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EDITORIAL

Vila Verde está a viver uma fase crucial do seu processo de desenvolvimento 
e de preparação para os grandes desafios da modernidade.
Dotar o território de infraestruturas essenciais para alavancar a qualidade de 
vida das pessoas e para impulsionar o dinamismo das empresas é um desí-
gnio incontornável e é uma aposta que está a ser ganha neste concelho. 
As obras que decorrem um pouco por todo o lado causam, invariavelmente, 
incómodos, porque degradam, ainda que parcialmente, as vias, mas não 
podíamos desperdiçar a oportunidade de aceder a fundos estruturais para 
alargar a rede de saneamento, investir na mobilidade e nas acessibilidades e 
apostar na reabilitação urbana. 
Numa fase seguinte, avançará a implementação do plano de requalificação 
da rede viária concelhia e a eficácia, comodidade e segurança das vias somar-
se-á às infraestruturas e equipamentos que facilitam e melhoram a vida diária 
das pessoas.
Estes vetores do desenvolvimento sustentável estão a ser potenciados para 
colocar Vila Verde entre os territórios mais atrativos da região e para catalisar 
a economia local, condições fundamentais para gerar emprego, para fixar os 
Vilaverdenses e para atrair famílias que aqui encontram excelentes condições 
de vida.
O concelho de Vila Verde e a Vila de Prado conheceram um mediatismo e uma 
projeção sem precedentes com a organização do Campeonato do Mundo de 
Maratona em canoagem. A excelência da organização, amplamente recon-
hecida, fruto do trabalho de cooperação entre o Clube Náutico de Prado, a 
Junta de Freguesia da Vila de Prado e a Câmara Municipal de Vila Verde e da 
forte parceria com as Federações nacional e internacional da modalidade, a 
todos os Vilaverdenses enche de orgulho.
A programação integrada Na Rota das Colheitas voltou a catalisar o mundo 
rural, através da dinamização de um conjunto de iniciativas e atividades que 
envolveram um grande número de freguesias, autarquias locais, associações, 
instituições e empresas que convergiram na valorização de tradições e de 
produtos singulares, contribuindo assim, também, para o fomento das ativi-
dades económicas locais.  
A aposta na educação e na saúde conheceu igualmente novos avanços no 
sentido da melhoria das instalações e dos serviços, tendo em vista a elevação 
do bem-estar dos Vilaverdenses.
Com o precioso contributo de todos, Vila Verde vai continuar a percorrer o 
caminho da prosperidade.

Um forte abraço amigo,
                   

                     O Presidente da Câmara 
                                                                               Municipal de Vila Verde

            Dr. António Vilela 

                Caro (a) Vilaverdense

 O Executivo Municipal de 
Vila Verde, aprovou, em 
reunião de câmara, a proposta 
de Grandes Opções do Plano 
e Orçamento que aponta para 
um investimento global, no 
ano de 2019, de 37.811.593€.
A proposta de orçamento mu-
nicipal para 2019 volta a apon-
tar no sentido de um cresci-
mento sustentado em que as 
funções sociais, com uma fatia 
global que ascende a mais de 
21 milhões de euros (cerca de 
57%), voltam a conhecer um in-
vestimento muito significativo 
com o objetivo de continuar a 
elevar o nível de vida das pes-
soas e de contribuir para o bem
estar de todos os Vilaverdenses.
A educação, com um investimen-
to direto superior a 5 milhões de 
euros, afirma-se, uma vez mais, 
no âmbito das funções sociais, 
como um setor estruturante, 
sendo reconhecido o seu inte-
resse estratégico para a mo-
dernização e para a construção de 
um concelho competitivo e com 
excelentes perspetivas de futuro.
Este documento previsional, 
embora alicerçado numa gestão 
realista, criteriosa e pautada 
pelo rigor orçamental, incor-
pora também e, principalmente, 
uma estratégia ambiciosa, re
velando visão de futuro ao apos-
tar fortemente no planeamento 
e na elaboração de projetos e 
apresentação de candidaturas 
que visam o melhor aprovei-
tamento das oportunidades de 
investimento criadas com os 
mecanismos de apoio financeiro 
no âmbito do Portugal 2020.
Este exercício de 2019 coloca 
ainda o seu o foco numa clara 
aposta na proteção da economia 
local, das empresas e das famí- 

lias, destinando uma fatia de €3 
116 501 às funções económicas.
O crescimento económico 
e a criação de emprego são 
objetivos fundamentais numa 
ação política municipal que 
prioriza a fixação das pessoas 
e a renovação das gerações.
As políticas de apoio à juven-
tude e de incentivo à fixação 
dos jovens nas suas freguesias 
têm um caráter transversal, ga-
nhando substância numa forte 
dinâmica de catalisação da eco-
nomia, de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do despor-
to e do lazer, assim como na im-
plementação de medidas fiscais 
particularmente atrativas para 
os jovens casais Vilaverdenses.
Também a implementação de 
políticas integradas de desen-
volvimento cultural, promotoras 
das tradições e da dinamização do 
artesanato, assim como a organi-
zação de iniciativas e atividades 
catalisadoras do talento criativo 
em diversas áreas assumem foros 
de primazia neste instrumento 
de gestão igualmente focalizado 
na projeção de uma imagem 
positiva de Vila Verde no exterior.
A atenção às pessoas numa 
situação mais vulnerável e o 
trabalho colaborativo com as 
instituições e com todos os 
agentes promotores da denomi-
nada economia social, numa 
perspetiva de dignificação das 
condições de vida de todos os 
Vilaverdenses, são duas variáveis 
fundamentais no caminho que 
vai continuar a ser percorrido 
para promover a justiça social.
O acesso a serviços básicos, como 
o abastecimento público de água 
e o saneamento,  é de vital im-
portância para melhoria das con-
dições de vida de todos. Com um 

investimento estimado em perto 
de 7 milhões de euros, a este 
nível, o Município de Vila Verde 
faz uma aposta muito séria na 
efetiva promoção do desenvolvi-
mento sustentável do território.
O ordenamento territorial, com 
um investimento global superior 
a 5 milhões de euros, centrado 
em vetores como a mobilidade, 
as acessibilidades, a reabilitação 
urbana e urbanística e o crite-
rioso planeamento da ocupação 
e do crescimento territoriais, 
concorrem para a plena inte-
gração de todos no concelho, 
facilitam a circulação de pessoas 
e mercadorias, ajudam a captar 
novos projetos empresariais e 
dinamizam a economia. A cons-
trução de ciclovias urbanas e de 
ecovias e a requalificação de arté-
rias estruturantes vão potenciar a 
atratividade e a competitividade 
e promover a coesão do território 
concelhio.
O conhecimento da realidade lo-
cal, a articulação e cooperação 
intensa com as Juntas de Fregue-
sia e de Uniões de Freguesia, o 
trabalho de permanente diálogo 
e parceria com todas as forças 
vivas locais, nomeadamente 
associações, instituições, es-
colas e agrupamentos de es-
colas, empresas e munícipes, 
concorrem para a construção 
de uma visão estratégica fun-
damental para o crescimen-
to sustentado do concelho.
Um esforço conjunto desen-
volvido com o intuito de preser-
var e divulgar a genuína tradição 
local, dinamizar a economia e 
promover as respetivas fregue-
sias a nível regional e nacional.

DESENVOLVIMENTO

Orçamento 2019 de 37.911.593€ 
aponta para um crescimento 
sustentado de Vila Verde
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DESPORTO

VILA DE PRADO NO TOPO DO MUNDO
VILA DE PRADO FOI TOPO DA «MELHOR ORGANIZAÇÃO DE SEMPRE DO CAMPEONATO MUNDIAL 
DE MARATONA EM CANOAGEM»

  A Praia Fluvial do Faial abriu 
as portas ao Campeonato 
do Mundo de Maratona em 
Canoagem, prova “rainha” 
da modalidade desportiva.
Depois de, em 2013, ter sido 
a «casa» do Campeonato da 
Europa e em 2016 da Taça do 
Mundo de Maratona, a Vila de 
Prado tornou-se, assim, no único 
local a receber as três provas in-
ternacionais desta modalidade.
Cerca de 40 países vindos dos 

quatro cantos do mundo trou-
xeram a esta competição mais 
de mil atletas, dos mais jovens 
até aos experientes veteranos.
De 6 a 9 de setembro deste 
ano, Vila de Prado, que se as-
sume como «uma das capitais 
mundiais da canoagem», esteve 
no topo do mundo com a «me-
lhor organização de sempre».
A International Canoe Federation 
(ICF), entidade que supervisiona 
a modalidade a nível mundial, 

teceu rasgados elogios à organi-
zação. «A organização esteve num 
patamar que nunca imagínamos», 
referiu, no final, Jorn Cronberg, do 
Comité de Maratona da ICF. E foi 
mais longe: «a Vila de Prado sur-
preende-nos de cada vez que reali-
zamos cá uma competição. E essa 
é a razão pela qual voltamos sem-
pre. Prado é dos melhores locais 
no mundo para a canoagem. Que-
remos expressar a nossa gratidão 
por tudo o que se passou aqui».

