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EDITORIAL

A promoção do desenvolvimento sustentável de Vila Verde, criando 
efetivas condições para que as novas gerações aqui se sintam bem e 
apostem tudo na criação dos seus projetos de vida nas suas freguesias 
é o grande foco da atual atividade da Câmara Municipal de Vila Verde.
Assim, a defesa e a melhoria da qualidade ambiental é uma aposta pri-
oritária que se consubstancia na realização de grandes investimentos 
do alargamento da rede de saneamento básico e na valorização dos 
abundantes e diversificados recursos naturais existentes no território 
concelhio.
O combate à proliferação da vespa asiática tem vindo a ser feito de 
uma forma intensiva e com resultados muito positivos, mercê de um 
trabalho árduo e eficaz que visa proteger a biodiversidade, as pessoas 
e o importante setor da apicultura.
No concelho de Vila Verde, graças à ação conjunta do Município, das 
associações locais e dos Vilaverdenses, as tradições estão bem vivas 
e recomendam-se, como se voltou a demonstrar com a realização do 
13.º Encontros de Reis, na sede concelhia, e da Feira dos Vinte, na Vila 
de Prado. A afluência dos agentes económicos e do público foi magní-
fica e a economia local conheceu também um relevante impulso.
A sensibilidade social e todo o dinamismo em torno da realização de 
investimentos, de iniciativas e ações destinadas a apoiar e acarinhar as 
pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente os 
mais idosos, é uma vertente do desenvolvimento que muito me apraz 
registar. 
A este nível, releva o projeto Idade Maior – Intervenção em Rede, que, 
de uma forma pioneira, acompanha idosos em situação de isolamen-
to, recorrendo às novas tecnologias da informação e da comunicação. 
Destaque também para o avanço da obra de construção da “Casa da 
Alegria”, um projeto do Centro Social do Vale do Homem que se des-
tina à criação de um Lar e Centro de Dia para pessoas como Alzheimer 
e outras demências.
O reconhecimento nacional e internacional da excelência da organi-
zação do Campeonato do Mundo de Maratona em Canoagem, na Vila 
de Prado, e a arranque de mais uma edição da programação ‘Feve 
reiro Mês do Romance’, com mais de uma centena de iniciativas, são 
dois outros exemplos reveladores de que Vila Verde, graças ao esforço 
coletivo que envolve todos os Vilaverdenses, está a trilhar o efetivo 
caminho da modernidade.
Deixo também uma palavra de apreço pela grande dedicação de todos 
os colaboradores dos vários serviços do Município que, no dia-a-dia, 
tudo fazem para elevar a qualidade de vida dos Vilaverdenses.

Um forte abraço amigo,
                      O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

                Caro (a) Vilaverdense

 A Assembleia Municipal de Vila 
Verde decidiu, por unanimidade, 
recusar a imediata transferência 
de competências da Adminis-
tração Central para o Município. 
Após a decisão, também unâ 
-nime do executivo municipal , 
no passado dia 7 de janeiro, na 
reunião extraordinária realizada 
ontem, dia 28 de janeiro, todas 
as bancadas foram unânimes 
em reconhecer que não estão 
reunidas as condições de ordem 
prática para que a maioria das 
competências que o Governo 
pretende transferir para os Mu-
nicípios seja exercida já em 2019.
  A proposta da autoria da maio-
ria social-democrata, sublinha 
que se torna indispensável que, 
em tempo útil, sejam apresenta-
dos os envelopes financeiros que 
garantam que todos os custos as-
sociados, direta e indiretamente, 
ao exercício das competências a 
transferir estejam devidamente 
refletidos e que estas não re-
presentarão qualquer encargo 
adicional para o Município.

 Subsistem dúvidas, por exem-
plo, relacionadas com os setores 
da educação e da saúde, além de 
que as competências a transferir 
nos domínios da ação social, da 
proteção civil, do património, da 
informação cadastral, dos trans-
portes e vias de comunicação, 
das estruturas de atendimento 
ao cidadão, da segurança ali-
mentar, da segurança contra in-
cêndios e até do estacionamento 
público exigirão a assunção de 
responsabilidades e um claro re-
forço de meios humanos de que 
o Município não dispõe, com os 
inerentes encargos financeiros.
  Assim, a Câmara Municipal de 
Vila Verde é unânime em consi 
derar que a aceitação das novas 
competências pelo Município 
se encontra prejudicada pela 
publicação tardia dos diplomas 
setoriais, pelas dúvidas sub-
sistentes, por não se conhecer 
a regulamentação de parte sig-
nificativa das competências que 
serão objeto de transferência, 
nos termos da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto, e os montantes 
financeiros que as suportam.
  Mais sustentam que é im-
perioso continuar a pugnar 
pela concretização de um pro-
cesso de descentralização 
com clareza de meios e de res 
ponsabilidades municipais.
 A Assembleia Municipal de-
liberou, por maioria, apenas com 
uma abstenção, a proposta do 
executivo municipal no sentido 
da execução das competências 
a transferir para os órgãos das 
entidades intermunicipais previs-
tas no Decreto-Lei n.º 99/2018, 
de 28 de novembro, no domínio 
da promoção turística interna 
sub-regional, e no Decreto-Lei 
n.º 102/2018, de 29 de novem-
bro, no domínio dos projetos fi-
nanciados por fundos europeus 
e programas de captação de 
investimento, viabilizando que 
a CIM Cávado possa ter já em 
2019 um papel mais ativo no âm-
bito das referidas competências.

DESCENTRALIZAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE 
NÃO ACEITA A TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS DO GOVERNO
SEM A CLARIFICAÇÃO DAS MESMAS E
SEM OS CORRESPONDENTES ENVELOPES FINANCEIROS
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Decorreu no dia 30 de janeiro,  no 
Casino do Estoril,  a 23 ª Gala do 
Desporto, na qual foram galar-
doados os melhores desportistas 
nacionais do ano transato e todos 
aqueles   que, pelo seu trabalho, es-
forço e dedicação se distinguiram 
pela excelência dos resultados al-
cançados. Nesta cerimónia, Vila 
Verde também esteve representa-
do ao seu mais alto nível nos mo-
mentos desportivos. João Sousa 
e Pedro Araújo, atletas Vilaver-
denses da equipa Trial Portugal, 
presentiaram a plateia com  com 
uma demonstração de trial bike.
 Sob proposta da Federação 
Portuguesa de Canoagem, pela 
organização da melhor e mais 
mediática edição do Mundial de 
Maratonas de Canoagem de sem-

pre, o Município de Vila Verde foi 
galardoado como entidade do ano.
 O Mundial de Maratonas de Cano-
agem 2018, que decorreu no Rio 
Cávado, em setembro, na Vila 
de Prado é assim mais uma vez 
reconhecido pelo seu importante 
marco na projeção da Canoagem e 
de Vila Verde no País e no Mundo.
 Na receção do prémio o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, 
disse: «Aproveito para partilhar 
este prémio com todas as enti-
dades envolvidas na organização 
do Mundial de Maratonas de 
Canoagem 2018, mais concreta-
mente o Clube Náutico de Prado, 
a Junta de Freguesia da Vila de 
Prado, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Verde, a Guarda Nacional Repub-
licana, a Federação Portuguesa 
de Canoagem, as largas dezenas 
de voluntários e não podia es-
quecer o magnífico público que 
abrilhantou a margem direita do 
Rio Cávado durante toda a prova.»

A aposta na educação por parte do Município de Vila Verde são indicadores incontornáveis do trabalho realizado em 
prol de uma educação moderna e ao nível do que de melhor existe no país neste setor estruturante do desenvolvi-
mento local. 

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE VILA VERDE GALARDOADO 
ENTIDADE DO ANO NA 23.ª GALA DO DESPORTO

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APOSTA NUMA 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

 «APROVEITO PARA 
PARTILHAR ESTE 
PRÉMIO COM TO-

DAS AS ENTIDADES 
ENVOLVIDAS NA 

ORGANIZAÇÃO DO 
MUNDIAL DE MARA-

TONAS DE CANO-
AGEM 2018»

EDUCAÇÃO

TRANSPORTES ESCOLARES BOLSAS DE ESTUDO 
OFERTA DAS FICHAS 
DE TRABALHO

REGIME DE FRUTA 
ESCOLAR

FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES

O investimento do Município em transportes 
é muito avultado, pois apenas o transporte es-
colar no ensino secundário é comparticipado 
pelos alunos em 50%, sendo todos os demais 
serviços, para todos os restantes ciclos de en-
sino, executados de forma totalmente gratuita.
 Para além do transporte escolar regular, 
é imprescindível o apoio concedido anual-
mente pela Autarquia às escolas. Este apoio 
contínuo é fundamental para o desenvolvi-
mento das atividades educativas realiza-
das pelas escolas, bem como, o intercâm-
bio entre escolas e a interação com o meio.

