
      BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 25 DE OUTUBRO DE 2019 Nº19

VILA VERDEDE CÂMARA MUNICIPAL

BOLETIM INFORMATIVO

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

PAG 8 E 9

UMA REFERÊNCIA NACIONAL
FESTA DAS COLHEITAS

MILHARES VISITAM A FEIRA 
DURANTE CINCO DIAS

VISITA ÀS OBRAS DAS ESCOLAS BÁSICAS
2 E 3 DE VILA VERDE E VILA DE PRADO

PROJETO “ESPAÇO CASA”
PAG 4 E 5

PAG 3



2 25 DE OUTUBRO| 2019
BOLETIM INFORMATIVO

                                                BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 25 DE OUTUBRO DE 2019 - Nº19

EDITORIAL

Esta edição do Boletim Informativo do Município ilustra a multiplici-
dade de iniciativas, atividades e investimentos que estão a ser efetua 
dos no concelho com o firme propósito promover o desenvolvimento 
harmonioso do território.
A Festa das Colheitas voltou a ser um verdadeiro hino ao mundo rural, 
abrindo novas janelas de oportunidade para a divulgação e comerciali-
zação de produtos agropecuários e artesanais de rara qualidade e im-
pulsionando o turismo e a economia local.
O ativo envolvimento das Juntas de Freguesias, de associações e de 
outras instituições concelhias na disseminação de atividades pelo ter 
ritório, confere à programação Na Rota das Colheitas uma caracterís-
tica única e uma abrangência digna de registo. 
No capítulo da educação, um dos pilares estruturantes do desenvolvi-
mento deste concelho, as obras de requalificação das escolas básicas 
dos 2.º e 3.º ciclos de Vila Verde e de Prado, a inauguração do Cen-
tro de Apoio à Aprendizagem Espaço Casa, na Escola Básica Monse- 
nhor Elísio Araújo e na Escola Secundária de Vila Verde, assim como 
a atribuição do Galardão Eco Escolas ao Município de Vila Verde, são 
claramente demonstrativos do enorme esforço que está a ser feito por 
todos os agentes educativos para que a qualidade do ensino, em Vila 
Verde, atinja níveis de excelência.
O mesmo se verifica com o desporto, em diferentes modalidades, no-
meadamente o tiro, a canoagem e o futebol, em que desportistas de 
clubes Vilaverdenses, conforme as noticias insertas nesta publicação 
ilustram, voltaram a elevar bem alto o nome Vila Verde e de Portu-
gal, alcançando resultados excecionais em muito prestigiadas com-
petições nacionais e internacionais.
O pendor social da acção do Município de Vila Verde é também re-
tratado com a referência à construção de mais uma habitação para 
uma família Vilaverdense, em parceria com a associação Habitat for 
Humanity, com a realização de convívios entre a população sénior 
concelhia e com todo o investimento ao nível da própria ação social 
escolar.
A modernização do concelho assenta ainda na aposta na mobilidade e 
a decisão de avançar com a construção da variante de ligação da Vila 
de Prado à área de acolhimento empresarial de Oleiros, Cabanelas e 
Cervães é mais um passo que estamos a dar para reforçar a atrativi-
dade do território e, assim, para alavancar o investimento empresarial.
Este projeto coletivo de construção de um concelho ainda melhor 
está a beneficiar da participação empenhada de vários atores, entre 
os quais as autarquias locais, as associações, as IPSS, os empreende-
dores e os Vilaverdenses em geral.
Queremos continuar a contar com o esforço de todos para que Vila 
Verde cresça de uma forma sustentada e proporcione oportunidades 
e bem-estar a todos os Vilaverdenses.