  A vibração, entusiasmo e 
apoio das milhares de pes-
soas que estiveram presentes 
na competição elevaram, a 
qualidade deste campeonato.
O Presidente da Câmara Muni-
cial de Vila Verde, António Vilela, 
deixou uma palavra de apreço ao 
público. «Este campeonato foi 
um sucesso absoluto, mas a par-
ticipação massiva do público e a 
sua vibração deixaram uma marca 
para o futuro. Foram fantásticos».
«O Faial, na Vila de Prado, e Vila 
Verde passam a ser referências 
mundiais da canoagem e sen-
timos que este passa a ser um 
dos locais do Mundo que figu-
rará como grande palco da cano 

agem mundial», afirmou o presi-
dente da Federação Portuguesa 
de Canoagem, Vítor Félix, que 
agradeceu «o envolvimento das 
entidades locais, a Câmara de 
Vila Verde, a Junta de Fregue-
sia e o Clube Náutico de Prado, 
mas também a população local».
O Mundial de Maratona em Cano-
agem 2018 foi organizado em 
conjunto pela International Ca-
noe Fedeation/ICF e pela Fede
ração Portuguesa de Canoagem, 
tendo contado com o apoio di-
reto da Câmara Municipal de 
Vila Verde e do Clube Náutico 
de Prado. Contou, ainda, com 
o apoio do Instituto Português 
do Desporto e da Juventude.

  Mais de uma centena de vo
luntários deram um apoio im-
prescindível à organização deste 
campeonato que encerrou de 
forma brilhante a temporada 
canoísta internacional deste ano.
O Município de Vila Verde deixa 

um profundo agradecimento a 
todos os que se empenharam 
para que o concelho ficasse reco-
nhecido como melhor organiza-
dor do Campeonato do Mundo 
de Maratona em Canoagem.

  O Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela,  reve-
lou no decorrer do campeonato 
do Mundo, a intenção de criar 
um Centro Desportivo de Alto 
Rendimento para a Canoagem e 
outras modalidades desportivas.
A instalação de um Centro de 

alto Rendimento Desportivo seria 
a cereja no topo do bolo e uma 
oportunidade de desenvolver 
ainda mais a modalidade e de 
abrir novos desafios económi-
cos e sociais para a Vila de Prado, 
o concelho, a região e o país.

  A Vila de Prado ocupa um lugar 
de grande relevo na canoagem 
portuguesa devido às suas óti-
mas condições naturais para a 
prática da modalidade despor-
tiva. Fundado a 24 de fevereiro de 
1982, o Clube Náutico de Prado é 
uma associação cultural, recrea-
tiva e desportiva, responsável pela 
prática deste desporto na nossa 
região e pela crescente adesão 
dos jovens à prática da canoagem. 
O clube tem apostado, cada vez 
mais, na formação dos altletas, 
tornando-se, assim, referência 
no plano regional e mesmo na-
cional da modalidade desportiva.
A participação do clube nas 
inúmeras competições de cano 

agem realizadas em todo o 
território nacional  faz com 
que seja o melhor meio de di-
vulgação da Vila de Prado e 
do concelho em todo o país.
O C. N. Prado é, neste momento, 
aquele que tem melhor palmarés 
desportivo do concelho de Vila 
Verde e dos melhores do dis-
trito de Braga. Os seus atletas 
participam com frequência em 
Campeonatos do Mundo, Campe-
onatos da Europa, Jogos Olímpi-
cos e Regatas Internacionais.
A organização do Campeonato 
do Mundo de Canoagem esteve, 
em grande parte, a cargo do C.N 
de Prado  que recebeu, por una-
nimidade, um voto de louvor da 

Câmara Municipal de Vila Verde.
A excelência da organização e 
reconhecido mérito pela reali-
zação do Campeonato Mundial de 
Maratonas constituiu um marco in-
delével escrito com letras douradas 
na história do  desporto português.
Sendo detentor do estatuto de 
Instituição de Utilidade Pública 
Desportiva desde 2002, os seus 
resultados individuais e cole-
tivos fazem com que o seu em-
blema se assuma como um dos 
maiores pilares nacionais da 
modalidade, contribuindo larga-
mente para a projeção nacional 
e internacional da Vila de Prado 
e do concelho de Vila Verde.

VOLUNTARIADO E DESPORTO ALIADOS DE 
FORMA EXEMPLAR NO CAMPEONATO DO 
MUNDO DE MARATONA 2018

VILA VERDE VAI “AGARRAR COM TODAS 
AS FORÇAS” A CRIAÇÃO DE UM CENTRO 
DE ALTO RENDIMENTO DESPORTIVO 

CLUBE NÁUTICO DE PRADO FOI UM 
DOS GRANDES RESPONSÁVEIS
PELO SUCESSO DESTE CAMPEONATO
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FREGUESIAS

CAPELA DE S. MAMEDE DE 
GODINHAÇOS INAUGURADA
NO DIA DE S. MAMEDE

CÂMARA REQUALIFICA A REDE PEDONAL 
NA LIGAÇÃO DE VILA VERDE À LOUREIRA

Inauguração da 2ª Fase do Parque 
Desportivo da Ribeira do Neiva
 Realizou-se no dia 23 de setem-
bro,  na União de Freguesias da 
Ribeira do Neiva, a inauguração 
da 2ª Fase do Parque Despor-
tivo. As obras de melhoramento 
deste Parque Desportivo in-
cluiram a construção de um novo 
balneário, um escritório para a 
direção do clube, uma enferma-
ria, um salão multiusos e um bar.
A cerimónia foi iniciada pelo des-
file das Entidades presentes, 
acompanhadas pela animação 
das coletividades locais, o Grupo 
Zés Pereiras de Pedregais, pe-
los Zés Pereiras os Frujeiras 
de Duas Igrejas e pelo Grupo 
Folclórico Etnográfico do Cen-
tro Social, Cultural, Despor-
tivo e Recreativo de Pedregais.
No final do desfile, o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde, 
Dr. António Vilela, o Presidente da 

Junta de Freguesia da UF da Ribei-
ra do Neiva, Carlos Machado, e o 
Presidente do Grupo Desportivo, 
Hélder  Oliveira, procederam ao 
descerramento da lápide evocativa 
e, em seguida, o Padre Sandro Vas-
concelos benzeu as instalações.
No entanto, o projeto deste 
Parque Desportivo ainda não está 
concluído, visto que a ambição 
do Município é, ainda, mais ele-
vada. Estão já em processo as ne-
gociações para aquisição de um 
novo terreno ao lado do Parque 
Desportivo que vai possibilitar, no 
futuro , o alargamento das valên-
cias desportivas do complexo, 
estando já prevista a construção 
de uma caixa de areia, para pro-
mover os desportos de praia, de 
forma a ir ao encontro das ne-
cessidades e gostos de todos os 
jovens da freguesia e do concelho.

É  já um clube com cerca de 200 
atletas, facto que se reflete no 
crescimento do grupo que conta, 
agora, com infraestruturas de 
alto nível e também com uma 
importante componente de 
lazer e recreio.  

  O evento contou com a presença 
do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, do Vice-Presidente da 
mesma edilidade, Dr. Manuel 
Lopes, do Presidente da Junta da 
União de Freguesias da Ribeira do 
Neiva, Sr. Carlos Machado, e do 
Pároco Pe. Sandro Vasconcelos.
Esta obra de reabilitação da capela 

que se encontrava em avançado 
estado de degradação resultou de 
uma parceria que envolveu a Fábri-
ca da Igreja, a Junta de Freguesia 
da União de Freguesias da Ribeira 
do Neiva e a Câmara Municipal e 
contou também com o envolvi-
mento ativo de toda a paróquia 
na angariação de fundos e nos 
trabalhos levados a bom porto.

  No âmbito de um processo de 
melhoria e requalificação da mo-
bilidade urbana, a Câmara Munici-
pal de Vila Verde arrancou com a 
obra de reconfiguração e expan-
são do traçado da rede pedonal na 
entrada sul da sede concelhia. A 
intervenção em curso vai permitir 

o correto dimensionamento das 
vias, lugares de estacionamento 
e passeios, garantindo uma mais 
fácil, cómoda e segura circulação 
de peões e automóveis. Repre-
sentando um investimento pró-
ximo dos 190 mil euros, as obras, 
que têm como principal obje-

tivo a expansão da rede pedonal, 
assegurando a correta integração 
da ampliação, articulando-a com 
a rede pré-existente, vão incidir 
sobre a entrada sul do centro 
urbano de Vila Verde, na sua li-
gação à freguesia da Loureira.

