no valor de 90.000,00€.
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25 DE ABRIL
VILA VERDE ASSINALA O 25 DE ABRIL COM ATO SIMBÓLICO
DO HASTEAR DE BANDEIRAS

DIA DA EUROPA ASSINALADO COM HASTEAR
DE BANDEIRAS E VIDEOCONFERÊNCIA
O Município de Vila Verde acolheu
a comemoração simbólica do Dia
da Europa, que se assinalou no dia
9 de maio, com o habitual hastear
de bandeiras.
A iniciativa contou com a presença
do Presidente da Câmara de Vila
Verde, Dr. António Vilela, da Vereadora da Educação, Drª Júlia Fernandes, do Europdeputado, Engº
José Manuel Fernandes, do Diretor da Escola Secundária de Vila
Verde, Professor João Graça, da
Sub-Diretora da Escola Profissional Amar Terra Verde, Drª Sandra
Monteiro, e restantes edilidades
que se que quiseram associar.

Este ano e devido à pandemia
provocada pelo Covid-19, as
comemorações do 25 de Abril,
em Vila Verde, não se realiza
ram nos moldes tradicionais.
Assim, e no sentido de reinventar as vontades e o sentido e espírito de Abril, o único ato solene
que se realizou foi o hastear de

Bandeiras, na Praça do Município
de Vila Verde, o qual contou com
a presença do Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Carlos
Arantes, do Presidente da Câmara
Municipal, Dr. António Vilela, do
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, Sr.
José Luís Faria, do executivo mu-

Videoconferência “O Futuro
da Europa”
No âmbito das comemorações do
Dia da Europa, realizou-se também a videoconferência “O Futuro
da Europa” que foi transmitida em
direto pelo Facebook do Município. Esta iniciativa foi realizada
em colaboração com alunos dos
Clubes Europeus da Escola Profi
ssional Amar Terra Verde e da Escola Secundária de Vila Verde.
A videoconferência contou com
a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr.
António Vilela, do Eurodeputado
Vilaverdense, Eng. José Manuel
Fernandes e foi moderada pela
Diretora do Centro de informação
Europe Direct do Minho /IPCA,
Dr.ª Alzira Costa.

nicipal e de outras entidades que
se associaram a esta cerimónia.
Além deste ato, foram publicadas, na página oficial do Município, várias comunicações alusivas
à evocação do dia da liberdade.
Abril, sempre.

MUNICÍPIO LANÇA FOLHETO INFORMATIVO COM PLANO DE
AÇÃO DE APOIO AOS VILAVERDENSES
Ao longo do estado de emergência o
Município de Vila Verde distribuiu no
concelho um folheto informativo sobre o COVID-19, deu a conhecer um
Plano de Ação de apoio aos vilaverdenses, desenvolvido pelo Município
de Vila Verde.
Neste folheto foram dadas a conhecer as medidas económicas implementadas pelo município de forma
a ajudar os munícipes nas despesas
associadas à obrigação de ficar em
casa.
As medidas de apoio social, como
a entrega de cabazes alimentares,
apoio psicológico à população, entregas de prescições médicas ao domicílio, alojamento temporário, entre
várias outras, foram também descritas nesta brochura informativa.
Nesta brochuram também estavam
disponibilizados os vários contatos
telefónicos de apoio à população, nomeadamente todas as linhas telefónicas permanentes de apoio social,
apoio psicológico, assim como, as
linhas de apoio médico ao COVID-19,
em caso de sintomas.

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE - Município de Vila Verde
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GESTÃO DE RESÍDOS COVID-19

URBANISMO
REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DA VILA DE PRADO
ATRAIR MAIS PESSOAS E AUMENTAR A ATIVIDADE ECONÓMICA E RESIDENCIAL

Está em curso na Vila de Prado a
Requalificação e Modernização da
Praça Comendador Sousa Lima e
áreas envolventes, uma obra que
está inserida no plano de requalificação do Centro Urbano da Vila
de Prado.
Empreitada co-financiada pelo
FEDER
A empreitada co-financiada pelo
FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento regional) envolve os
dois largos, Largo Antunes Lima
e Praça Comendador Sousa Lima,
foi adjudicada por um valor su-