A autarquia atribui, anualmente, bolsas de es-
tudo aos alunos do ensino superior residentes 
no Concelho. Esta medida constitui uma forma 
de incentivar a frequência de cursos superiores, 
promovendo-se, deste modo, a melhoria da 
qualificação profissional dos jovens do Municí-
pio, dotando-o de quadros técnicos, suporte 
humano indispensável ao desenvolvimento 
socioeconómico e cultural do meio local. Pre-
tende-se, de igual modo, proporcionar apoio 
àqueles que, dada a sua situação económi-
ca, não teriam possibilidade de ingressar e 
prosseguir os seus estudos no ensino superior. 

No âmbito da aplicação das me-
didas de ação social escolar no 
1.º ciclo do ensino básico, todos 
os alunos que se encontrem a 
frequentar escolas do Concelho 
são reembolsados na totalidade 
relativamente aos encargos com 
fichas de trabalho, integrantes 
dos manuais escolares, adotados 
pelos Agrupamentos de Escolas. 
Estão também incluídas nestes 
apoios as fichas de trabalho de 
inglês, quando adotadas, nos 
3.º e 4.º anos de escolaridade. 

Todas as escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico e da educação 
pré-escolar dispõem de serviço 
de refeição, geridos maioritari-
amente pelas Freguesias, me-
diante contrato celebrado com 
o Município. A aplicação das 
medidas de ação social escolar 
prevê a comparticipação, pelo 
Município, das refeições esco-
lares, dos alunos situados nos 1.º 
e 2.º escalões de rendimentos.

O Município de Vila Verde apresentou uma 
candidatura ao Programa Regime de Fruta 
Escolar (RFE), para o ano letivo 2018/2019. 
Este programa prevê a distribuição duas vez-
es por semana, de uma peça de fruta ou hortí-
cola a todas as crianças que frequentam o 1.o 
ciclo do ensino básico das escolas públicas do
Concelho. 
Serão distribuídas, alternadamente, várias 
frutas e hortícolas procurando ir de encontro 
à fruta/hortícola mais adequada à época do 
ano. Todos estes produtos obedecem a re-
gimes de qualidade certificada, com vista à 
distribuição de produtos realmente saudáveis 
e de qualidade.

SEM A CLARIFICAÇÃO DAS MESMAS E
SEM OS CORRESPONDENTES ENVELOPES FINANCEIROS
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VESPA ASIÁTICA

 Esta espécie carnívora predadora 
das abelhas é conhecida por reagir 
de forma agressiva quando sente os 
ninhos ameaçados, podendo fazer 
perseguições até algumas cen-
tenas de metros. O Município de 
Vila Verde, pioneiro neste projeto,  
já eliminou mais de 800 ninhos 
desde 2013, só no último se-
mestre de 2018 a equipa de 
combate da autarquia vilaver-

dense já eliminou 160 nin-
hos e referenciou cerca de 60.
A Veterinária do Município de Vila 
Verde, Drª Antónia Fernandes, ex-
plica que «só costumamos traba 
lhar durante a noite, pois é quando 
as vespas estão todas juntas no 
ninho e, mesmo ao sentirem-se 
ameaçadas, não saem de lá. De 
dia isso já não acontece, mes-
mo ao queimarmos o ninho há 

sempre algumas que escapam.»
Esta espécie de vespa é 
proveniente de regiões tropicais 
e subtropicais do norte da Índia, 
do leste da China, da Indochina 
e do arquipélago da Indonésia.
Na época da primavera cons 
troem ninhos de grandes di-
mensões, preferencialmente 
em pontos altos e isolados.

As armadilhas devem ser usadas com critério para se evitar a captura 
de outros insetos.
O material básico para a sua construção compreende: um contentor/
garrafa de plástico (de 1.5 L ou 5 L), um isco atraente e um funil inver-
tido. É importante a colocação de um «chapéu» para evitar a entrada 
de água da chuva, que leva à diluição do isco.

NINHOS SÃO DESTRUÍDOS COM 
FOGO OU INSETICIDAS

COMO IDENTIFICAR AS VESPAS ASIÁTICAS?

 A VESPA ASIÁTICA VEIO PARA FICAR?
A EQUIPA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA 
DESTRUIÇÃO DOS NINHOS ESCLARECEU TUDO

«EM CASO DE PRAGAS COMO ESTA, A ÚNICA 
COISA QUE NÓS PODEMOS GARANTIR É O 

CONTROLO, NADA MAIS. QUANDO FALAMOS 
DE VESPAS ASIÁTICAS NÃO PODEMOS USAR 

A PALAVRA ERRADICAÇÃO.»

 A identificação da vespa é de 
extrema importância. O inseto 
costuma apresentar as seguintes 
dimensões: rainhas: corpo +/- 3 
cm, obreiras: corpo +/- 2,5 cm. 
Em movimento, parecem escu-
ras, por terem uma faixa castan-
ha, mas apresentam também 
uma tonalidade amarelada.
Mais do que constituir um perigo 
para os humanos é importante 
referir que a vespa velutina ou 
vespa asiática representa uma 
enorme ameaça para o ambi-
ente e para a biodiversidade: 
Por ser carnívora, esta vespa 
come as abelhas, mas também 
todos os outros insectos polini-
zadores, provocando um dese-
quilibro no ecossistema que só 
será visível daqui por uns anos.

 Os ninhos apresentam, habitualmente, cerca de 1 metro de altura e 80 cm 
de diâmetro. Podem ser encontrados em árvores com mais de 5 metros e 
entre a folhagem, sendo a sua entrada e saída feita por  um orifício lateral.
A destruição dos ninhos da vespa-velutina é considerado o me 
lhor método de limitar localmente o impacto das mesmas sobre 
abelhas, outros insetos e eventualmente pessoas. Assim, os mei-
os municipais utilizam o fogo como principal meio de destruição.
«As nossas carrinhas são providas de uma grua e de um 
equipamento com comprimento suficiente para che-
gar aos ninhos  e queimá-los», sublinha Antónia Fernandes

COLOCAÇÃO DE ARMADILHAS
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A ANTÓNIA FERNANDES
VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE:

HÁ QUANTOS ANOS COMBATEM AS VESPAS ASIÁTICAS EM VILA VERDE?

QUAL A VOSSA MAIOR DIFICULDADE NO COMBATE ÀS VESPAS?

COSTUMAM UTILIZAR FOGO EM VEZ DE INSETICIDAS... PORQUÊ?

ACHA QUE ALGUMA VEZ DEIXARÃO DE EXISTIR AS VESPAS ASIÁTICAS?

MAS AFINAL ESTA ESPÉCIE DE VESPAS É OU NÃO PERIGOSA?

QUAIS OS CUIDADOS A TER COM AS VESPAS ASIÁTICAS?

COMO É QUE A POPULAÇÃO VOS PODE AJUDAR?

CONTATOS MUNICIPAIS : 253 310 500  

 Começamos em 2012, por isso já lá vão sete anos de muito trabalho.

Bem, além do cansaço físico, a maior dificuldade para mim e para a minha equipa são os acessos aos 
ninhos. Em casos onde o ninho esteja muito alto é bastante difícil lá chegar e às vezes a nossa carrinha 
nem sequer passa. Além disso, os equipamentos são muito pesados. A cana telescópica que transporta o 
maçarico faz uma força centrífuga enorme. É um trabalho que requer muito esforço.

Neste caso é uma questão de opinião pessoal. Para mim não há nenhuma vantagem em utilizar inseti-
cidas em vez do maçarico, porque os inseticidas são, normalmente, prejudiciais à natureza. Não há ne 
nhuma razão lógica para deixarmos este produto tóxico à mercê das plantas e dos animais, quando com 
o fogo obtemos o mesmo resultado.
Só utilizamos inseticida em raras exeções, como no verão quando está imenso calor e há perigo de incên-
dio. Caso contrário não.
Além disso há aqui um fator um pouco psicológico. Enquanto que o fogo acaba com o ninho de uma vez, 
com o inseticida o ninho demora alguns dias a deteriorar-se, fazendo com que as pessoas achem que ele 
ainda está ativo.

Esse é um dos aspetos com que mais me debato e quero que as pessoas percebam de uma vez por todas. 
Em caso de pragas como esta a única coisa que nós podemos garantir é o controlo, nada mais. Quando 
falamos de vespas asiáticas não podemos usar a palavra erradicação.
Mas atenção, não deixamos nenhuma casa por fazer nem os sítios que achamos mais pertinentes e que 
oferecem mais perigo. Podemos demorar, mas chegamos lá. Agora extingui-las não é de todo possível 
para nós.