UF RIBEIRA DO NEIVA

GODINHAÇOS
LOUREIRA E VILA VERDE E BARBUDO
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LANÇAMENTO DE OBRAS

Lançamento da 1ª pedra da requalificação e
modernização da Escola Básica da Vila de Prado

O Presidente do Conselho Dire-
tivo da Administração Regional 
de Saúde do Norte, Dr. Pimenta 
Marinho, presidiu à cerimónia de 
Lançamento da 1ª Pedra da obra de 
requalificação do edifício da exten-
são de saúde da Portela do Vade.
O evento, que contou com a pre-
sença do Presidente da Câmara 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, 
assinalou o arranque das obras 
que estão a transformar o edifí-
cio numa extensão de Centro de 
Saúde, que já ali funcionava, mas 
não reunia as condições necessári-
as para o melhor funcionamento.
A empreitada foi adjudicada por 

um valor próximo dos 300 mil 
euros e deverá ser executada 
em cerca de seis meses, estan-
do prevista a sua conclusão 
em meados de março de 2019.
A Câmara Municipal de Vila Verde 
está, assim, a dar mais um im-
pulso significativo no sentido do 
reaproveitamento e revalorização 
de um espaço com elevadas po-
tencialidades e com necessi-
dades urgentes ao nível da saúde.
Esta cerimónia simbólica contou 
com as atuações do Rancho das 
Lavradeiras de Aboim da Nóbrega 
e do Grupo Amigos do Povo (Vade), 
além da leitura de poemas por par-

te de duas alunas da EB1 de Atães.
Associaram-se também a este ato 
o Vereador do Pelouro da Saúde 
e a Vereadora do Pelouro da Edu-
cação da Câmara Municipal de Vila 
Verde, Dr. Patrício Araújo e Drª 
Júlia Fernandes, respetivamente, 
o Diretor do ACES Cávado II – Ge-
rês Cabreira, Dr. Nuno Oliveira, o 
Diretor Clínico do ACES Cávado II 
– Gerês Cabreira, Dr. Raúl Borges, 
o Presidente da Junta de Fregue-
sia de Aboim da Nóbrega e Gon-
domar, João Fernandes, entre mui-
tos outros convidados e populares.

No dia em que o concelho de Vila 
Verde comemorou os 163 anos da 
sua fundação, 24 de outubro, o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Drº António Vilela, 
presidiu à cerimónia de lançamen-
to da 1º Pedra da obra de requali-
ficação do Campo de Jogos dos 
Cedros, na freguesia de Lanhas.
A cerimónia simbólica que con-
tou, também, com a presença 
do Presidente do Grupo Cultural, 
Desportivo e Recretativo de La-
nhas, Nuno Esteves, e do Presi-

dente da Junta de Freguesia de 
Lanhas, Bruno Eiras, assinalou o 
arranque das obras de requalifi-
cação deste campo desportivo.
Depois da remodelação dos bal-
neários, era necessária uma in-
tervenção no campo de fute-
bol 11, com a colocação de 
um relvado sintético, a fim de 
atrair mais jovens ao clube.
A autarquia do Município de Vila 
Verde atendeu a esta antiga ne-
cessidade, com fundos próprios, 
numa empreitada adjudicada 

com um investimento total de 
cerca de 350 mil euros, que deverá 
ser concluída no início de 2019.
Animado pelo Rancho Folclórico 
do Vale do Homem e pelas cri-
anças do Jardim de Infância de 
Lanhas, este evento foi mais um 
passo no sentido do desenvolvi-
mento do concelho de Vila Verde, 
especialmente no que toca ao 
conforto e bem-estar daqueles 
que prezam a prática do desporto

  Foi com grande e entusiasmo 
e alegria que alunos e profes-
sores animaram, no dia 2 de 
outubro, a cerimónia de lança-
mento da primeira pedra das 
obras de requalificação e mo-
dernização das instalações da Es-
cola Básica 2 e 3 da Vila de Prado.
O Delegado Regional de Educação 
do Norte, Dr. José Mesquita, es-
teve presente no ato e agrade-
ceu o esforço e o investimento 
financeiro que o Município de 
Vila Verde tem colocado na edu-
cação e mostrou-se agradado por 
participar na cerimónia que re-
presentou o início de uma obra de 
relevante importância para pro-
mover uma educação de qualidade.

A cerimónia contou também com 
a presença do Presidente da Câ-
mara, Dr. António Vilela, bem 
como da Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Dr.ª Júlia 
Fernandes, do Diretor da EB 2 e 3 
da Vila de Prado, Dr. José Peixoto, 
do Comandante da GNR de Prado, 
Primeiro Sargento José Silva, do 
Pároco da Vila de Prado, Padre 
Dr. João Correia, dos Diretores 
dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho, do Diretor da Escola 
Secundária de Vila Verde, Dr. João 
Graça, do Presidente da ATAHCA, 
Prof. Mota alves, de professores, 
alunos e assistentes operacionais, 
entre muitos outros entidades 
locais que se quiseram associar.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E ARS NORTE REQUALIFICAM A 
EXTENSÃO DE SAÚDE DO VADE 

CÂMARA REQUALIFICA CAMPO 
DOS CEDROS  EM LANHAS

VILA DE PRADO

VADE

LANHAS
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FREGUESIAS

O Município de Vila Verde lançou a 
concurso público a obra de requa-
lificação do Largo Antunes Lima, 
na Vila de Prado, com preço base 
de 441.206,26 €. A intervenção a 
realizar no largo situado no núcleo 
urbano da Vila de Prado, também 
conhecido por “Largo da Botica,” 
representa mais um passo impor-
tante no sentido da concretização 
do plano integrado de regene-
ração urbana da Vila de Prado.

Os trabalhos de requalificação irão 
ter em linha de conta a relevância 
histórica deste espaço urbano e 
promover a dignificação e valori-
zação do mesmo. Está prevista a 
preservação e a valorização da 
arborização e espaços verdes e-
xistentes. As pavimentações serão 
especialmente cuidadas, sendo 
utilizado o granito em cubos e/ou 
lajetas, em guias de lancis, bermas, 
rampas e caldeiras de árvores.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE AVANÇA COM 
A REQUALIFICAÇÃO DO LARGO ANTUNES 
LIMA NA VILA DE PRADO

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES 
NAS FREGUESIAS

O investimento na construção e na requalificação da rede viária, nomeadamente nas 
vias de comunicação que percorrem freguesias e uniões de freguesias, é uma preocu-
pação constante do Município, pois a mobilidade e as acessibilidadesconcorrem para a 
plena integração de todos no concelho, facilitando a circulação de pessoas e mercadorias.

Na freguesia de Coucieiro foram 
pavimentadas a rua do Outeiro, a 
rua do Toural, a rua de Quintas, a 
Travessa do Carvalhal, a Travessa 
da Igreja, a rua de Mascate, a rua 
de Passos, a rua Fundevila, a rua 
de Linhares, a rua da Veiguinha, 
a rua do Engenho e foi colocada 
a calçada na recente rotunda.

Pavimentação em calçada do caminho de PassosNa freguesia de Ponte S. Vicente foi pavimentado o Caminho 
Vila de Cima, o Caminho das Bouças e o Caminho de Fontelos.

Em Azões foram pavimentadas a 
Travessa de Mó, a Travessa da Ven-
tosa e a rua das Fontaínhas. Em 
Goães foram pavimentadas a rua 
da Escola, a rua do Vinhó, a Traves-
sa da Costeira, a rua da Pesqueira 
e a rua Monte do Pico. Em Rio 
Mau foi pavimentada a rua Mon-
te da Feira e em Duas Igrejas foi 
pavimentada a rua de Soutelinho.