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

                Caro (a) Vilaverdense

 O Município de Vila Verde lan-
çou, no passado dia 22 de agos- 
to, em Diário da República, 
um procedimento de concurso 
público tendente à elaboração 
da solução de traçado e projeto 
de execução para a construção 
da estrada entre a rotunda da 
EN 201, na Vila de Prado, e o 
Parque Industrial de Oleiros.
  Esta variante, obra há muito 
anos  reinvindicada junto do 
governo como uma infraes-
trutura de crucial importância 
para o crescimento sustentado 
das áreas de acolhimento em-
presarial de Cervães, Oleiros, 
Cabanelas e Vila de Prado, e para 
a melhoria da mobilidade das 
próprias populações, o Municí-
pio de Vila Verde, consciente da 
importância desta infrestrutura 
para alavancar o concelho para 
níveis de desenvolvimento, 
empregabilidade e qualidade 
de vida de excelência, optou 
por avançar com este projeto.
  As áreas de acolhimento em-
presarial do concelho de Vila 
Verde têm vindo a adquirir 
uma crescente atratividade 
para investidores de diferentes 
setores industriais que criam 
riqueza e incrementam o em-
prego e a melhoria das acessi 
bilidades, a par das medidas fis-

cais apelativas e da agilização 
de procedimentos revela-se 
determinante para continuar a 
impulsionar a economia local.
  O procedimento concursal que 
está a decorrer corresponde 
ao primeiro troço de uma via 
estruturante, que o Município 
pretende que seja mais abran-
gente num futuro próximo, que 
contemplando a ligação a um nó 
da A3, na freguesia da Lama, no 
concelho de Barcelos. Este é tam-
bém um desejo antigo do Municí-

pio de Vila Verde e sobretudo da 
população do sul do concelho. 
Uma vez que o Município de Vila 
Verde substituirá o poder cen-
tral em grande parte deste pro-
jeto abrangente, reinvindica pelo 
menos, que seja urgentemente 
assumida pelas entidades com-
petentes a construção deste nó à 
A3. Vila Verde e o sul do concelho, 
com excelentes características 
para o acolheminto empresarial, 
não pode ver mais impugnada 
o seu desenvolvimento futuro.

MOBILIDADE

CÂMARA AVANÇA COM O PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DA VARIANTE QUE LIGA A VILA 
DE PRADO AO PARQUE INDUSTRIAL DE OLEIROS
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 Uma Comitiva da Delegação-
Geral de Estabelecimentos de En-
sino e do Município de Vila Verde 
realizou, no dia 18 de setembro, 
uma ação de acompanhamento 
das obras de requalificação das 
escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos 
de Vila Verde e da Vila de Prado.
 O investimento global, superior 
dos 3 milhões de euros, que deve-
ria ter sido assumido pelo Minis-
tério da Educação, uma vez que 
estamos perante duas escolas do 
Estado, está a ser realizado graças 
à disponibilidade e ao esforço fi-
nanceiro suplementar que a Câ-
mara Municipal de Vila Verde está 
a fazer para que todas as crianças e 
jovens de Vila Verde tenham aces-
so às condições físicas necessárias 
para o desenvolvimento de uma 
atividade educativa de excelência.

 Os projetos em execução nos dois 
estabelecimentos de ensino, que 
estão a avançar a um bom ritmo, 
vão, seguramente, introduzir me- 
lhorias muito significativas nos 
edifícios, no tocante ao funciona-
mento dos mesmos, assim como 
na qualidade do espaço físico e 
no aumento da sua eficiência e- 

nergética, permitindo, assim, a 
adequação do edificado às novas 
exigências em matéria de acessi-
bilidades, segurança contra incên-
dios, conforto térmico, acústico 
e condições higiénico-sanitárias.
 Esta visita da DGEstE foi também 
aproveitada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde 

para solicitar a este responsável 
educativo o fornecimento de novo 
e mais funcional mobiliário para 
equipar estas duas escolas, assim 
como uma atenção especial aos 
arranjos exteriores que reclamam 
também um esforço da Adminis-
tração Central no sentido da célere 
a eficaz execução dos mesmos.