Daquilo que tenho conhecimento, as vespas asiáticas são mais perigosas para as abelhas e para a biodi-
versidade (visto que as matam), do que propriamente para o ser humano.
É importante referir que elas só atacam quando se sentem ameçadas.Nos  casos em que houve mortes, 
daquilo que sei, as pessoas tinham alguma doença ou alergia, por exemplo, que contribuiu para a morte.

Como já referi, as vespas só atacam quando se sentem ameaçadas. Por isso, o ideal é não mexer com elas. 
É claro que há casos de pessoas que são picadas e nem sequer as veem, porque os vespeiros estão camu-
flados  na terra ou em muros, por exemplo. Mas há outros casos em que os ninhos são bem visíveis e aí o 
ideal é chamar alguém com competências (como nós) para tomar conta da situação e não simplesmente 
“fazer justiça pelas próprias mãos”.

A forma mais fácil das pessoas nos ajudarem é ligarem para o Município ou para a Junta da Freguesia, que 
posteriormente irá entrar em contacto connosco.
Mas é importante ressaltar que nós perdemos mais tempo à procura dos ninhos do que propriamente a 
queimá-los. Por isso pedimos que ao fazerem a identificação do ninho, o façam corretamente.
Quantas vezes nos disseram que o ninho estava numa oliveira e afinal estava num carvalho...É tempo 
perdido.
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AMBIENTE

«PARECE UM TRABALHO BÁSICO, MAS É DE MUITA RESPONSABILIDADE»

O LADO “REAL” DE QUEM, DIA APÓS DIA, DÁ O CORPO 
POR UM CONCELHO QUE FAZ JUZ AO SEU NOME

 Todos os dias, vinte e três cola 
boradores da Equipa de Higiene, 
Limpeza e Espaços Verdes do Mu-
nicípio de Vila Verde, trabalham 
arduamente para manter o con-
celho limpo, como sempre nos ha-
bituamos a vê-lo.
Mário Santos, conhecido por to-
dos como Sr. Mário, trabalha na 
Câmara Municipal de Vila Verde 
desde 1979. Nestes quarenta anos 

de serviço público, vinte deles 
foram colaboradores na recolha 
do lixo. Hoje em dia é ele que 
“coordena” a equipa de limpeza. 
Define quais os locais que vão ser 
limpos, destina funções a cada um 
dos funcionários e é nele que estes 
homens e mulheres encontram a 
“voz” que, por vezes, precisam.
Fátima Martins, Preciosa Arantes, 
Isabel Lima, Sónia Mota e Teresa 

Lemos são as únicas mulheres 
nesta equipa de dezoito homens. 
Algumas delas têm esta profissão 
há tempo suficiente para já não se 
lembrarem de fazer outra coisa. «É 
uma vida inteira a trabalhar aqui», 
confidencia Preciosa  Arantes
Companheiras de há muitos anos, 
Fátima e Preciosa são duas caras 
bem conhecidas dos vilaverdenses. 

Dominam os “cantos à casa como 
ninguém” e o trabalho podiam fazê-
lo, facilmente, de olhos fechados.
Para a maior parte destes fun-
cionários o mais difícil deste tra-
balho são, sem dúvida, as festas 
concelhias. No Santo António e 
na Festa das Colheitas, às 6h00 
da manhã, ou mais cedo, já es-
tão no terreno. «Acabamos o tra-
balho de madrugada, até estar 
tudo limpo.», refere Mário Santos
«Limpamos as casas de banho, 
limpamos o recinto, limpamos as 
ruas...até estar tudo em condições 
para mais um dia de festa», ressalta

A «volta à vila», como lhe cos-
tumam chamar, tem de ser feita 
todos os dias. Varrem as ruas, lim-
pam os passeios, as sarjetas, as 
vias municipais...«Temos de dei 
xar tudo num brinco», explicam
A manutenção do cemitério mu-
nicipal é, do mesmo modo, res 
ponsabilidade desta equipa. Na 
altura da queda da folha são eles 
que varrem as ruas do centro da 
Vila até não sobrar nenhuma. 
«Parece um trabalho básico, mas 
é de muita responsabilidade. As 
folhas molhadas no chão são um 
perigo para as pessoas.» referem

«NESTE TRABALHO NÃO PODEMOS OLHAR À 
CHUVA, AO FRIO OU AO CALOR. O SERVIÇO 
TEM DE SER FEITO PORQUE A VILA TEM DE 

FICAR COMPLETAMENTE LIMPA.»

«NESTE TRABALHO QUE NEM SEMPRE É 
FÁCIL, O MAIS POSITIVO É O CONVÍVIO E O 

TRABALHO EM EQUIPA», 
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A Vila de Prado também não 
“escapa” às mãos calejadas 
destes operários. Estão atribuí-
das, diariamente, para a fregue-
sia, duas mulheres que pas-
sam as ruas a “pente fino”.
Na perspetiva de Sr. Mário «neste 
trabalho não podemos olhar à 
chuva, ao frio ou ao calor. O serviço 
tem de ser feito porque a Vila tem 
de ficar completamente limpa.»

Ao longo destes anos, os «faz 
tudo» como se costumam ape-
lidar, aprenderam a fazer um 
pouco de tudo e o Município con-
fia bastante no trabalho deles 
«Fazemos o que for necessário 
e o que estiver dentro das nos-
sas competências.», afirmam
«Neste trabalho que nem sempre 
é fácil, o mais positivo é o con-
vívio e o trabalho em equipa», 
sublinha Jaime Araújo, colabora-
dor da equipa. Como em qualquer 
equipa e em qualquer trabalho 
«há dias bons e há outros menos 
bons, faz parte.», concordam
Muito mais havia para dizer se 
as páginas o permitissem. Em 
cada um destes homens e mu 
lheres há muitas histórias para 
contar. Habituados à “dureza” 
da profissão, nem sempre são 
de sorriso fácil, mas depois de 
“dois dedos de conversa”, os 
seus rostos vão-se tornando mais 
afáveis, mais comunicativos.
Este é o lado “real” de quem, dia 
após dia, dá o corpo por um con-
celho que faz juz ao seu nome.
E...Vila Verde é, realmente, uma 
vila verde.
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41 grupos participaram 
no 13.º Encontro de Reis 

CULTURA

Foi com bastante alegria que o 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, e o executivo Municipal 
e os funcionários do Município 
de Vila Verde receberam vários 
Grupos de Cantares de Reis,que 
se deslocaram ao edifício dos 
Paços do Concelho para cantar 
os tradicionais Reis e Janeiras.
 Com a letra na ponta da língua 
e os instrumentos afinados, os 
grupos proporcionaram mo-

mentos de grande confrat-
ernização entre todos, como 
já costume todos os anos.
 Um agradecimento espe-
cial a todos os grupos que 
trouxeram alegria aos Paços 
do Concelho e Parabéns por 
manterem bem vivas as nos-
sas tradições ancestrais.
APPACDM de Vila Verde; Cen-
tro Escolar de Vila Verde; Aca-
demia de Música de Vila Verde;

 Foram quarenta e um (41) os 
grupos de cantares de reis que 
marcaram presença no 13º En-
contro de Cantares de Reis de 
Vila Verde, uma iniciativa pro-
movida pela Câmara Munici-
pal de Vila Verde, através da 
Loja Interativa de Turismo.
 Os grupos representantes de vári-
as freguesias exibiram o melhor 
do canto e dos sons populares de 
cantares de Reis num evento que 
tem por finalidade a defesa das 
tradições culturais concelhias, no 
caso específico, na proteção da 
música tradicional de cariz popu-
lar e nas demais componentes 
etnográfica que a enquadra.
 Vindos de várias freguesias do 
concelho de Vila Verde, os grupos 
deram as boas vindas ao novo ano, 

ao nascimento do Menino Jesus, 
aos bons proveitos agrícolas e aos 
“amigos” habitantes da freguesia.
 Este é um momento que tra-
duz o melhor do nosso povo, 
unido, alegre, feliz e pronto a 
partilhar o seu saber e os seus 
sabores com os concidadãos.
 O Encontro de Reis de Vila Verde 
começa a ganhar uma dimen-
são largamente acima das ex-
petativas. A adesão tem vindo a 
superar todas as projeções. Em 
2019 concentrou quarenta e um 
grupos, divididos em dois dias.
 Mais uma vez, face ao eleva-
do número de participantes, a 
organização definiu dois dias 
para a atuação dos grupos in-
scritos, a 06 e 13 de janeiro, 
na Praça de Santo António.