COUCIEIRO

DOSSÃOS

PONTE S. VICENTE

UF DA RIBEIRA 
DO NEIVA

EQUIPA MUNICIPAL DE INTERVENÇÃO 
FLORESTAL (EMIF) REINICIA TRABALHOS 
DE SILVICULTURA PREVENTIVA

Concluídas as ações de vigilância e 
primeira intervenção em incêndios 
florestais durante o período crítico, a 
Equipa Municipal de Intervenção Flo-
restal (EMIF), na dependência do Gabi-
nete Técnico Florestal (GTF), reiniciou os 
trabalhos de silvicultura preventiva com 
especial ênfase para a beneficiação de 
caminhos florestais e execução de faixas 

de gestão combustíveis em torno dos 
aglomerados populacionais. Esta me-
dida consiste na modificação da estrutura 
do material combustível para atender a 
medidas de proteção contra incêndios, 
com vista ao melhoramento da produção 
florestal e à qualidade do ambiente.
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SAÚDE

  O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, deslocou-se ao Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa, 
para proceder à assinatura de 
um Protocolo com a ARS-Norte 
que irá permitir ao Serviço Na-
cional de Saúde disponibilizar 
um consultório com médico den-
tista no Concelho de Vila Verde.
Ao assinar este protocolo “Saúde 
Oral para Todos”, o Município de 
Vila Verde doou à ARS-Norte uma 
cadeira dentista e equipamento 
complementar destinado ao fun-
cionamento do consultório dentis-
ta, no valor superior a 45 mil euros.
Com esta medida, o Município 
de Vila Verde continua com uma 
forte aposta nas políticas ativas de 
promoção da saúde, permitindo, 

neste caso, consultas dentárias 
no âmbito do serviço nacional de 
saúde a TODOS os Vilaverdenses.
  O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, considera que, “embora a 
política de saúde seja da responsa-
bilidade da Administração Central, 
o Município de Vila Verde sempre 
esteve muito atento a este setor 
de primordial importância para o 
bem-estar dos Vilaverdenses e, 
através da realização desta parce-
ria com a ARS Norte, dá mais 
uma prova de total abertura ao 
desenvolvimento de um trabalho 
colaborativo com as autoridades 
de saúde para proporcionar o 
acesso de todos os Vilaverdenses a 
serviços essenciais.”

  O Município de Vila Verde recebeu, durante 
os dias 27 e 28 de setembro, as VI Jornadas de 
Psicologia e Cuidados de Saúde Primários, com 
o tema “Lotação Esgotada - o último quarto”.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde 
esteve presente na abertura, onde aproveitou 
para referir e explicar alguns dos programas que 
o concelho de Vila Verde destina aos mais idosos.

O Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, presidiu 
à sessão de abertura das I jorna-
das Desafios na Medicina Geral e 
Familiar, que se realizaram no dia 
23 de outubro, no Centro de Ar-
tes e Cultura de Vila Verde, uma 
iniciativa organizada pelo ACES 
CávadoII Gerês/Cabreira com o 
apoio do Município de Vila Verde.
Estas Jornadas pioneiras conta-
ram com a presença do Diretor Re-
gional da ARS-Norte, Dr. Pimenta 
Marinho, e do Doutor Nuno Olivei-
ra, Diretor da ACES Gêres Cabrei-
ra, e de dezenas de médicos e ou
tros profissionais da área da saúde 
e deram o mote para que mais 
iniciativas deste género acon-
teçam no concelho de Vila Verde.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE ASSINOU PROTOCOLO 
PARA PROMOVER A SAÚDE ORAL JUNTO DE TODOS VILAVERDENSES

I JORNADAS DE DESAFIOS NA MEDICINA GERAL E 
FAMILIAR «FAZER DE VILA VERDE UM CONCELHO 
DE REFERÊNCIA NA ÁREA DA SAÚDE»

VI JORNADAS DE PSICOLOGIA E 
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

CURIOSIDADES

De seu nome Serra ou Monte do 
Oural é conhecida como o ponto 
mais alto e, para muitos, o mais 
bonito do concelho de Vila Verde.
Situada entre os concelhos da 
Ponte da Barca, Ponte de Lima e 
Vila Verde, a serra alberga a nas-
cente do rio Neiva, abraçada pe-
los montes de S. Miguel, O Anjo.
Carregada de belíssimos 
bosques, o carvalho é rei nas en-
costas mais baixas e o Oceano 
Atlântico é vista de fundo.
O Planalto do Monte do Ou-
ral, pisado outrora pelo grande 
Sá de Miranda, é “dono” de 
uma vista panorâmica ca-
paz de cortar a respiração.
O seu topónimo ”Oural” deve-
se ao facto de nela terem ex-
istido minas para exploração 
de ouro. Foi-se o ouro, mas fi-

caram as paisagens verdejantes 
e o ar puro que renova os pul-
mões dos amantes da natureza.
O Miradouro situa-se junto ao 
marco geodésico do Oural, onde 
se encontram colocadas as ante-
nas de rádio. É este o sítio ideal 
para contemplar a magnífica vista 
que, até hoje, é um “cantinho” 
protegido pelos vilaverdenses.
Por entre a giesta e os carva-
lhais, as montanhas do Minho 
não passam despercebidas e as 
Serras do Douro e Minho espe-
lham uma beleza rara, onde ainda 
paira no ar a “Lenda do Rio Neiva”.
Deixamos-lhe o convite para 
visitar este património natural 
do nosso concelho. Visite, pro-
teja e contemple o que é nos-
so. Vila Verde é lindo de se ver.

LOCAIS QUE MERECEM VISITA - MONTE DO OURAL
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CULTURA

BIENAL NA ESCOLA

 Vila Verde acolheu, a 19 
de outubro, o VIII Encon-
tro das Romarias do Minho.
Com esta iniciativa pretendeu-
-se esclarecer algumas dúvidas 
ligadas à noção de “património 
imaterial” e ao seu inventário, um 
procedimento que se encontra, 
ainda, numa fase incipiente, mar-
cada por diversas dificuldades.
A sessão teve lugar na Casa do 
Conhecimento e foi iniciada pela 
Drª Adélia Santos, responsável 
por este projeto no Município de 
Vila Verde, que “levantou o véu” 
ao referir a pretensão de inscre-
ver no Inventário do Património 
Cultural Imaterial, a Romaria de 
Nossa Senhora do Alívio, afir-
mando estar já no terreno a fazer 
o «trabalho de inventariação».
O projeto Romarias do Minho é 
desenvolvido por vários municí-

pios da região, em moldes de co-
laboração informal, com a partici-
pação de Associações de Festeiros 
e Confrarias, tendo por objetivo 

comum a inscrição de algumas das 
mais representativas destas fes-
tividades no Inventário Nacional 
do Património Cultural Imaterial.

 A propósito do 9º centenário 
do nascimento do Templário e 
grande cavaleiro medieval, Gual-
dim Pais, o Município de Vila Verde 
convidou o historiador Aurélio 
de Oliveira para falar acerca da 
comprovada presença dos Tem-
plários em terras vilaverdenses.
Os convidados foram recebidos 
na Torre de Gomariz pelo Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. Manuel Lopes 
e, estas Jornadas, contaram 

com a presença do escritor João 
Lobo e de Fernando Pinheiro, 
escritor e autor da biografia ro-
manceada de D. Gualdim Pais, 
justamente intitulada “Gual-
dim Pais – o Fronteiro de Deus”.
A investigadora Drª Maria Adelina 
Vieira também esteve presente na 
sessão, tendo levado sua “versão” 
do reconhecimento da inde-
pendência de Portugal por parte 
de Roma, depois de vários estu-
dos que concebeu sobre o tema.

O Centro de Artes e Cultura foi 
“palco” da peça de teatro “Gual-
dim Pais, o Fronteiro de Deus”, 
interpretada pela Nova Comédia 
Bracarense, que contou com a 
presença da Vereadora da Cultura, 
Educação e Ação Social da Câmara 
Municipal de Vila Verde, Drª Júlia 

Fernandes, do Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, Dr. Manuel 
Lopes, e do Vereador do Ambiente 
e Desporto, Dr. Patrício Araújo.
A casa esteve cheia e a Nova Co-
média Bracarense está de para-
béns pela peça de enorme quali-
dade que construiu!

A apresentação do livro “Nas-
ceu uma estrela ao pôr do sol” 
da autoria de José Antunes,   
decorreu na Biblioteca Profe-
ssor Machado Vilela e esteve 
a cargo da enfermeira Sónia 
Martins e do Dr. Raúl Borges.
Além de vários familiares e con-
vidados do mais recente autor, 
estiveram presentes na cerimónia 
o Presidente da Câmara Muni-
iípal de Vila Verde, Dr.º António 
Vilela, a Vereadora da Cultura, 
Educação e Ação Social, Dr.ª 
Júlia Fernandes e o Vereador do 
Desporto, Dr.º Patrício Araújo.

O Município de Vila Verde está a 
promover, de 1 de novembro de 
2018 a 31 de maio de 2019, a 7ª 
edição da Bienal na Escola, uma 
iniciativa organizada em colabo-
ração com os Agrupamentos de 
Escolas do concelho, da Escola Se-
cundária de Vila Verde e da Escola 
Profissional Amar Terra Verde.
A participação neste projeto 
é destinada a todos os alunos, 
com idades até aos 35 anos, resi-

dentes ou não no Concelho de 
Vila Verde e que frequentam o 
ensino nas Escolas do Concelho.
Os interessados podem con-
correr com obras nas seguintes 
modalidades e técnicas: cerâmi-
ca, desenho, escultura, gra-
vura, pintura, técnica mista, 
tapeçaria, design, fotografia 
plástica, vídeo e instalação.
Os trabalhos a concurso serão 
avaliados por um Júri presidido 

pelo artista plástico Luis Coquenão 
e expostos na Biblioteca Municipal 
Professor Machado Vilela, em Vila 
Verde, de 16 a 31 de maio de 2019.
De referir que esta iniciativa des-
tina-se a promover e consolidar 
hábitos culturais e artísticos, es-
timulando o envolvimento efe-
tivo da população escolar ,conse-
quentemente, da comunidade em 
geral.