,

perior a 1 milhão e 100 mil euros.
Esta requalificação pretende, assim, revitalizar o Centro Urbano
de Prado, atraindo mais pessoas
para aquela zona da vila. O espaço foi redesenhado de forma a
estabelecer uma nova ordem de
trânsito, aumentando os espaços
verdes e pedonais, afastando os
automóveis de locais com crianças, como a Casa do Povo.
Despertar o interesse do setor
privado para o Centro Urbano de
Prado
Com esta obra pretende-se aprox-

imar a vila à Praia Fluvial do Faial
e fazer dela uma âncora de desenvolvimento e atratividade. Por
esse motivo é importante valorizar
as margens do rio, aproximando-o
da comunidade pradense.
Com estas obras pretende-se despertar o interesse do setor privado
para o Centro Urbano de Prado. É
expectável um grande crescimento ao nível residencial e comercial
nesta zona que será dotada de
uma enorme qualidade urbanística, acessibilidade e mobilidade
sustentável.

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA
A GESTÃO DE RESÍDUOS EM SITUAÇÃO DE
PANDEMIA POR SARS-COV-2 - COVID-19
Agência Portuguesa do Ambiente e Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos
publicaram uma diretiva com a
Orientações e Recomendações
para a gestão de resíduos em
situação de pandemia por SARSCoV-2 (COVID-19) .
Com a evolução das preocupações, no âmbito da saúde
pública, devido ao aumento
de casos de infeção por SARSCoV-2 (COVID-19), em contextos e ambientes variados e dada
a necessidade de
controlar os fatores de risco associados à gestão de resíduos
quando do tratamento de doentes no domicílio, e na sequência
das questões colocadas quer
pela população em geral quer
pelos operadores de tratamento de resíduos, a Agência
Portuguesa do Ambiente, Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos, emitiu orientações que visam garantir a
proteção da saúde pública, dos
trabalhadores e prevenir a disseminação da doença, compatibilizando-a com a necessidade
de uma gestão eficaz e eficiente
dos resíduos, onde informas sobre os procedimentos a tomar
nas seguintes situações:
1. Gestão de resíduos produzidos nos domicílios e alojamentos
locais, nomeadamente na situ-

ação de se estar perante caso(s)
suspeito(s) ou confirmado(s)
de infeção por COVID-19 em
tratamento no domicílio e na
situação de gestão de resíduos
dos domicílios em que não existem caso(s) suspeito(s) ou
confirmado(s).
2. Gestão de resíduos produzidos em empresas, hotéis e outros alojamentos com elevada
concentração de pessoas, portos e aeroportos, nas seguintes
situações:
3. Operadores de recolha e
tratamento de resíduos
A. Recomendações de caráter
geral
B. Recomendações para operadores de gestão de resíduos hospitalares
C. Recomendações para gestão
de resíduos urbanos domésticos e de pequenos
produtores de resíduos
D. Recomendações para gestão
de resíduos de grandes produtores de resíduos urbanos,
industriais e hospitalares não
perigosos e para instalações de
reciclagem
Aceda a toda informação da diretiva na página web do Município:
www.cm-vilaverde.pt

MEDIDAS DE HIGIENE ESPECIAIS A OBSERVAR NOS
TRABALHOS AGRÍCOLAS

LANÇAMENTO
DA 1ª PEDRA

O Município de Vila Verde realizou, no dia 19 de fevereiro,
a cerimónia de lançamento
da 1ª Pedra das Obras de Requalificação e Modernização da
Praça Comendador Sousa Lima
e áreas envolventes, na Vila de
Prado.
O ato foi presidido pelo Vogal
Executivo da Comissão Diretiva
do Norte 2020-CCDR-N, Engº
Jorge Nunes, e pelo Presidente
da Câmara de Vila Verde, Dr.
António Vilela, e contou com a
presença da vereação e executivo municipal, do Presidente
da Junta da Vila de Prado, Dr.
Albano Bastos, entre outras
entidades, numa cerimónia que
foi abençoada pelo Pároco da
Vila de Prado, Padre Dr. João
Correia e animada pelo Rancho
Folclórico da Vila de Prado.
14 11 DE MAIO | 2020
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Atendendo a que os trabalhos agrícolas são um fator de
produção essencial para assegurar o regular abastecimento
dos mercados nacionais e tendo
em conta que os trabalhadores
desse setor também têm necessidade de se proteger, adotando cuidados especiais por
forma a minimizar os contactos
interpessoais, para evitar a propagação do novo coronavírus, o

governo elaborou uma orientação Técnica que o Município
de Vila Verde torna pública, para
que os agricultores adotem medidas e regras especiais para reduzir o risco de contágio desta
doença (COVID-19).
Aceda a toda informação da
diretiva na página web do Município: www.cm-vilaverde.pt

BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE - 11 DE MAIO DE 2020 - Nº21

DESENVOLVIMENTO
MUNICÍPIO AVANÇA COM CONCURSO DE CERCA DE 4 MILHÕES PARA
REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO ESTRUTURANTE

O Executivo Municipal de Vila
Verde analisou, na reunião de
câmara de 6 de abril, a proposta
no sentido de avançar com procedimento de Concurso Público
para a realização de obras de REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO estruturantes para
a modernização e o desenvolvimento sustentado do concelho.

O investimento, que deverá contemplar um limite de
3.732.478,06€, mais taxa legal
em vigor, vai permitir a requalificação das seguintes vias de comunicação de diversas zonas do
território concelhio:

De acordo com o rigoroso e estratégico trabalho de planeamento em devido tempo realizado para iniciar uma verdadeira
revolução infraestrutural no concelho, dotando-o de uma amplo
conjunto de serviços essenciais e
complementares para o efetivo
bem-estar da população, designadamente as redes de abastecimento público de água e de saneamento básico, assim como a rede
de fibra ótica e o gás natural, entre
outras, chegou agora o momento
de dar um grande impulso à modernização da rede viária.
As obras de instalação daquelas
infraestruturas provocaram, inevitavelmente, danos no piso das artérias intervencionadas e adiaram
a realização de intervenções de
fundo e duradouras que vão agora
poder avançar no sentido de tornar a rede de estradas concelhia
mais cómoda, segura e funcional,
ao nível dos padrões de exigência
de um território com elevada competitividade.
Este investimento no setor das
comunicações e transportes é de
crucial importância para alavancar
a economia do concelho, proporcionando acessibilidades mais
rápidas e seguras, encurtando,
assim, as distâncias e atraindo investimento privado e ajudando a
captar novos residentes. Só está
a ser possível em resultado da
política de rigor orçamental que
tem vindo a ser implementada e
que permite, hoje, que as finanças

do Município gozem da necessária
saúde financeira para avançar com
um investimento muito avultado
mas indubitavelmente prioritário
para o crescimento da economia e
para o desenvolvimento local.
Com a contratação das empreitadas pretende-se regularizar os
pavimentos rodoviários e, por
conseguinte, incrementar as condições de seguranças dos veículos
e peões e o necessário conforto
de todos quantos nas mesmas
se deslocam. Em algumas destas intervenções está igualmente
prevista a introdução de infraestruturas básicas, nomeadamente
coletores de saneamento e alguma rede de abastecimento de
água, da maior premência, nesta
fase, de modo a completar e ou
complementar circuitos e, bem assim, a anular, a curto prazo, novas
intervenções.
O Presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde, Dr. António Vilela,
considera que “este investimento
na profunda requalificação de vias
de comunicação estratégicas para
o desenvolvimento harmonioso
do concelho é decisivo para dar
continuidade aos esforços que temos vindo a fazer para modernizar
e aumentar a competitividade de
todo o território, na medida em
que as vias de comunicação, depois de intervencionadas, vão permitir uma maior fluidez do tráfego
rodoviário e ajudar a viabilizar
novos projetos empresariais em
distintas zonas do concelhos.”

,

INVESTIMENTO

O investimento, que deverá
contemplar um limite de
3.732.478,06€, mais taxa legal
em vigor, vai permitir a requalificação das seguintes vias
de comunicação de diversas
zonas do território concelhio:
- EM531-2 (preço base
537.100,55€) que liga Coucieiro
e Atães

ADEGA CULTURAL
INTERVENÇÃO VAI DEFINIR “UM NOVO CAMINHO” PARA
ESTE EMBLEMÁTICO EDIFÍCIO, CHEIO DE SIMBOLISMO E
VALOR HISTÓRICO.