INSTITUIÇÕES E ESCOLAS DO 
CONCELHO TROUXERAM A 
TRADIÇÃO AO MUNICÍPIO COM OS 
“CANTARES DOS REIS E DAS 
JANEIRAS”

Grupos participantes
dia 6 de janeiro

Rancho Folclórico Marrancos
Associação Juv., Desp., Rec. e Cult. De 
Atiães
Fábrica da Igreja de Prado S. Miguel
Grupo Coral de São Tiago de Atiães
Grupo Coral de Sande
Grupo Coral de Coucieiro
União de Freguesias do Vade 
- Os Amigos da Borga
Grupo Folclórico de Vila Verde
Grupo Folclórico União de Tradição
Grupo Desp. e Rec. de Marrancos
Rancho Infantil de Pico de Regalados
Agrupamento Escuteiros 617
 - Coucieiro
Rusgas de Arcozelo
Grupo Coral do Vale do Homem
Grupo Folclórico do Vale do Homem
Grupo Coral da Igreja Pico S. Cristóvão
Rancho Típico das Lavradeiras de Abo-
im da Nóbrega
Agrupamento Escuteiros 865 - Moure
Associação de Pais e Enc. de Edu. 
Ribeira do Neiva

Grupos participantes
dia 13 de janeiro

Grupo Folclórico Santa Maria de Turiz
Rancho Folclórico de Santa Eulália de 
Cabanelas
Rancho Folclórico Nossa Senhora da 
Pena
Associação Cultural e Musical de Vila 
Verde (ACMVV)
Verde Tuna
Grupo Folclórico Infantil e Juvenil de S. 
Tiago de Atiães
Seniores Ativos (Moure)
Grupo Coral e Paroquial de Vila de 
Prado
CAVIVER
Rancho Folclórico de S. Martinho de 
Moure
Grupo Coral de Carreiras S. Miguel
Associação Cult. Rec. E Desportiva de 
Esqueiros
Grupo Coral de Lanhas
Associação Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Gomide
Grupo Coral de Gomide
Associação C. R. e Desp. de Ponte S. 
Vicente
Grupo Coral de Ponte S. Vicente
Agrupamento 811 S. Sebastião
Junta de Freguesia de Lanhas
Grupo Coral Infanto-Juvenil de Bar-
budo
Fábrica Igreja S. Paio de Vila Verde - 
Grupo Coral
Grupo Cavaquinhos de Soutelo 
- Estrelas Milenares Associação

INAUGURAÇÃO BIBLIOTECA DA 
FREGUESIA DE GÊME 
“SERRA NEVADA”
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, presidiu à sessão de in-
auguração da Biblioteca da 
Freguesia de Gême “Serra Ne-
vada” que se realizou no dia 
25 de janeiro de 2019, na sede 

de junta daquela freguesia.
A cerimónia contou com a 
presença do escritor Dr. João 
José de Almeida Lopes “Serra 
Nevada” e foi animada pe-
los talentosos alunos da Aca-
demia de Música de Vila Verde.

GÊME



                                          BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 07 DE FEVEREIRO DE 2019 - Nº16

9
07 DE FEVEREIRO| 2019
BOLETIM INFORMATIVO

CULTURA
FEIRA DOS VINTE
TRÊS DIAS DE FESTA NA VILA DE PRADO PARA
CELEBRAR O S. SEBASTIÃO
A centenária Feira do Vinte ou 
Festa de S. Sebastião na Vila de 
Prado tem na venda e troca de 
gado (principalmente bovino e 
cavalar) o seu ex-líbris, apesar de 
manter a presença de comerci-
antes dos mais variados produ-
tos. Adaptou-se ao virar dos tem-
pos e apresentou-se em 2019 
acompanhada por um programa 
alargado que se estendeu du-
rante três dias, 18 a 20 de janeiro.
Com ou sem programação alar-
gada, manda a tradição que a 
festa comece de véspera, a 19 de 
janeiro, com a ‘Noite das Provas’, 
em que se degustam as papas de 
sarrabulho com rojões e se prova 
o vinho novo nas diversas tasquin-
has e restaurantes pradenses. Este 
ano os confrades, da recém criada 
Confraria das Provas da Feira dos 
Vinte, irão juntar-se à mesa para 
assim provar as tradicionais papas 
de sarrabulho e o vinho verde tinto.

A Biblioteca de Prado Comenda-
dor Sousa Lima, comemorou no 
23 de janeiro o seu primeiro   ani  
versário.
 De forma a assinalar esta data 
tão especial, foram preparadas 
algumas atividades que deco 
rreram ao longo do dia. As come- 
morações começaram logo de 
manhã com a visita das crianças 
da Casa do Povo da Vila de Pra-
do, que tiveram a oportunidade 
de ouvir “A hora do conto” e can-
tar os parabéns à Biblioteca, com 
direito a bolo e a presentes.

Para a coordenadora desta bi 
blioteca, a Bibliotecária Drª Ma-
ria Barreto Nunes «esta data é 
realmente especial. O balanço 
que fazemos deste 1º ano de 
Biblioteca é extremamente posi-
tivo. Ao longo deste ano a biblio 
teca realizou muitas atividades 
de animação para as crianças 
da freguesia que passaram a 
ter um espaço onde podem ou-
vir histórias, ler, buscar livros e 
muitas pessoas mais velhas vêm 
diariamente trocar duas de con-
versa, ler os jornais.»

Esta nova confraria, nasceu de um 
grupo de amigos com a finalidade 
de fazer a prova das tradicionais 
papas de sarrabulho e do vinho 
verde tinto, que são uma tradição 
das seculares feiras dos Vinte.
A entronização oficial dos 20 
confrades fundadores da nova 
Confraria Gastronómica das 
Provas da Feira dos Vinte, foi 
feita no dia 12 de janeiro deste 
ano,  na Igreja da Vila de Prado, 
onde foi celebrada uma Eucaris-
tia, a qual foi apadrinhada pela 
Confraria do Galo de Barcelos.

Esta nova confraria nasce de um grupo de amigos que tem como 
tradição juntar-se à mesa no dia 19 de Janeiro, a cada ano, para as-
sim provar as tradicionais papas de sarrabulho e o vinho verde tinto.

O traje, inspirado nos comerciantes de gado de outros tempos, é com-
posto por uma capa de fazenda castanha e na parte superior possui uma 
aba com contorno roxo, representativa da cor do vinho. Nota ainda para a 
presença de um medalhão em bronze com o logótipo da confraria e uma 
boina típica dos negociantes de gado. Por último, o traje é complemen-
tado por uma bordão de madeira com São Sebastião esculpido no topo.

CONFRARIA

TRAJE

PRADOCONFRARIA GASTRONÓMICA DAS
PROVAS DA FEIRA DOS VINTE BIBLIOTECA DE PRADO

ASSINALA 1º ANIVERSÁRIO 
COM PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL
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NATAL 2018

MERCADO DE NATAL ANIMA 
SEDE DO CONCELHO

MUNÍCIPIO DE VILA VERDE

PISCINAS MUNICIPAIS

 O Mercado de Natal  contou 
com uma série de atividades que 
decorreram de 16 a 23 de dezem-
bro de 2018, espalhando o espírito 
natalício pelo centro de Vila Verde.
  Esta é uma iniciativa anual que 
conta com uma grande diversi-
dade de produtos de excelência, 
como o mel, os frutos secos, os 
cogumelos, as pinhas, produtos 
agrícolas, a fruta da época, bem 
como o artesanato: os Lenços de 
Namorados, as tapeçarias, as mi 
niaturas em madeira e a cerâmica.
  O Mercado de Natal é uma das 
tradições da época e uma excelente 
forma de promover o artesanato 
local e os produtos endógenos.

 No dia 16 de dezembro, o Porto 
Canal rumou a Vila Verde para 
conhecer o nosso Mercado de Na-
tal e divulgar a programação que 
decorreu de 16 a 23 de dezembro.
 Depois de uma belíssima atuação 
da Academia de Música de Vila 
Verde na Loja Interativa do Turis-
mo, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, esteve “à conversa” com 
o canal portuense, onde expli-
cou toda a programação deste 
mercado,reforçando as suas prin-
cipais atrações.

 Esta exposição é já uma das 
tradições natalícias do Mu-
nicípio de Vila Verde. Todos 
os anos os colaboradores 
das diversas divisões dão lar-
gas à imaginação em busca 
do presépio mais original.
  Este ano a criatividade não fal-
tou e foram inaugurados, na Ala 

da Presidência, doze originais 
presépios, realizados por cada 
divisão do município (e um do 
executivo), construídos com 
elementos da ação de cada di-
visão e com recurso a materiais 
que identificam os serviços e 
as atividades do seu dia-a-dia.