VIII ENCONTRO DAS ROMARIAS DO MINHO 

A BIENAL NA ESCOLA ESTÁ DE VOLTA
7ª EDIÇÃO COMEÇOU EM NOVEMBRO E 
TERMINA EM MAIO DE 2019

MUNICÍPIO DE VILA VERDE QUER INSCREVER 
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO ALÍVIO NO 
INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E IMATERIAL

TORRE DE GOMARIZ EM CERVÃES 
ANFITRIÃ DE JORNADAS
GUALDIANAS COM O TEMA 
“TEMPLÁRIOS DE VILA VERDE” 

CENTRO DE ARTES E CULTURA 
ACOLHEU PEÇA DE TEATRO 
SOBRE “GUALDIM PAIS, O 
FRONTEIRO DE DEUS”  

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NASCEU UMA ESTRELA 
AO PÔR DO SOL” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. 
MACHADO VILELA
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CULTURA
FESTA DAS COLHEITAS
MAIS DE SEISCENTOS TOCADORES DE CONCERTINA 
FECHAM COM CHAVE DE OURO A EDIÇÃO DE 2018 DA 
FESTA DAS COLHEITAS

O PROGRAMA 
CONTEMPLOU MAIS DE 50 
ATIVIDADES, COMO 
CONCURSOS, 
ESPETÁCULOS MUSICAIS, 
MOSTRAS, FESTIVAIS 
GASTRONÓMICOS, ENTRE 
TANTAS OUTRAS

  Vila Verde fervilhou de vida du-
rante cinco dias consecutivos 
com a edição de 2018 da Festa 
das Colheitas. De 3 a 7 de ou-
tubro, a XXVII Feira Mostra de 
Produtos Regionais foi um ver-
dadeiro motor de sentimentos 
e emoções, uma homenagem 

à cultura tradicional represen-
tada por dezenas de iniciativas 
com temáticas diversificadas.
No dia 7 de outubro celebrou-se 
o último dia das festividades e, 
uma vez mais, Vila Verde foi inva-
dida por um mar de gente. Vindos 
de vários pontos do país, mais de 

seiscentos tocadores participaram 
no XXII Encontro de Tocadores de 
Concertinas e puseram o recinto a 
cantar e a dançar ao som da música 
popular que fechou com chave de 
ouro a edição de 2018 do certame.
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ROTA DAS COLHEITAS

   No final de mais uma edição 
da Rota das Colheitas, o ba-
lanço da iniciativa é, uma vez 
mais, extremamente positivo.
Ao longo de quatro meses, mais de 
36 iniciativas espalhadas um pou-

co por todo o território permitiram 
promover as tradições do concelho 
de Vila Verde e as potencialidades 
do mundo rural, muitas das quais 
com bastante afluência popular.
O programa foi enriquecido por 

dezenas de iniciativas de cele-
bração da nossa herança cultural, 
incluindo oportunidades sobera-
nas para saborear os produtos do 
campo e os irresistíveis pratos da 
cozinha minhota. Não faltaram 

danças ao som da música popular, 
as típicas desfolhadas de milho e 
espadelada de linho, a malhada 
de centeio, de feijão e de tremoço.
Os festivais de gastronomia, os 
arraiais, a festa das  colheitas, as 

feiras, romarias, os trilhos pelas 
nossas belas paisagens naturais 
também fizeram parte desta lon-
ga iniciativa e traduziram-se num 
verdadeiro e autêntico hino ao 
mundo rural.

FESTA DO SARRABULHO
EM COUCIEIRO

FEIRAS NOVAS DO PICO 
DE REGALADOS

DESFOLHADA, MALHADA E BROA DE 
MILHO EM ORIZ S. MIGUEL

SABORES DA TERRA EM ESCARIZ 
S. MAMEDE

 PARADA DE GATIM
 DESFOLHADA TRADICIONAL

SABORES DO OUTONO 
EM ESQUEIROS

FESTA DAS COLHEITAS DA 
VILA DE PRADO

PICA NO CHÃO NA FREGUESIA 
DE GÊME

FESTA DAS COLHEITAS DE 
ESCARIZ S. MARTINHO

FESTA DE SANTO ISÍDRO DA 
CARVALHOSA EM VILA VERDE

MATANÇA DA CEBA E SOPA DE 
CAVALO CANSADO NA LAGE

CALDO DO POTE EM SABARIZ

AO LONGO DE QUATRO MESES, MAIS DE 36 INICIATIVAS 
PROMOVERAM AS TRADIÇÕES DO CONCELHO



                                          BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 3 DE DEZEMBRO DE 2018  - Nº15

11
03 DE DEZEMBRO| 2018

BOLETIM INFORMATIVO

NOITES TEMÁTICAS EM PICO 
DE REGALADOS

ANIMAÇÃO TRADICIONAL E
GASTRONOMIA EM FREIRIZ

MALHADA DE CENTEIO EM ABOIM 
DA NÓBREGA

 ARRAIAL DO MELÃO EM SOUTELO MALHADA DE FEIJÃO NA LOUREIRA II CAMINHADA AO LUAR DA NÓBREGA

COLHEITA DE LÚPUPO - CERVEJA LETRA LANHAS SABOREIA O VERDADEIRO ARROZ
DE FEIJÃO COM PATANISCAS

 AGRIDOCE EM CABANELAS

MALHADA DE TREMOÇOS 
À MODA ANTIGA EM OLEIROS

FESTIVAL DA SARDINHA NA BROA 
EM VALBOM S. MARTINHO

MARRANCOS ESPADELADA DO LINHO

CICLO DO PÃO DE MILHO E A OLARIA 
EM CERVÃES

SUBIDA DO MONTE DA SANTA EM 
BICICLETA EM GÊME

VIII CORRIDA COM CARRINHOS DE 
RODAS E ROLAMENTOS EM LANHAS
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O Salão Nobre dos Paços do 
Concelho do Município de Vila 
Verde acolheu, no dia 24 de ou-
tubro, a Sessão Solene come-
morativa do 163º aniversário 
da fundação do concelho.
A cerimónia foi iniciada pelo Coro 
do 2 º ciclo dos alunos da Acade-
mia de Música de Vila Verde, pela 
Orquestra de Guitarras da mesma 
instituição e pelo Coro Ensemble 
Emprado, da Escola de Música de 
Prado, que brindaram a plateia 
com as suas talentosas atuações.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, sublinhou a importân-
cia deste aniversário ao referir 
que «a celebração desta data 

é sempre um renovado recon-
hecimento que fazemos da nossa 
História e dos feitos dos nossos 
antepassados».O Presidente da 
Assembleia Municipal de Vila 
Verde, Drº Carlos Arantes, esteve 
ausente da cerimónia por mo-
tivos profissionais, mas confiou a 
leitura do seu discurso à 1ª Secre-
tária da Assembleia Municipal de 
Vila Verde, Drª Martinha Soares.
Nas suas palavras, Carlos Arantes, 
chamou à atenção para o que é, 
realmente, o cerne da política em 
Portugal, sublinhando que «se 
deve orientar pela capacidade de 
afirmação de ideias, argumentos, 
pela apresentação de propostas 
concretas, até porque foi a popu-

lação que delegou nos eleitos o 
poder de trabalharem na procura 
das melhores escolhas e soluções, 
neste caso, para o Município».
Terminadas as intervenções, 
a cerimónia acabou com uma 
“Viagem pelas tradições”, uma 
atuação do Grupo Folclórico 
de Vila Verde, que comemora, 
este ano, o seu 60ª aniversário.
Destacamos, ainda, a presença 
de várias entidades concelhias, 
Presidentes de Juntas e Uniões 
de freguesias, membros da As-
sembleia Municipal, Diretores dos 
agrupamentos de escolas, entre 
vários outros convidados que en-
cheram a sala do Salão Nobre dos 
Paços do Concelho de Vila Verde.

O Pároco Artur Gonçalves celebrou, a 28 de outu-
bro, na Igreja Paroquial de Vila Verde, a Missa de 
Ação de Graças pelos autarcas e pelo povo vilaver-
dense, no âmbito das comemorações do 163º 
Aniversário da Fundação do Concelho de Vila Verde.
A organização da simbólica celebração esteve a 
cargo da Verde Tuna, composta pelos funcionários 
da Câmara Municipal de Vila Verde e contou com o 
apoio da Paróquia e do Grupo Coral de Vila Verde.
Durante a Homilia, o Pároco mostrou uma enorme 
satisfação por ver reunidos na Eucaristia tantos 
autarcas vilaverdenses, afirmando que «quem não 
honra o passado, não tem presente nem futuro».
A cerimónia terminou com o “Hino de 
Vila Verde”, cantado pelas belíssimas vo-
zes da Verde Tuna e do Coro de Vila Verde.