 Uma vez concluídas estas duas im-
portantes intervenções, o parque 
escolar concelhio, em todos os 
ciclos de ensino, vai ficar inte-

gralmente renovado e vai colocar 
todas as crianças e jovens das 33 
freguesias e uniões de freguesias 
em igualdade de circunstâncias no 

que se refere às condições ofereci-
das para beneficiarem de uma ação 
educativa moderna e à altura dos 
exigentes desafios da atualidade.

EDUCAÇÃO
REQUALIFICAÇÃO DAS EB DE VILA VERDE E DE 
PRADO CUMPRE AS METAS ESTABELECIDAS

PROJETOS ESTÃO A AVANÇAR A UM BOM RITMO 

O PARQUE ESCOLAR CONCELHIO VAI FICAR INTEGRALMENTE RENOVADO

EDUCAÇÃO É A CHAVE-MESTRA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL

O Dia das Bandeiras Verdes de 2019 foi assinalado, no dia 18 de outu-
bro,  no Pavilhão Multiusos de Guimarães, na sessão “Galardão Eco-
Escolas”, onde foram galardoadas com Bandeiras Verdes todas as es-
colas do país distinguidas.

A Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Drª Júlia Fernandes, 
subiu ao palco para receber o certificado de participação das sete 
escolas do concelho de Vila Verde no Programa Eco-Escolas:

Escola Básica de Moure e Ribei-
ra do Neiva foi galardoada pela 
participação no projeto “Roupas 
Usadas, Não estão Acabadas em 
2019”, e a Escola Profissional 
Amar Terra Verde pelo projeto “Ali 
mentação Saudável e Sustentável 
2019” e pelo “Desafio UHU 2019”.
A atribuição do galardão  Eco-Es-
colas resulta da avaliação da qual-
idade de implementação da me-
todologia internacional descrita 
em sete passos e visa reconhecer 
o trabalho de qualidade desen-
volvido pela escola, em colabo-
ração com o Município, no âmbito 
da Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade.
No total, 1.574 estabelecimen-
tos de ensino foram reconheci-
dos com o galardão da Bandeira 
Verde.

VILA VERDE DISTINGUIDO COM 
GALARDÃO ECO ESCOLAS
FORAM ATRIBUÍDAS BANDEIRAS VERDES
A SETE ESCOLAS DO CONCELHO

ESCOLA BÁSICA DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA
ESCOLA BÁSICA DE RIBEIRA DO NEIVA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE
ESCOLA BÁSICA MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO
ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE
ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE
ESCOLA BÁSICA DE SOBRAL CERVÃES
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Pretende-se, assim, adotar uma 
estratégia de diferenciação edu-
cativa que impulsione a aquisição 
de conhecimentos, capacidades e 
aptidões que potenciem a sua au-
tonomia pessoal, a emancipação 
dos alunos com necessidades es-
peciais no processo de aprendi-
zagem, a inclusão escolar e os 
laços de reconhecimento social.
 Assim, os cerca de vinte cinco alu-
nos das duas escolas poderão, três 
vezes por semana, e em comple-
mento às atividades letivas nor-
mais, trabalhar a sua autonomia 
através de tarefas que lhes serão 
úteis no seu dia a dia.

ESPAÇO CASA

“NESTE T0, OS ALUNOS APRENDEM UM BOCADINHO DE TUDO O QUE SE 
FAZ NUMA CASA, COMO COZINHAR, PASSAR A FERRO OU ASPIRAR O PÓ”

A apresentação pública dos “Es-
paços Casa” decorreu, durante 
no dia 16 de outubro, na Escola 
Monsenhor Elísio Araújo e na Es-
cola Secundária de Vila Verde. 
Este projeto insere-se no âmbito 
do Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PI-
ICIE) - “Aprender a Ser com Com-
petências Transversais”.
A principal finalidade da criação 
destes espaços foi a implemen-
tação de um “T0” integrado em 
contexto escolar, que dispusesse 
de condições e instrumentos para 
que alunos com necessidades es-
peciais, e não só, possam apren-
der tarefas domésticas como cozi- 
nhar, arrumar e limpar.