O Complexo Desportivo de Vila 
Verde e a Piscina Municipal da 
Vila de Prado, com o apoio do 
Município, promoveram uma 
Campanha Solidária de Na-
tal, onde apelaram a todos os 
vilaverdenses para contribuírem 
com pelo menos um género 
alimentar ou um brinquedo, 
para doarem às famílias mais 
vulneráveis do nosso concelho. 

Os que aderiram a esta cam-
panha  receberam uma entrada 
gratuita na Piscina Municipal.
Todos os donativos foram en-
tregues à Loja Social da Vila 
de Prado e foram distribuí-
dos em cabazes junto das 
famílias mais vulneráveis.

 O comboio de natal foi uma das novidades e atrações deste ano. 
Ao longo de dois domingos, 16 e 23 de dezembro, foram várias 
as viagens que o comboio foi fazendo, transportando pelas ruas 
vilaverdenses as várias famílias que se foram juntando. O sucesso 
esteve à vista de todos.

COMBOIO DE NATAL PARTIU À
AVENTURA PELOS RECANTOS 
DO CONCELHO

COLABORADORES ASSINALAM A QUADRA
NATALÍCIA COM EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO NATAL

PROMOVERAM CAMPANHA SOLIDÁRIA DE NATAL

PORTO CANAL VEIO CONHECER MERCADO
DE NATAL DE VILA VERDE
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BIBLIOTECAS NATAL NAS ESCOLASMUNÍCIPIO DE VILA VERDE

A Biblioteca de Prado  Comenda-
dor Sousa Lima e a Biblioteca Mu-
nicipal Professor Machado Vilela, 
acolheram a exposição “Presépios 
de Natal com materiais recicla-

dos”, uma iniciativa promovida 
pela Associação de Pais e Encar-
regados de Educação do Centro 
Escolar de Prado e da Associação 
de Pais do Agrupamento de Vila 

Verde, dando um belo exemplo de 
como se pode aliar a época natalí-
cia à preservação do meio ambi-
ente.

De 16 a 21 de dezembro a Loja 
Interativa do Turismo teve um 
espaço dedicado às crianças 
com um marco postal, onde 
a pequenada teve a oportuni-
dade  de escrever numa carta, 
os seus pedidos ao Pai Natal e 
depositá-la no marco postal.
Esteve também patente ao 
público, nesta Loja de Turismo, 
uma exposição de alguns origi-
nais presépios elaborados (em 
anos anteriores) pelos funcionári-
os do Município de Vila Verde.

De 10 a 13 de dezembro de 
2018, a Vereadora da Cultura, 
Educação e Ação Social, Drª 
Júlia Fernandes, à semelhança 
dos anos anteriores, acom-
panhou a reta final do 1º pe-
ríodo deste ano letivo junto 
dos alunos dos Jardins de In-
fância e 1º ciclo do concelho 
de Vila Verde, aproveitando 
para lhes entregar os tão de-
sejados presentes de natal.
 Nesta ação, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, 
Dr. António Vilela, o Vereador do 
Ambiente, Dr. Patrício Araújo,  
alguns Presidentes de Junta de 
Freguesias e Uniões de Fregue-
sias e Diretores dos Agrupa-
mentos de Escolas juntaram-se 
à Vereadora da Educação para 
apresentar os votos de boas fes-

tas a toda comunidade escolar.
 Ao longo de quatro dias, a au-
tarca visitou 29 Jardins de In-
fância e 21 Escolas do 1º Ciclo, 
pertencentes ao Agrupamento 
de Escolas de Moure e Ribeira 
do Neiva, Agrupamento de 
Escolas de Prado e Agrupa-
mento de Escolas de Vila Verde.
 Nessa altura em que as aulas 
estão mesmo na reta final e o 
cansaço dos mais pequenos 
começa a dar sinais, a alegria 
na altura de receber o presente 
é bem visível e contagiante. 
Este simbólico gesto é uma ex-
celente forma do Município de 
Vila Verde assinalar a quadra 
natalícia junto dos/as profes-
sores/as, alunos/as e assistentes 
técnicos e operacionais.

Ninguém ficou indiferente às de- 
corações natalícias das escolas 
do 1º ciclo e Jardins de Infância 
do concelho de Vila Verde. Todos 
os anos, nesta quadra festivas, 

alunos, professores, auxiliares da 
ação educativa e familiares jun-
tam-se para decorar os espaços 
escolares como manda a tradição.
Desde presépios a pinhei-

ros, estrelas, pais natais e 
luzes, há de tudo um pouco 
e com muito  imaginação.

COLABORADORES ASSINALAM A QUADRA
NATALÍCIA COM EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO NATAL EXPOSIÇÃOS DE PRESÉPIOS ELABORADOS PELOS ALUNOS DO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE E DE PRADO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE DISTRIBUI 
PRESENTES DE NATAL JUNTO DOS ALUNOS DO 
JARDIM DE INFÂNCIA E DO 1º CICLO DO CONCELHO

PORTO CANAL VEIO CONHECER MERCADO
DE NATAL DE VILA VERDE

ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA

LOJA INTERATIVA DO TURISMO

ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA 
DE VILA VERDE ASSINALAM ÉPOCA NATALÍCIA 

NATAL 2018
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AÇÃO SOCIAL

Este projeto do Centro Social 
Vale do Homem, na fregue-
sia de Lanhas, irá dar apoio 
a 50 utentes, 19 em centro 
de dia e 31 em regime de Lar.
A construção da “Casa da Alegria”, 
um Lar e Centro de Dia para pes-
soas com Alzheimer e outras 
demências é, na perspetiva do 
Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, «uma 
importante resposta social que o 
concelho de Vila Verde passa a ter.»
O autarca afirma que «Vila Verde 
é, certamente, um dos concel-
hos do país com mais e mel-
hores respostas sociais. Temos 
muitas e boas instituições».
O edil aproveitou para reforçar 
«podem sempre contar com o 
Município de Vila Verde para este 
tipo de projetos de cariz social.»

Esta cerimónia foi abençoada pelo 
Arcebispo Primaz de Braga, Dom 
Jorge Ortiga, e contou com a pre-
sença da Vereadora da Cultura, 

Educação e Ação Social, Dra. Júlia 
Fernandes, assim como do Presi-
dente do Centro Social do Vale do 
Homem, Arquiteto Jorge Pereira.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E IPSS DO 
CONCELHO TRAÇAM PLANO DE 
ATIVIDADES PARA O ANO 2019

Reuniram-se, no Município 
de Vila Verde, as IPSS- Insti-
tuições Particulares de Soli-
dariedade Social do concelho, 
para a elaboração do Plano 
de Atividades para 2019.
 Além das atividades que já se 
realizam em parceria e colabo-
ração entre a Câmara Municipal 
e as Instituições, foram propos-
tos pela Vereadora da Cultura, 
Educação e Ação Social, Drª Júlia 
Fernandes, dois novos projetos: 
Tardes Digitais e Formações 
sobre a doença de Alzheimer.
 As Tardes Digitais terão como 
principal objetivo a inclusão 
digital das pessoas institu-
cionalizadas ou com serviço 
de apoio domiciliário (SAD) 
através da utilização das tec-
nologias da informação.
 Na perspetiva da Vereadora Júlia 
Fernandes com esta iniciativa 
«pretende-se incluir este grupo 
de pessoas na sociedade da in-
formação recorrendo a metodo-
logias formativas adaptadas, res-
peitando as suas especificidades 
e abrindo a possibilidade de pes-
quisa de informação, entreteni-
mento, comunicação entre 

pares e seus familiares de forma 
a trazer mais benefícios e es-
tímulos para a sua vida pessoal.»
 A formação sobre a doença 
de Alzheimer será um pro-
jeto realizado em parceria 
com a Associação Alzheimer 
Portugal para, segundo Júlia 
Fernandes, «capacitar os/as 
colaboradores(as) das IPSS a 
saber lidar com as pessoas que 
sofrem deste problema, de for-
ma a promover melhor quali-
dade de vida e cuidados mais 
adequados a este público-alvo.»
 Esta reunião realiza-se todos 
os anos no âmbito da Rede 
Social, que se trata de um 
fórum de articulação e con-
gregação de esforços entre 
entidades públicas e privadas 
com o objetivo de erradicar 
ou atenuar a pobreza e promo 
ver o desenvolvimento social.
A Rede Social visa o melhora-
mento da qualidade de vida 
dos cidadãos residentes no 
concelho de Vila Verde, es-
pecialmente aqueles que se 
encontram em situação de 
pobreza e exclusão social.