DIA DO CONCELHO

163 º aniversário da 
fundação do Concelho 
de Vila Verde 
SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 163º 
ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO CONCELHO DE 
VILA VERDE - UMA VIAGEM PELAS TRADIÇÕES

EXPOSIÇÃO EVOCA CENTENÁRIO DE 
FIGURA ÍMPAR DO REPUBLICANISMO DE 
VILA VERDE “MANUEL JOSÉ DE OLIVEI-
RA (MARRANCOS, 1877- BRAGA, 1918)”

DESTAQUES

No âmbito das comemorações 
do 163 º aniversário da fundação 
do concelho de Vila Verde, que 
se assinalou no dia 24 de ou-
tubro, realizou-se a inauguração 
da Exposição “MANUEL JOSÉ 
DE OLIVEIRA (Marrancos, 1877- 
Braga, 1918)”, na Biblioteca Prof. 
Machado Vilela de Vila Verde.
A exposição está patente ao 
público até dia 29 de novembro 
e evoca o centenário desta figu-

ra ímpar do republicanismo de 
Vila Verde e o importante papel 
que também o seu pai e irmãos 
tiveram na vida política local, 
regional e nacional, contem
plando um conjunto de material 
cedida pela família de Manuel 
de Oliveira: fotografias, notícias 
da época, estudos criados pelo 
homenageado, entre outras re-
cordações de enorme relevo.

No âmbito das Comemorações 
do Dia do Concelho, o Salão No-
bre do Município de Vila Verde 
recebeu, no dia 26 de outubro, 
a apresentação de mais um 
Boletim Cultural de Vila Verde.
“Parada de Gatim e a História 
da Louça Preta” foi o tema 
escolhido para a 13ª edição 
desta publicação anual.
A coordenação deste Boletim 
foi, uma vez mais, da respon-
sabilidade do Doutor Aurélio 
Oliveira, que explicou a escolha 
do tema referindo que «optamos 
por incluir neste boletim, apenas 
o estudo do Doutor Sousa Araú-
jo, porque é muito importante 
falar nesta arte que pratica-
mente desapareceu. É um mag-
nifico trabalho que espelha mui-
to bem esta antiga tradição».
Depois de algumas explicações 
acerca do tema, o autor desta 
edição, Doutor João Sousa, 

sublinhou que «a ciência não se 
impõe. Todos podem contribuir 
neste estudo com as suas ideias, 
aumentando-o, reduzindo-o, ou 
até corrigindo alguns aspetos.»
A apresentação deste Boletim 
foi animada pela Maria João 
Borges, aluna da Academia de 
Música de Vila Verde, apoiada 
pela professora Filipa Andrade.
Além de vários convidados, 
estiveram presentes nesta 
sessão, os Presidentes de Jun-
ta de Oleiros, Carla Leitão, de 
Parada de Gatim, Pedro Rodri-
gues e de Escariz S. Mamede, 
Adelino Machado, em repre-
sentação das suas freguesias.
Um dos objetivos deste Bo-
letim Cultural é, precisamente, 
valorizar a criatividade e o em-
penho de quem se dedicou 
(e dedica) a este ofício e o con-
verteu numa referência region-
al, nacional e até internacional.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APRESENTA 
BOLETIM CULTURAL Nº 13 SOB O TEMA 
“PARADA DE GATIM E A HISTÓRIA DA 
LOUÇA PRETA”
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AÇÃO SOCIAL

Em dia de Halloween, alguns 
seniores da Casa do Povo da 
Ribeira do Neiva vestiram-
se a rigor e decidiram assus-
tar o Município de Vila Verde.

Recebidos pelo Presidente da Câ-
mara de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, as “bruxas” e “múmia” 
trouxeram umas saborosas 
bolachas e muita animação!

Por baixo das assustadoras más-
caras, esteve o espírito jovem 
destes utentes e a certeza que a 
idade é mesmo só um número!

O Centro Social e Paroquial de 
Cervães recebeu, no dia 18 de 
outubro, algumas iniciativas or-
ganizadas pela Rede Social de Vila 
Verde, de forma a assinalar o Dia 
Internacional para a Erradicação 
da Pobreza e Exclusão Social.

O Rancho Folclórico da AP-
PACDM iniciou as atividades, 
seguindo-se a apresentação do 
livro “Olhares sobre a pobreza” e 
a abertura da exposição fotográ-
fica “Olhares sobre os provérbios”.

No âmbito do Plano Municipal para 
a Igualdade de Género, decorreu, 
no Salão Nobre do Município de 
Vila Verde, o worskshop “História e 
Cultura Cigana”, em parceria com 
o Projeto CigaGiro, promovido 
pela Cruz Vermelha Portuguesa e 
pela CPCJ- Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Vila Verde.
Um grupo de jovens ciganos, 

orientados pelo Formador de 
Cultura Cigana, Bruno Gomes, 
apresentou alguns testemunhos 
acerca da sua cultura e identidade.
Inicialmente foi explicada a origem 
da história cigana, a entrada em 
território português na Idade Mé-
dia e, ainda, o desenvolvimento da 
língua com o passar dos séculos.
O casamento foi o assunto que 

mais chamou a atenção da plateia 
presente, que foi colocando per-
guntas, tirando dúvidas, vendo 
assim desvendados alguns mitos.
A morte de familares e o conse-
quente luto, o vestuário, a alimen-
tação, o emprego e os hábitos 
do dia a dia, foram outros dos te-
mas abordados neste workshop.

O Município de Vila Verde rece-
beu, no mês de outubro, em Lis-
boa, uma Menção Honrosa que 
premiou o percurso desenvolvido 
na promoção da igualdade de gé-
nero, não discriminação e apoio 
às vítimas de violência de gé-
nero, decorrentes de atividades 
promovidas no concelho, sob a 

orientação da Conselheira para a 
Igualdade, Drª Júlia Fernandes.
O prémio destina-se a distinguir 
Municípios com boas práticas na 
integração da dimensão da Igual-
dade de Género, Cidadania e Não 
Discriminação, quer na sua organi-
zação ou funcionamento, quer nas 
atividades por si desenvolvidas.

CASA DO POVO DA RIBEIRA DO NEIVA TROUXE O 
“HALLOWEEN” AO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

WORKSHOP “HISTÓRIA E CULTURA CIGANA”
DESVENDA CURIOSIDADES E DÚVIDAS ACERCA 
DA ORIGEM E IDENTIDADE CIGANA

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
DISTINGUIDO COM MENÇÃO HONROSA 
PELO PERCURSO DESENVOLVIDO NO 
PROJETO “VIVER EM IGUALDADE”

REDE SOCIAL ASSINALOU DIA 
INTERNACIONAL PARA A ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL NO 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
CERVÃES
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Reunião ordinária de 30 de julho de 2018
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes apoios financeiros: 1000 € à Associação Grupo Musical “Os Amigos 
da Paródia”, de Parada de Gatim, para comparticipar as despesas com a edição de CD musical; 500€ à Associação Desportiva de Parada 
de Gatim para a realização do evento “Moda com Talento”; 2 500€ ao Rancho Típico Infantil de Vila Verde para fazer face às despesas com 
a organização do Festival de Folclore dedicado ao emigrante; 1 500€ à Associação de Dança – Geração na Ribalta, do Conservatório In-
ternacional de Ballet e Dança – Annarella Sanchez, para comparticipar as despesas da participação da jovem Vilaverdense Lara Machado 
no Concurso Internacional Dance Competition; 25 000€ à Associação Cultural e Musical de Vila Verde para atender às despesas com o 
funcionamento de mais uma turma do 5.º ano de ensino articulado da música; 3 000€ para atribuição de prémio relativo ao Grande 
Prémio no âmbito da Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde; 12 747€ à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Braga, para 
transporte de alunos.
Mereceu também aprovação unânime a celebração de protocolo entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias do Vade para as-
segurar os circuitos escolares do ano letivo em curso, assim como a abertura de procedimento tendente à contratação do empréstimo de 
3 278 499,13€ para aplicação em investimento, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal.