ESCOLA MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO E ESCOLA SECUNDÁRIA 
DE VILA VERDE APRESENTAM O “ESPAÇO CASA”
PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 

«A EDUCAÇÃO TEM 
QUE SER

 ENCARADA COMO 
UM SETOR

 ESTRUTURANTE E 
COMO FATOR

 INADIÁVEL DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTADO DE 
UM TERRITÓRIO.»
DR. ANTÓNIO VILELA
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No que respeita a este projeto, o 
autarca vilaverdense acrescentou 
que «na verdade, enquanto pe- 
nhor de valores inalienáveis, como 
a liberdade, a igualdade e a justiça 
social, o Município de Vila Verde 
assume como verdadeiramente 
estratégica políticas concretas e 
de investimentos suscetíveis de 
universalizar o acesso de todas as 
crianças e jovens a uma educação 
de elevada qualidade  que os pre-
pare para os desafios continu-
amente emergentes num mundo 
desenvolvido em que o conheci-
mento se afirma como uma das 
principais riquezas. »

Durante a apresentação dos es-
paços, a Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Drª Júlia 
Fernandes, deixou fortes elogios 
ao projeto, referindo que «esta é 
uma das treze ações que temos 
dentro de um grande projeto de 
combate ao insucesso e ao aban-
dono escolar. Sendo esta medida 
uma das mais pedidas pelas es-
colas, penso que chegamos a um 
resultado extraordinário.»
A autarca esclareceu que «quan-

do o projeto acabar, este espaço 
fica para a escola, para que vocês 
possam pôr em prática tudo a-
quilo que veem na televisão e nas 
vossas casas. Uma das grandes 
valências deste projeto é vocês 
poderem experimentar, todos os 
dias, coisas que vos vão ser úteis 
na vossa vida.»
O Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Vila Verde, Dr. Alberto 
Rodrigues, não escondeu o entu-
siasmo e aplaudiu o projeto, o qual 

considera«um sonho que já tínha-
mos há muitos anos».
Alberto Rodrigues disse «aprovei-
to para a agradecer a oportuni-
dade que nos foi dada pelo Municí-
pio de Vila Verde em colaboração 
com a CIM do Cávado. Este foi um 
trabalho de muitos, que só podia 
ter um resultado excelente como 
este. Temos muita fé no trabalho 
que aqui vai ser desenvolvido a 
partir de agora.»

O Diretor da Escola Secundária de 
Vila Verde, Dr. João Graça, para-
benizou o Município «pela forma 
como tem abordado a temática do 
insucesso escolar. Questionar as 
escolas sobre o que é que elas pre-
cisavam foi essencial neste projeto 
que é claramente uma bandeira da 
inclusão da nossa escola.»
 Projetos dos Territórios Educa-
tivos envolvidos foram apresen-
tados na Tertúlia “Estratégias de 
diferenciação educativa”
 No âmbito desta atividade, 
decorreu, ainda, em formato 
tertúlia, na Escola Secundária 
de Vila Verde, a apresentação 
do projeto”Competências Digi-
tais” do Agrupamento de Esco-

las de Moure e Ribeira do Neiva, 
o projeto”Pratico+Literacia”, do 
Agrupamento de Escolas de Prado 
e o projeto “Pratico e aprendo no 
Espaço Casa”, do Agrupamento de 
Escolas de Vila Verde e Escola Se-
cundária de Vila Verde.
 Refere-se ainda que a iniciativa 
integra a Bolsa de Projetos com 
incidência Municipal do PIICIE do 
Cávado e resulta do processo de 
diagnóstico adaptado às necessi-
dades identificadas nas e pelas co-
munidades educativas locais.