O Projeto Ciga Giro apresen-
tou, no dia 14 de dezembro de 
2018,  na Biblioteca Municipal 
de Vila Verde, o evento “Gen-
tes e identidades, respostas e 
opções”, de forma a assinalar 
o encerramento de mais um 
ciclo de três anos de inter-
venção, no âmbito da 6ª Ge 
ração do Programa “Escolhas”.
Durante a sessão a plateia 
teve a oportunidade de assis-
tir ao documentário realizado 

por César Peixoto e a uma ex-
posição fotográfica (patente 
na Biblioteca Municipal), da 
autoria de Daniel Camacho. 
Ambos os trabalhos são repre-
sentativos do quotidiano das 
comunidades ciganas que habi 
tam no concelho de Vila Verde.
A Vereadora da Cultura, Edu-
cação e Ação Social, Drª Júlia 
Fernandes, esteve presente em 
representação do Município de 
Vila Verde, promotor do projeto.

6ª GERAÇÃO DO PROJETO CIGA GIRO 
ENCERRA COM EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA E DOCUMENTÁRIO

PROJETO IDADE MAIOR
- INTERVENÇÃO EM REDE

O Município de Vila Verde apre-
sentou à imprensa, em janeiro 
deste ano, a plataforma online 
relativa ao Projeto Idade Maior- 
Intervenção em Rede. Este pro-
jeto pioneiro envolve vários par-
ceiros com intervenção relevante 
em matéria de acompanhamento 
e apoio aos idosos do concelho 
de Vila Verde, permitindo ao 
Município de Vila Verde desen-
volver 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 isola-
mento, sem retaguarda familiar.
 As entidades envolvidas em rede 
nesta iniciativa com o Município 
de Vila Verde são a Guarda Na-
cional Republicana, o Agrupamen-
to de Centros de Saúde Cabreira 
– Gerês, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde, a Cruz Vermelha Portugue-
sa, visando, assim, a identificação 
dos idosos, o conhecimento in 
loco das suas condições de vida, 
a implementação de estratégias 
e medidas concretas de apoio e 
a criação de condições para que 
todos se sintam verdadeiramente 
acompanhados e possam viver 
com a dignidade que lhes é devida.
 Plataforma permite parti-
lhar informação em tempo real.
No âmbito das valências concre-
tas desta Plataforma, disponível 

em http://idademaior.coolsis.pt 
merecem destaque a criação de 
uma base de dados interativa que 
permite às entidades parceiras 
do projeto partilhar informação 
relevante, sobre a situação de 
idosos, em tempo real, mercê 
da existência de um sistema de 
alertas urgentes que envia men-
sagem para os representantes das 
entidades mais indicadas para re-
solver a situação específica. Esta 
plataforma permite mesmo, em 
caso de situação de catástrofe, 
a criação automática de uma 
rota para evacuação ou visita dos 

idosos referenciados, possibi-
litando que eventuais evacuações 
sejam realizadas com maior ce-
leridade. Além disso, possibilita 
que sejam sinalizadas novas 
situações pela comunidade em 
geral ou denunciadas situações 
de maus tratos ou abusos. Para 
além destas mais valias, o projeto 
Idade Maior prevê a disposição 
de um piquete para acompanha-
mento das situações identifica-
das, com o encaminhamento para 
as diversas instituições de acordo 
com as necessidades detetadas.

VILA VERDE PROMOVE PROJETO PIONEIRO QUE ACOMPANHA 
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO, RECORRENDO 
ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VILA VERDE PRESIDIU AO 
LANÇMENTO DA 1ª PEDRA DA FUTURA CASA DA ALEGRIA

LANHAS
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DESPORTO

A Federação Portuguesa de Cano-
agem, na presença de Sua Exª. o 
Ministro da Educação, Dr. Tiago 
Brandão Rodrigues e do Sr. Presi-

dente do Comité Olímpico de Por-
tugal, Dr. José Manuel Constan-
tino, homenageou o Município de 
Vila Verde e o Clube Náutico de 

Prado pela organização do  Campe-
onato do Mundo de Maratonas.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, recebeu nos Paços do Con-
celho, dois atletas vilaverdenses 
que foram campeões nacionais 
em 2018. Diogo Correia alcançou, 
em 2018, o 1º lugar do Campe-
onato Nacional de Drift, modali-
dade reconhecida pela Federação 
Portuguesa de Automobilismo e 
Kart; e o atleta Nuno Freitas, pi-
loto Vilaverdense foi Bicampeão 
Nacional de Veteranos de Enduro.

 Na perspetiva do autarca vilaver-
dense «as realizações desportivas, 
o reconhecimento e a qualidade 
dos nossos jovens desportistas, 
assim como o grande dinamismo 
sócio-cultural patente em ini-
ciativas que envolveram as au-
tarquias locais, as escolas, as 
associações e as instituições con-
celhias, não só consubstanciam 
um ótimo cartão de visitas para 
o nosso concelho como alavan-
cam a economia local e  proje 

tam positivamente no exterior.»
«Apresento os parabéns ao Diogo 
Correia e ao Nuno Freitas, bem 
como às suas equipas, pelos fei-
tos conseguidos e por levarem 
bem longe o bom nome do nos-
so concelho.», sublinhou o edil 
O Município de Vila Verde 
dá os parabéns aos dois 
campeões e deseja-lhes mui-
tos sucessos desportivos!

CAMPEONATO MUNDIAL DE MARATONAS 
– ORGANIZAÇÃO PREMIADA

CAMPEÕES NACIONAIS RECEBIDOS NO 
MUNICÍPIO DE VILA VERDE

EMPREENDEDORISMO

 Esta foi a terceira de cinco 
sessões de informação destina-
das às autarquias que decorrem 
do protocolo de colaboração 
assinado entre a Associação 
Nacional de Municípios Portu-
gueses (ANMP), a Agência para 
o Investimento e Comércio de 
Portugal, EPE (AICEP) e a aicep 
Global Parques – Gestão de 
Áreas Empresariais e Serviços, 
SA, visando a implementação 
do Programa Internacionalizar, 
nomeadamente o Eixo B – Qual-
ificação de Recursos Humanos 
e do Território e Promoção e 
Qualificação de Localizações 
Empresariais (B3, B4, B5).
 A capacitação dos Municípios 
para a atração de investimento 

foi o tema da sessão de infor-
mação que decorreu no Regia 
Douro Park, em Vila Real, e que 
contou com a presença do Vere-
ador do Pelouro das Atividades 
Económicas do Município de Vila 
Verde, Dr. Patrício Araújo, do 
Secretário de Estado da Inter-
nacionalização Eurico Brilhante 
Dias, do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Real, a adminis-
tradora executiva da AICEP Por-
tugal Global Maria Manuel Ser-
rano, do membro do Conselho 
Diretivo da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses 
Rui Santos e da administra-
dora executiva da aicep Global 
Parques Isabel Caldeira Cardoso.
as atividades do seu dia-a-dia.

 “Inovação Produtiva”,  até 15 de 
março
Estes Investimentos Empresariais 
em Inovação englobam a criação 
de novas fábricas, o aumento da 
capacidade instalada ou a diversi-
ficação da produção.
O concurso prevê como despesa 
mínima elegível por candidatura 
o montante de 75 mil Euros e 
considera a concessão de majo-
rações, caso o investimento se 
localize num território de baixa 
densidade, se enquadre nas áreas 
da Indústria 4.0, se permitir a cri-
ação de emprego qualificado e se 
o investimento apresentar capi-
tais próprios.

Para mais informações consulte 
o site:
ttps://www.portugal2020.pt/Por-
tal2020/norte-2020-abre-novo-
concurso-de-apoio-a-inovacao-
empresarial

“Empreendedorismo Qualificado 
e Criativo”, até 15 de março
O objetivo específico do sistema 
de incentivo Empreendedorismo 
Qualificado e Criativo consiste 
em conceder apoios financeiros 
para projetos que contribuam 
para a promoção do espírito em-
presarial, facilitando o apoio 
à exploração de novas ideias e 
incentivando a criação de no-
vas empresas, nomeadamente em 
domínios criativos e inovadores, 
tais como novas empresas em 
setores de alta e média-alta tecn-
ologia e atividades das indústrias 
culturais e criativas. Os projetos 
nos setores do turismo e da in-
dústria também estão abrangidos 
por esta medida.