Reunião ordinária de 3 de setembro de 2018 
Foi aprovado, por unanimidade, o Despacho proferido pelo Presidente da Câmara relativo ao empréstimo de médio/longo prazo, no 
montante de 3 278 499,13€, para aplicação em investimento, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investi-
mento municipal - propostas variantes, prazo 15 anos. A declaração assinada pelo Presidente deste Executivo Municipal que aprova a 
candidatura designada “Parque Desportivo e de Lazer da Ribeira do Neiva” ao programa BEM - Beneficiação de Equipamentos Municipais 
foi também aprovada por unanimidade. 
A Câmara deliberou ainda, por unanimidade: proceder à abertura de concurso para atribuição de duas habitações sociais na freguesia de 
Vila Verde; a divulgação do resultado da discussão pública da alteração do Plano de Pormenor da Zona Envolvente à Igreja Matriz de Vila 
Verde, através do sítio da internet do Município e da comunicação social e remeter o correspondente dossiê à Assembleia Municipal para 
aprovação e posterior publicação em Diário da República.
Foi aprovada por maioria uma informação relativa à nomeação do auditor externo responsável pela certificação legal de contas.

Reunião ordinária de 17 de setembro de 2018
O voto de louvor ao Clube Náutico de Prado, pela organização do Campeonato do Mundo de Canoagem, apresentado pelo Presidente 
da Câmara, foi aprovado por unanimidade. Foi também unanimemente aprovado um voto de louvor, apresentado pelo mesmo Edil, 
à Federação Portuguesa de Canoagem pela parceria com o Município de Vila Verde, no âmbito desta mesma competição desportiva. 
A alteração do Regulamento de Trânsito na Avenida do Autarca, Rua do Professor, Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira e Praça 5 de 
Outubro, devido à construção da Ciclovia Urbana de Vila Verde, foi aprovada por maioria.
Tiveram ainda lugar as seguintes deliberações, por unanimidade: atribuir apoio no montante de 5 000€ ao Centro Social Paroquial de 
Cervães para aquisição de duas carrinhas para Serviço de Apoio Domiciliário; protocolo de colaboração entre o Município de Vila Verde e 
a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vilarinho para a concretização das obras de construção de um edifício que contemple 
um bar e casa de banho para o público no Campo de Jogos de Vilarinho; adenda ao protocolo celebrado entre o Município de Vila Verde e 
a Associação CONVIVER que contempla alteração do número um; protocolo de cooperação que regula os termos e as condições em que o 
Município de Vila Verde doará à Administração Regional de Saúde do Norte, IP, uma cadeira e equipamento destinado ao funcionamento 
de um consultório de dentista para ser instalada na Unidade de Saúde de Vila Verde.

Reunião extraordinária de 20 de setembro de 2018 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a 3.º Revisão ao Orçamento, para efeitos 
de aprovação.

Reunião ordinária de 8 de outubro de 2018 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: apoiar a frequência das Piscinas Municipais pelos alunos da APPACDM, no Complexo de 
Vila Verde (CAO), nos termos de informação técnica; celebrar o contrato interadministrativo entre os municípios de Amares e Vila Verde, 
no âmbito da contratualização da elaboração do projeto de execução da Ponte Pedonal do rio Homem; apoio financeiro no montante de 
4 195,53€ ao Clube de Caça e Pesca de Vila Verde para aquisição de trator.
Mereceram aprovação unânime os seguintes protocolos a celebrar pelo Município de Vila Verde: com a União de Freguesias de Arcozelo 
e Marrancos, para transporte de 10 alunos de Rio Mau para o Jardim de Infância de Marrancos, no presente ano letivo; com a Fábrica 
da Igreja de São Pedro de Esqueiros, para a concretização das obras de requalificação da correspondente Residência Paroquial; com o 
Conselho Económico da Fábrica da Igreja Paroquial de Ponte S. Vicente para a concretização das obras de requalificação da envolvente 
da Capela do Lugar de Lameiro, em Ponte S. Vicente.
Foi ainda aprovada a atribuição dos apoios financeiros que se seguem: no montante de 4 153,44€ à União de Freguesias de Carreiras de 
S. Miguel e Carreiras se S. Tiago para pagamento de indemnização à Auxiliar de Ação Educativa pela cessação de contrato de trabalho 
por extinção de posto de trabalho; no montante de 3 500€ à Associação Empresarial do Vale do Homem para continuar a sua atividade de 
apoio e promoção do tecido económico e empresarial do concelho de Vila Verde. 

Reunião ordinária de 22 de outubro de 2018 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte: apoiar a frequência das Piscinas Municipais da Vila de Prado pelos 
alunos constantes em informação técnica; apoio financeiro ao Clube Náutico de Prado, no montante de 5 000€, para a realização da prova 
“Final Nacional das Primeiras Pagaiadas”; atribuir subsídio no valor de 20 000€ para apoio de beneficiação das instalações do Estádio 
Cruz do Reguengo.

Reunião extraordinária de 26 de outubro de 2018
A Câmara Municipal deliberou, por maioria: aprovar a proposta de Orçamento e GOP para 2019-2022 e demais elementos que a integram; 
aprovar a proposta de regulamento de organização dos serviços municipais e respetivo mapa de pessoal e organograma para 2019; 
aprovar a proposta relativa à participação variável do IRS (alínea c) do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro) para o ano de 
2019; aprovar a proposta relativa à derrama; aprovou ainda, por unanimidade, a proposta relativa ao valor da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) para 2019; aprovar a proposta de Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) para 2019; aprovar a proposta de 
benefícios fiscais a aplicar como incentivos à reabilitação urbana nas áreas de reabilitação urbana.

Reunião ordinária de 5 de novembro de 2018 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: declarar o reconhecimento do interesse municipal e aprovou a isenção de taxas iner-
entes ao processo de licenciamento de empresa da freguesia de Cervães; aprovar os contratos interadministrativos a celebrar entre o mu-
nicípio de Vila Verde e as freguesias e entidades concelhias, no âmbito do desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família 
(fornecimento de refeições e prolongamento de horário), no ensino pré-escolar, para o presente ano letivo; o programa de Generalização 
do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, no presente ano letivo; aprovar a 2.ª alteração ao Mapa 
do Pessoal para 2018, bem como o Mapa de Pessoal para 2019, com a retificação constante dos serviços correspon
dentes à carreira de Fiscal Municipal e carreiras de Técnicos e Especialista de Informática. 
 

Sessão ordinária de 28 de setembro de 2018 

A proposta da Câmara cujo conteúdo se refere à nomeação do Auditor Externo responsável pela certificação legal de contas 
foi aprovada por maioria, com 51 votos a favor, 11 votos contra e uma abstenção.
A proposta da Câmara relacionada com a alteração do Plano de Pormenor da Zona Envolvente à Igreja Matriz de Vila Verde foi 
aprovada por unanimidade.
A terceira revisão ao Orçamento 2018 foi aprovada por maioria, com 61 votos a favor, zero votos contra e duas abstenções.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE VILA VERDE

Edifício da Câmara Municipal 
de Vila Verde

Atendimento preferencial

Quarta-feira
9:30 às 12:30h

vilaverdeincentivamais@cm-vilaverde.pt
T. 253 310 500

APOIO AO INVESTIMENTO 
E EMPREENDEDORISMO

Acesso a incentivos
Informações sobre Portugal 2020 

e fontes de financiamento.

Edifício da Câmara Municipal 
de Vila Verde

Atendimento preferencial

Quarta-feira
9:30 às 12:30h

vilaverdeincentivamais@cm-vilaverde.pt
T. 253 310 500

APOIO AO INVESTIMENTO 
E EMPREENDEDORISMO

Acesso a incentivos
Informações sobre Portugal 2020 

e fontes de financiamento.
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EMPREENDEDORISMOEDUCAÇÃO

 A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde foi anfritriã da Reunião Re-
gional dos Coordenadores dos 
Centros de Formação Desportiva 
da região norte, a qual contou 
com a presença do Coordenador 
Nacional Desporto Escolar – Dr. 
Rui Carvalho e do Coordenador 
Regional DGEstE – Dr. Adelino 
Furriel, bem como do Vereador 
do Desporto do Município de Vila 
Verde, Dr. Patrício Araújo, do Dire-
tor do Agrupamento de Escolas de 
Vila verde, Dr. Alberto Rodrigues, 
e do Presidente do Clube Náu-
tico de Prado, Prof. Horácio Lima.
Esta reunião serviu para apresen-
tar os Centros de Formação Des- 
portiva existentes no norte do país, 

demonstrar a sua importância 
para promover o desporto escolar, 
bem como prestar informações 
sobre o seu funcionamento.
O Desporto Escolar conta, 

atualmente, com 67 Centros 
de Formação Desportiva, dos 
quais 52 destinados a ativi-
dades náuticas, 7 ao atletis-
mo, 6 ao golfe e 2 à natação. Decorreu, no dia 31 de outubro, 