O antigo edifício da adega, assim como a sua zona envolvente,
será transformado num Centro
das Artes e de Espetáculos. A
presente intervenção vai definir
“um novo caminho” para este
emblemático edifício, cheio de
simbolismo e valor histórico.
Este novo equipamento irá dispor de uma área coberta de
7000m2, que permitirá a criação
de espaços expositivos, espaço
museológico/artes, mercado de
produtos tradicionais: agrícolas

e artesanato, espaço de eventos
e espetáculos, espaços para empresas, espaço multiusos dotado
de instalações de apoio.
A área exterior também será
reabilitda e terá uma extensão
de 8000m2, com disponibilidade
de espaços verdes, parque infantil, campo de padel e parque de
skate.

MUNICÍPIO AVANÇA COM A
REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE
SAÚDE DE PICO DE REGALADOS

- EM532-2 (preço-base
554.656,77€) que une
Revenda, em Travassós, a
Godinhaços;
- M566, da rua 25 de Abril e
da rua das Vinhas (preço-base
900.112,22€), da Ponte Nova
(Loureira) à da rotunda da
Lage, de Turiz a Vila Verde e do
centro urbano de Vila Verde a
Barbudo, respetivamente;
- CM1179 e 1167 (preço-base
429.655,25€), que ligam
Parada de Gatim a Freiriz e
Freiriz a Escariz;
- EM537 (preço-base
1.044.448,40€) que une Pico
Regalados a Gomide;
- Ruas Eng. Adelino Amaro da
Costa e Dr. António Ribeiro
Guimarães, em Vila Verde,
(preço-base 83.868,00€), na
sede do concelho;
- Repavimentação da Rua
Bouça Penedo, em Cervães
(preço-base 182.636,87€).

DOTAR O CONCELHIO DE
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
MODERNOS E FUNCIONAIS

A Câmara Municipal de Vila
Verde, a Junta de Freguesia de
Pico de Regalados, Gondiães
e Mós e a Administração de
Saúde do Norte assinaram um
contrato-programa que viabiliza
o avanço das obras de requalificação da Unidade de Saúde de
Pico de Regalados.
A concretização do projeto, que
visa a melhoria das condições
de funcionamento e de conforto
deste equipamento de saúde,
viabilizado pelo Programa Operacional Regional do Norte
(NORTE 20), resultará da cooperação técnica entre as duas autarquias vilavderdenses e a Administração de Saúde do Norte.
A realização de obras de remo

delação e aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde
de Pico de Regalados é uma antiga reivindicação da Câmara
Municipal de Vila Verde que vai
agora poder avançar fruto do
trabalho de parceria encetado
para que estejam reunidas todas
as condições para a prestação de
cuidados de saúde de excelência
a todos os utentes deste equipamento de saúde.
A Câmara Municipal de Vila
Verde, além da elaboração do
projeto e da fiscalização da obra
de remodelação do imóvel em
que funcionará a reabilitada a
Unidade de Saúde, irá promover
a expensas suas a execução da
empreitada e proceder à dotação da mesma de todo o equipamento necessário.
11 de MAIO| 2020
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LUTA CONTRA O VIRUS, COVID -19
MUNICÍPIO DE VILA VERDE ENTREGA KIT COM MATERIAIS
DE PROTEÇÃO AO COMÉRCIO TRADICIONAL

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E AEVH LANÇAM
CAMPANHA DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

COMÉRCIO COM(N)VIDA! COMPRE CÁ - VILA VERDE TEM!