Para mais informações consulte 
o site:
https://turismo-portugal.com/pt/
empreendedorismo/

VEREADOR DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 
PARTICIPOU EM SESSÃO SOBRE A 
INTERNACIONALIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE
INVESTIMENTO

PORTUGAL 2020
ESTÃO ABERTAS CANDIDATURAS AO SISTEMA

DE INCENTIVOS A EMPRESAS

NUNO FREITAS NO ENDURO VERETANOS E DIOGO CORREIRA EM DRIFT
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Reunião ordinária de 15 de novembro de 2018
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, os seguintes pontos/assuntos: construção de uma indústria na freguesia de Oleiros; execução de obras de urbanização em 
falta, ao abrigo do disposto no artigo 84.º do RJUE; relatório de ponderação da discussão pública e remissão da Proposta de Alteração do Regulamento do PDM à Assembleia 
Municipal para efeitos de aprovação e posterior em Diário da República, assim como prorrogação do prazo de alteração do Regulamento do Plano por um período de três meses 
ou 90 dias; atribuição de subsídios às associações e coletividades do concelho constantes em listagem; apoio financeiro no montante 500€ ao G. D. de Prado para fazer face 
aos encargos com a participação do atleta Tiago Alves nos campeonatos da Europa Sub21, em Varsóvia (Polónia); atribuição de subsídios aos clubes federados do concelho, 
referentes ao ano desportivo 2018/2019 que militam nas diversas divisões e escalões, nas modalidades coletivas; apoio financeiro ao G.D. de Prado, no montante de 1 739,27€.
A Câmara Municipal deliberou ainda, por maioria, aprovar proposta relativa ao tarifário para o ano de 2019 a aplicar aos serviços municipais de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos sólidos urbanos.

Reunião ordinária de 3 de dezembro
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, os seguintes pontos/assuntos: avaliação final das unidades orgânicas (SIADAP 1), referente ao ano de dois mil e dezassete; 
proposta de objetivos estratégicos para o ano 2019; relatório de avaliação das propostas “Contratação de empréstimo de médio/longo prazo para aplicação em investimentos, 
até ao montante de 3 278 499,13€, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal; tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro.  

Reunião ordinária de 17 de dezembro de 2018
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: os turnos de serviços das farmácias para o ano 2019; proposta de reconhecimento da existência de alinhamentos nas estradas e 
caminhos municipais, tendo em consideração o estabelecido no Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais e tendo bem presente a problemática que gira em torno 
das realidades concretas que entroncam neste problema, as quais, em todos os casos enquadrados neste normativo, serão remetidos ao Executivo Municipal para uma análise 
casuística e emissão de decisão, atendendo às particularidades de cada caso concreto; reconhecimento de interesse público municipal do “Projeto de reabilitação de dotação 
de estruturas para uso turístico, sob a forma de turismo rural ou de habitação para a Casa de Carcavelos – Coucieiro; aprovar, para efeitos de submissão a discussão pública, a 
decorrer no prazo de 30 dias a contar da data da publicação da respetiva deliberação e nos termos legalmente aplicáveis, o Regulamento dos Estágios Curriculares do Município 
de Vila Verde e ulterior aprovação da Assembleia Municipal; aprovar, para efeitos de submissão a discussão pública, a decorrer pelo período de 30 dias, a Proposta de Relatório 
de Estado de Ordenamento de Território – REOT e ulterior aprovação da Assembleia Municipal; proceder à abertura de um período para participação de todos os interessados, 
pelo período de 20 dias, no âmbito do processo de revisão do PDM, devendo-se também publicitar e divulgar a respetiva deliberação no Diário da República, através da co-
municação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na internet do Município e dela dar conhecimento à CCDR-N, para efeitos de constituição de Comi 
ssão Consultiva; aprovar proposta de “Política de Proteção de Dados Pessoais”, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados”; aprovar, para efeitos de submissão a 
discussão pública, a decorrer pelo período de 30 dias, a contar da data da publicação da respetiva deliberação, o Projeto de Alteração do Regulamento Municipal dos Serviços 
de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Vila Verde, para efeitos de ulterior 
aprovação da Assembleia Municipal.

Reunião ordinária de 7 de janeiro de 2019
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: reconhecer o interesse municipal de processo em nome de Lucemplast Lda., tendo em conta, designadamente, o 
potencial contributo para o desenvolvimento económico e social no que concerne à criação de emprego, ao montante do investimento e inovação tecnológica, e, em consequên-
cia, concedeu a isenção de taxas ao abrigo do n.º 3, do artigo 25-A, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais em vigor; aprovar, para efeitos de submissão 
a deliberação da Assembleia Municipal, a proposta de que o Município não pretende a transferência das competências, no ano de 2019, previstas nos seguintes diplomas legais: 
Decretos-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro (ao abrigo do artigo 13.º, nº 2); n.º 98/2018, de 27 de novembro (ao abrigo do artigo 9º, nº 2); n.º 100/2018, de 28 de novembro (ao 
abrigo do artigo 14.º, nº 2); n.º 101/2018, de 29 de novembro (ao abrigo do artigo 10.º, nº 2); n.º 103/2018, de 29 de novembro (ao abrigo do artigo 6º, nº 2); n.º 104/2018, de 29 
de novembro (ao abrigo do artigo 21.º, nº 2); n.º 105/2018, de 29 de novembro (ao abrigo do artigo 17.º, nº 2); n.º 106/2018, de 29 de novembro (ao abrigo do artigo 16.º, nº 2); 
n.º 107/2018, de 29 de novembro (ao abrigo do artigo 12.º, nº 2); assim como excetuar as competências a transferir para os órgãos das entidades intermunicipais previstas no 
Decreto-Lei n.º99/2018, de 28 de novembro, no domínio da promoção turística interna sub-regional, e no Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro, no domínio dos projetos 
financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento, viabilizando que a CIM Cávado possa ter já em 2019 um papel mais ativo no âmbito das referidas 
competências, o que implicará a aceitação unânime de todos os municípios da CIM; que a referida deliberação seja de imediato comunicada à Direção-Geral das Autarquias 
Locais e que, no âmbito da Assembleia Municipal, seja constituída uma comissão que integre representantes de todas as bancadas para efeitos do proposto no ponto 22 da 
presente proposta.

Sessão ordinária de 14 de dezembro de 2018

A ata relativa à sessão ordinária de vinte de setembro de dois mil e dezoito foi aprovada por maioria.
Foram igualmente aprovados por maioria os seguintes pontos/assuntos: proposta do orçamento e GOP para o período 2019-2022 e demais documentos contidos na proposta do 
orçamento para efeito do disposto na alínea c) do número um do artigo 33.º, do anexo I, da Lei número 75/2013, de três de Setembro; proposta de Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais e respetivo Mapa de Pessoal para 2019 e organograma; alteração ao Mapa de Pessoal de 2018 para a criação para a criação de lugares para as carreiras 
não revistas – Fiscal Municipal e Informática (especialista e técnico); proposta da Câmara que define em cinco por cento a participação do Município no IRS, conforme alínea c) 
do artigo 25.º e artigo 26.º, da Lei 75/2013, de 3 de setembro, para o ano 2019; proposta da Câmara Municipal cujo conteúdo se refere ao lançamento de uma Derrama sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre rendimento de pessoas coletivas (IRC); fixação do valor da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a praticar no ano 
de dois mil e dezanove.
Mereceram aprovação unânime do Plenário os pontos/assuntos que se seguem: proposta da Câmara Municipal relativa à aplicação de benefícios fiscais como incentivos à rea-
bilitação urbana, nas Áreas de Reabilitação Urbana; proposta da Câmara Municipal relativa à Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2019; proposta de 
alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde (PDM).
O ponto tendente a Autorizar a Câmara Municipal à contratação de um empréstimo de médio/longo prazo no montante de 3.278.499,13€, ao abrigo do artigo 51.º, número 1, da 
Lei número 73/2013, de 3 de setembro, para a aplicação em investimentos, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal foi aprovado 
por maioria.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE VILA VERDE

ENCONTRA-SE ABERTO O PERÍODO DE
PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS NA
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Vila Verde, em re-
união de 17 dezembro de 2018, deliberou 
por unanimidade, iniciar o processo de 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila 
Verde, adaptando-o aos novos conceitos 
de solo urbano e solo rústico introduzidos 
pela Lei de Bases Gerais da Política Pública 
de Solos, de Ordenamento do Território e 
de Urbanismo, estabelecendo um prazo de 
dezanove meses para conclusão do proce 
dimento de alteração que termina, assim, 
a 13 de julho de 2020.
Do mesmo modo se informa que foi delibe-
rado sujeitar a Revisão do PDM ao procedi-
mento de Avaliação Ambiental Estratégica.
Conforme a publicação na II série do Diário 

da República de 31 de janeiro de 2019, 
através do Aviso nº 1815/2019, estabelece-
se o período de 1 de fevereiro a 28 de fe-
vereiro de 2019 para todos os interessados 
poderem formular sugestões e apresenta 
em informações, sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do 
procedimento da referida revisão.
Qualquer sugestão, informação ou ob-
servação deverá ser apresentada por es-
crito até ao termo do referido período, di-
rigidas ao Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, utilizando para o efeito o 
formulário próprio que pode ser obtido na 
Câmara Municipal ou na página da inter-
net em: http://www.cm-vilaverde.pt/web/
transparencia/urbanismo.
Os interessados poderão, ainda, consultar 
todos documentos aprovados, na página 
da internet http://www.cm-vilaverde.pt ou 

na Unidade de Ordenamento do Território 
da Câmara Municipal de Vila Verde, durante 
as horas normais de expediente.