no Salão Nobre do Município 
de Vila Verde, o Workshop- Em-
preendedorismo, das ideias à 
ação”, inserido no programa Vila 
Verde Incentiva + e UP Cávado.
“Vila Verde Incentiva +” é um 
projeto desenvolvido pela CIM 
do Cávado, em parceria com 
a InvestBraga e a Agência de 
Energia do Cávado, apoiado 
pelo Norte 2020 e pelo FEDER.
A partir de agora, o edifício do 
Município de Vila Verde terá ao 
dispor dos empreendedores ou de 
futuros empreendedores um gabi-
nete de apoio ao desenvolvimento 
de ideias de negócio, desenvolvi-
mento empresarial e acolhimento 
empresarial, onde estes poderão 
aconselhar-se com um especialista 
acerca das suas dúvidas e encon-
trar ajuda para a criação das suas 
empresas ou na resolução de pro-

blemas que possam surgir ao longo 
da sua carreira empreendedora.
Este workshop foi desenvolvido 
com o objetivo de lançar e dar a 
conhecer o projeto e proporcionar 
aos jovens dos cursos profissio-
nais da Escola Profissional Amar 
Terra Verde e Escola Secundária 
de Vila Verde, um primeiro con-
tacto com o empreendedoris-
mo e com a criação e desen-
volvimento de uma empresa.
O atendimento aos empresários/
futuros empresários será, pre-
ferencialmente, às quartas feiras, 
das 9h30 às 12h30h, no Edifício da 
Câmara Municipal de Vila Verde.
Para mais questões ou in-
formações, devem contac-
tar o número 253 310 500, 
ou o e-mail vilaverdeincen-
t i v a m a i s @ c m - v i l a v e r d e . p t .

O Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar 
(PIICIE) do Cávado foi criado pela 
CIM Cávado, no âmbito da PI 10.1: 
“Redução e prevenção do aban-
dono escolar precoce e estabeleci-
mento de condições de igualdade 
no acesso à educação infantil, 
primária e secundária, incluindo 
percursos de aprendizagem for-
mais e informais, para a reinte-
gração no ensino e formação”.
Este Plano define a sua abordagem 
como uma política territorial ori-
entadora da ação, em articulação e 
complementaridade com as medi-
das de política educativa (PNPSE), 
priorizando o reforço dos fatores 
complementares e recursos ao 
serviço da escola e das ferramen-
tas metodológicas especializadas 
na promoção do sucesso escolar.

Financiado pelo Fundo Social Eu-
ropeu em 85%, num investimento 
total de de cerca de 455.950,58€, 
esta medida assume-se, assim, 
como um instrumento de ligação 
e interação entre as comunidades 
educativas do Cávado no combate 
aos níveis de insucesso escolar.
Neste contexto, o Município de 
Vila Verde apresentou três pro-
jetos que integram 13 ações de-
senhadas pelos Agrupamentos de 
Escolas e pela Escola Secundária, 
e que têm na sua génese a reali-
dade de cada território em maté-
ria de sucesso escolar/educativo, 
considerando ainda,  fatores de 
ordem económica e social. Os 
projetos foram elaborados em 
articulação estreita com a Comu-
nidade Intermunicipal do Cávado 
e com o Município, numa base de 

trabalho colaborativo em prol do 
desenvolvimento de um trabalho 
a longo prazo, que se pretende 
que obtenha resultados e seja 
uma aposta ganha para as co-
munidades escolares envolvidas.
Todos os projetos têm como ob-
jetivo principal elevar as taxas 
de sucesso escolar e reduzir as 
taxas de abandono, sobretudo 
nos níveis de ensino mais críti-
cos, utilizando abordagens diver-
sificadas: através das artes, da 
tecnologia, do apoio psicossocial 
ao aluno e às famílias e do apoio 
especializado a alunos com me-
didas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão. Embora diferencia-
dos, são projetos que se cruzam 
na sua matriz e na sua finalidade.

VILA VERDE ANFITRIÃO DA REUNIÃO REGIONAL 
DOS COORDENADORES DOS CENTROS DE
FORMAÇÃO DESPORTIVA DA REGIÃO NORTE

MUNICÍPIO IMPLEMENTA PLANO DO “PROJETO 
MUNICIPAL DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR” 

PROJETO “VILA VERDE INCENTIVA +” 
APRESENTADO NO WORKSHOP 
“EMPREENDEDORISMO, DAS IDEIAS À 
AÇÃO”

PROJETO “GREEN TOUR” DAS ALUNAS DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE VILA VERDE VAI REPRESENTAR O 
Decorreu, no dia 7 de novembro , 
na Casa do Conhecimento de Vila 
Verde, o TOURISM UP, um pro-
grama de aceleração de âmbito 
nacional desenhado para apoiar 
empreendedores e startups, no 
desenvolvimento de propostas 
de valor nos setores do turismo 
e da valorização de produtos 
endógenos, do qual a Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde também é 
parceira.
  Foram apresentados nesta Ofici-

na de Seleção de Projetos, em Vila 
Verde,cincoprojetos,nomeadam
ente Find Us- Portugal à mesa, 
Smart Side Car Trip, Green Tour, 
Slow Stay e Tuk Tuk.
 O “Green Tour” foi a ideia vence-
dora, tratando-se de  um projeto 
criado por três alunas do curso 
de Turismo da Escola Secundária 
de Vila Verde, que terão agora a 
tarefa de representar o concelho 
no Concurso a Nível Nacional.
  

TURISMO
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

SEMANA DA FLORESTA AUTÓCTONE 2018 

LENÇOS NAMORAR PORTUGAL EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU 
REGIONAL DA GUADALAJARA, NO MÉXICO

O Município de Vila Verde pro-
moveu mais uma edição da Se-
mana da Floresta Autóctone, uma 
iniciativa que voltou a ter no seu 
epicentro a sensibilização e edu-
cação ambiental dos munícipes, 
com particular ênfase na comu-
nidade escolar, tendo como prin-
cipal objetivo a preservação das 
espécies autóctones da região.
Durante esta semana,dedicada 
às plantas e animais autóctones, 

foi desenvolvida um conjunto de 
importantes iniciativas, como 
ações de sensibilização e de reflo-
restação, caminhadas, libertação 
de espécies animais autóctones, 
ações de descasque de espécies 
exóticas invasoras, demonstração 
de meios de prevenção e combate 
a incêndios florestais, visita ao 
mercado abastecedor, entre tan-
tas outras, em vários pontos do 
nosso território.

As atividades promovidas mobi-
lizaram as comunidades escolares 
com o objetivo de sensibilizar os 
mais novos para a importância 
da proteção, preservação e val-
orização da floresta originária do 
nosso território – floresta autóc-
tone – a qual está mais adaptada 
às condições climáticas do conce-
lho e é muito mais resistente aos 
incêndios.

O Calendário Solidário 2019 tem 
como principal objetivo apoiar as 
famílias vilaverdenses com maior 
vulnerabilidade social, criando 
uma onda de solidariedade que 
contamine todos/as os/as Vilaver-
denses e leve sorrisos e alegria a 
todas as famílias nesta época na-
talícia.
Conta, desde a primeira hora, com 

o apoio de colaboradores e co-
laboradoras do Município de Vila 
Verde que este ano trouxeram os 
seus filhos e filhas para uma mag-
nífica sessão fotográfica. As ver-
bas angariadas com o calendário 
Social revertem integralmente 
a favor das Lojas Sociais de Vila 
Verde que apoiam as famílias em 
risco de exclusão social.

Os Lenços Namorar Portugal es-
tão patentes ao público, até ao dia 
03 de fevereiro de 2019, no Mu-
seu Regional da Guadalajara, no 
México, numa exposição interna- 
cional sob a temática dos Lenços 
de Namorados, organizada por 
aquele importante museu mexi-
cano. Na inauguração que decor-
reu, a 24 de novembro, esteve 
presente a Ministra da Cultura de 
Portugal, Graça Fonseca, o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, António Vilela, várias 
entidades mexicanas, bem como 

o artesão vilaverdense, Fernando 
Rei, natural de Aboim da Nóbrega.
A história dos Lenços Namorar 
Portugal, os produtos e seus de-
rivados, a sua mensagem poética 
de raiz popular e os valores posi-
tivos que transmitem, para além 
de serem guardiões de uma cultu-
ra ancestral da qual nos orgulha-
mos muito, levaram o Ministé-
rio da Cultura a incentivar e a di-
namizar, juntamente com Vila 
Verde e ou-tros municípios portu-
gueses, esta exposição numa das 
maiores salas de exposição inter-

nacional.
Vila Verde, enquanto maior im-
pulsionador da divulgação e pro-
moção dos Lenços de amor e da 
sua mensagem, não podia estar 
mais contente por esta oportuni-
dade e pela projeção que ela en-
cerra.
Em paralelo, Portugal também 
está presente na maior feira do li-
vro da América Latina, em Guada-
lajara, onde dispõe de um pavilhão 
de divulgação de livros, autores e 
editores de língua lusa.
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