O Município de Vila Verde, no
âmbito da ampla ação de sensibilização que está a desenvolver
no sentido da proteção de todos
contra a pandemia da COVID-19,
iniciou uma medida de distribuição de kit, nomeadamente
de máscaras, luvas, viseiras e
boletim informativo ao comércio
tradicional.
O combate à pandemia causada
pelo novo Coronavírus é um objetivo de caráter nacional e uma
obrigação de todos, na medida
em que as medidas de prevenção
e controlo são indispensáveis para

evitar a transmissão comunitária
do vírus, especialmente quando
aplicadas de forma genérica e
alargada a toda a sociedade.
O combate à pandemia só é possível através de uma ação concertada que inclua todos os cidadãos.
Polémicas à parte sobre as vantagens e desvantagens do uso generalizado de máscara por parte
de pessoas que não são profissionais de saúde, tal prática tem
sido defendida e implementada
por ordens profissionais e especialistas da área da saúde, sendo
praticamente consensual que o

uso de máscaras pode prevenir a
disseminação a partir de pessoas
sintomáticas e assintomáticas.
A Direção-Geral de Saúde,
através de informação tornada
pública, recomenda “...o uso de
máscaras por todas as pessoas
que permanecem em espaços interiores fechados com múltiplas
pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à
etiqueta respiratória”.

JÁ ESTÃO EM CURSO AS OBRAS PARA A CONCLUSÃO
DA VARIANTE URBANA DE VILA VERDE

O Município de Vila Verde e a
Associação Empresarial do Vale
do Homem (AEVH) lançaram a
campanha “Comércio com(n)
vida!, destinada a promover
a retoma da atividade nos espaços de comércio de Vila Verde.
Uma campanha reforçada com
a mensagem “Compre cá - Vila
Verde tem!” que é acompanhada
da distribuição simbólica de Kits
com material de proteção (máscaras, luvas e desinfetante) junto
dos espaços comerciais, sensibilizando para um regresso seguro
à atividade económica local.
A união dos vilaverdenses fez
a diferença na fase do recolhimento e primeiro combate à
pandemia. Esta segunda fase,
da retoma paulatina e segura
da atividade económica, precisa

também da união e solidariedade de todos, pelo que se apela
à aquisição no comércio local,
com a necessária contenção e
observação das medidas de segurança impostas pela DirecçãoGeral de Saúde.
O comércio, de uma forma geral, foi o mais afetado pelas medidas de contenção impostas
pelo Estado de Emergência, pelo
que deve merecer todo o apoio
dos vilaverdenses nesta fase da
retoma da atividade. Comprar
no comércio local, no comércio
de proximidade, tem duas vantagens: reduz os riscos de circulação do vírus e, em simultâneo,
ajuda a economia local.

CONSCIENCIALIZAÇÃO PARAO USO DA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO

A Câmara Municipal de Vila Verde
está a executar um importante
troço para a conclusão da Variante
Urbana à sede concelhia que liga a
avenida Torre de Alvim e a rotunda da Escola Secundária de Vila
Verde, uma via que vai contribuir
para o descongestionamento do
trânsito na EN 101 e para uma
maior fluidez no acesso ao Centro
Escolar, à Escola Secundária e ao
centro urbano de Vila Verde.
O Presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde, Dr. António Vilela,

acompanhado pelos técnicos do
Município, visitou as obras, que já
se encontram em curso e referiu:
«Esta Variante urbana qualifica a
diversos níveis a nossa sede concelhia, quer pela diminuição de
tráfego na EN 101, quer pelo aumento da qualidade de vida, da
comodidade e da segurança das
pessoas, ainda pela modernidade
na acessibilidade, acesso condigno a equipamentos e serviços educativos e outros e, obviamente,
maior rapidez na circulação».

Na perspetiva do Presidente da
Câmara Municipal de Vila Verde,
Dr. António Vilela, “a operação
insere-se no projeto de ampliação
e reordenamento da rede viária
do concelho que o Município tem
vindo a desenvolver, concedendo
especial atenção às ligações intermunicipais e à criação de acessos a
áreas de equipamentos.”

Nesse sentido, o Município de
Vila Verde recomenda a todos
os comerciantes, prestadores
de serviços e profissionais de
outras atividades económicas
que funcionam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas (supermercados,
mercearias, farmácias, lojas ou
estabelecimentos comerciais,
instalações industriais, e transportes públicos, entre outros)
que implementem o uso da
máscara para todos os trabalhadores que trabalhem ou per-

maneçam nesses espaços e ou
que realizem o atendimento
direto ao público.

JUNTOS
JUNTOSPROTEGEMOS
FAZEMOS VILA
VILA
VERDE
VERDE
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