 
NOVO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DE VILA VERDE

O Município de Vila Verde informa que foi 
publicado o novo Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Vila Verde, em Diário 
de República no dia 1 de fevereiro de 2019, 
aviso nº 1912/2019. Consulte na página do 
município em: http://www.cm-vilaverde.
pt/documents/46988/0/n1912.pdf/bfd-
cf096-2f17-4983-b00c-e0205d133b36 o 
novo regulamento.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE INICIA A REVISÃO DO PDM 
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Está aí o mês mais longo do ano, 
‘Fevereiro Mês do Romance’. Des-
files de moda, workshops, saraus 
culturais, apresentações de novos 
produtos Namorar Portugal, con-
cursos, atividades de natureza, 
exposições...
De 25 de janeiro a 3 de março es-
tão agendadas mais de 100 inicia-
tivas inspiradas nos sentimentos 
e afetos dos Lenços de Namora-
dos.  Vila Verde é amor, carinho 
e paixão. É empreendedorismo, 
criatividade e inovação. É o epi-
centro de uma onda que promete 

abalar o país e tocar nos corações 
dos portugueses. Não faltam mo-
tivos de interesse para quem de-
cidir visitar Vila Verde nesta altura 
do ano.
Além da agenda cultural interes-
sante e muito preenchida, os visi-
tantes podem ainda usufruir de 
descontos e condições especiais 
nos espaços de alojamento, res-
taurantes e bares aderentes.
Ao longo de 38 dias consecutivos, 
haverá iniciativas diárias um pou-
co por todo o país, com especial 
incidência no concelho de Vila 

Verde, e ainda uma exposição em 
Espanha, Santiago de Composte-
la. Numa época em que o turismo 
do país está em baixa, Vila Verde 
criou argumentos para contrariar 
a tendência e está em alta, graças 
a uma programação ampla e di-
versificada, com atividades para 
todos ‘os gostos, feitios e idades’, 
pelo que ninguém precisa de fi-
car de fora. Serão apresentadas 41 
novas linhas de produtos e irão ser 
dadas as boas-vindas a três novos 
parceiros Namorar Portugal.

As Freguesias de Duas Igrejas, na 
Ribeira do Neiva e Oleiros, bene 
ficiam agora da ligação de novos 
PT´s que vão melhorar o serviço 
de fornecimento de eletricidade.
  São várias dezenas de clientes 
abrangidos por dois novos postos 
de transformação que reforçarão 
significativamente a qualidade de 
serviço nestas zonas do concelho.

 Para o efeito, foi construído em 
Duas Igrejas, o PTD VVD 0329, 
com potência de 250 KVA, e que 
irá beneficiar mais de 50 clientes. 
Para a efetivação desta obra foram 
ainda necessários cerca de 1500 
metros de rede de Média Tensão 
e 500 m de rede de Baixa Tensão.
 Na freguesia de Oleiros, o PTD 
0335 de 400 kVA, beneficiará os 

mais de 30 clientes existentes, 
garantindo ainda as futuras e 
previsíveis ligações.  Foram igual-
mente reforçadas infraestruturas 
necessárias, com 100 metros de 
rede aérea Média Tensão e 200 
metros de Baixa Tensão. 

‘FEVEREIRO, MÊS DO ROMANCE’
MAIS DE UMA CENTENA DE INICIATIVAS NA 
“PROGRAMAÇÃO MAIS ROMÂNTICA DO PAÍS”!

LIGAÇÃO DE DOIS NOVOS PT ´S 
EM DUAS IGREJAS E EM OLEIROS

AVANÇA A OBRA DE SANEAMENTO NA 
VILA DE PRADO
Tribunal Central Administrativo 
Norte dá razão à Câmara Munici-
pal de Vila Verde
 O Tribunal Central Administrativo 
Norte - Porto - deferiu o recurso 
apresentado pela Câmara Munici-
pal de Vila Verde relativamente à 
empreitada “Rede de saneamento 
de Vila de Prado”, validando,  as-
sim, o procedimento concursal 
efetuado.
 Esta decisão do coletivo de juízes 
daquela segunda instância judicial 
permite que avancem as obras 
de instalação de infraestruturas 
deste serviço de basilar importân-
cia para o bem-estar da população 
da Vila de Prado e para a elevação 
da qualidade ambiental nesta 
zona sul do território do concelho 
de vila Verde.
 Depois de, na 1.ª instância, o Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de 

Braga ter julgado procedente a 
ação de contencioso pré-contra 
tual intentada por ABB – Alexan-
dre Barbosa Borges, S.A., para in-
validação do modelo de avaliação 
das propostas previsto no Pro-
grama de Procedimento e do ato 
de adjudicação da empreitada de 
obra pública à construtora Martins 
& Filhos, S.A., o Tribunal Central 
Administrativo Norte veio agora 
legitimar a atuação da Câmara 
Municipal em todo este processo.
 Este decisão dos juízes da Secção 

do Contencioso Administrativa do 
Tribunal Central Administrativo 
Norte, em conceder provimento 
integral aos recursos jurisdicionais 
apresentados pelo Município de 
Vila Verde e pela empresa Martins 
& Filhos, S.A., e, em consequên-
cia, revogar a sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga 
e julgar improcedente a ação de 
contencioso pré-contratual confir-
ma a transparência e regularidade 
do concurso realizado.

NA FREGUESIA DE
 OLEIROS AINDA SE SERVE 
“PÃO QUENTE” NA PÁSCOA

Desde há vários séculos que, na 
primeira segunda feira do ano, 
na freguesia de Oleiros, a casa 
do novo mordomo da Páscoa, é 
reconhecida ao longe pelo chei 
rinho a pão quente que paira no ar.
 Manda a tradição que, nesse 
dia, seja entregue ao mordomo a 
cruz que este irá “dar a beijar” aos 
habitantes da freguesia no dia 
da ressurreição de Jesus Cristo.
 Esta festa tem a sua origem 
no chamado “Pão dos Pobres 
ou Pão de Stº António”. Nessa 
altura os proprietários das casas 
mais ricas, das casas de lavoura 
ou os grandes senhores rurais de 
cada freguesia, respondiam ao 
apelo da Igreja para se tornarem 
mais caridosos com os pobres.
 Assim, em Oleiros, os mais 
abastados recebiam a Honraria/
Mordomia da Cruz, sempre na 
primeira segunda feira do mês 
de janeiro, seguindo em procis-
são para sua casa, onde então se 
realizava a bênção do pão e a en-
trega do mesmo a todos os po-
bres que à sua porta batessem.
 Também em sua casa, o Mor-
domo da Cruz realizava uma re-
união com os outros proprietári-
os rurais para pautar (distribuir) 
as tarefas e trabalhos comuni-
tários a realizar durante esse 
ano, à qual chamavam “O Jantar 
dos Pautas”. Jantar esse que, ain-
da hoje, se realiza com os convi-
dados daquele que faz a festa.
A Festa do Pão Quente, como 

é carinhosamente apelidada, é 
acompanhada pela população 
da terra, que vai entoando 
cânticos e rezando orações.
Hoje em dia, o mordomo, an-
fitrião da casa, oferece a todos 
os presentes o tão desejado pão 
quente, presunto, chouriço e 
vinho em grandes quantidades.
No final das contas são ofe-
recidos mais de 800kg de broa, 
recompensados com várias 
gargalhadas, estômagos fo-
rrados e almas aquecidas.
Esta tradição secular dá, se-
gundo os habitantes de Oleiros, 
«um lado único à celebração 
da Páscoa». Nos dias que co-
rrem, reúnem-se à espera do 
pão quente centenas de pe-
ssoas dos mais miúdos aos mais 
graúdos, tornando-se num belo 
momento de confraternização.
Mas as obrigações dos mordo-
mos não ficam apenas pela Festa 
do Pão Quente e pelo Jantar dos 
Pautas. Prolongam-se durante 
todo o ano civil pela representa-
tividade da Cruz Paroquial em 
todos os atos religiosos (Festas, 
procissões, funerais, etc). A tí-
tulo de curiosidade é também 
costume a Cruz ficar na casa 
do Mordomo até ao primeiro 
funeral a realizar nesse ano.

TRADIÇÕES
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deixando, no entanto, de fazer a cobrança dos recibos.