PRETENDE-SE 
ADOPTAR UMA 

ESTRATÉGIA DE 
DIFERENCIAÇÃO 
EDUCATIVA QUE 
IMPULSIONE E 

POTENCIE A 
AUTONOMIA

 PESSOAL 

UNIVERSALIZAR O ACESSO A UMA EDUCAÇÃO DE ELEVADA QUALIDADE

ESTA MEDIDA É UMA DAS MAIS PEDIDAS PELAS ESCOLAS
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA À 
FREGUESIA DE DOSSÃOS 

VISITA A VÁRIAS OBRAS VISITA AS OBRAS DO CEMITÉRIO

NOVOS RESERVATÓRIOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VISITA À UF DA RIBEIRA DO NEIVA VISITA À VILA DE PRADO

DOSSÃOS

UF RIBEIRA DO NEIVA

UF CARREIRAS S. MIGUEL
E CARREIRAS S. TIAGO

VILA DE PRADO

No concelho de Vila Verde, as jun-
tas e uniões de freguesias primam 
pela forma empreendedora e
incansável como defendem o su-
perior interesse das populações e, 
por conseguinte, desempenham
 as suas inestimáveis funções com 
um notório sentido de serviço 
público.
 Esta permanente proximidade 
com as famílias, as associações 

e outras instituições e empresas   
concede-lhes   uma   inultrapassá 
vel  eficácia  na   resolução   de   
situações emergentes, ao mesmo 
tempo que se lhes reconhece uma 
invulgar  capacidade de gestão e 
de rentabilização dos meios que 
têm à sua disposição.
 As   obras   por   administração   
direta   executadas pelo serviços 
municipais encontram nas Juntas 

de Freguesia parceiros privilegia-
dos, nomeadamente no tocante à 
requalificação e ampliação de vias 
de comunicação locais, ao alar-
gamento das redes de abasteci-
mento de água e de saneamento 
básico, à regeneração urbanística 
dos centros cívicos, à construção 
e/ou melhoria das condições de 
equipamentos de uso coletivo e à 
valorização do património local.

A EDP Distribuição com a pre-
sença do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde , António 
Vilela, do Diretor de Redes e Con-
cessões Norte, José Miguel San-
tos e do Res ponsável da Área de 
Rede, Miguel Pinto, procederam 
à inauguração do novo Posto de 
Transformação, junto à Escola Se-
cundária de Vila Verde, na Fregue-
sia de Vila Verde e Barbudo, com 
uma potência instalada de 630 
kVa.
Foi construído um novo Posto de 
Transformação, 50 metros de rede 
aérea de Média Tensão e 100 met-
ros de rede aérea de Baixa Ten-
são, num investimento total de 35 
000,00 mil euros.
Com a deslocalização desta in-

fraestrutura, foram criadas todas 
as condições para construção da 
Ciclovia Urbana, melhoradas as 
condições de exploração das re-
des de Baixa Tensão e de Ilumi-
nação Pública, reduzidas as per-
das de energia na rede em Vila 

Verde e Barbudo, ficando também 
garantida a disponibilização de 
potência para a satisfação de no-
vas solicitações de energia elétrica 
para estas zonas, com muito boa 
qualidade serviço.

JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIAS SÃO INCANSÁVEIS NA 
DEFESA DO SUPERIOR INTERESSE DAS POPULAÇÕES

PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA VERDE E EDP

No âmbito da política de forte 
apoio educacional e social que 
tem vindo a ser implementada, 
este ano letivo, as famílias do 
concelho de Vila Verde não terão 
de comprar os livros de ativi-
dades das disciplinas de portu-
guês, matemática, estudo do 
meio e inglês.

  O Município de Vila Verde ofer-
ece estes alunos que frequentem 
as escolas do concelho, num 
investimento que ronda os 62 
000,00€. Este apoio vem com-
plementar a medida aplicada 
pelo governo que contempla o 
empréstimo dos manuais esco-
lares.

Relativamente ao transporte es-
colar, a autarquia vilaverdense 
assegura que este seja total-
mente gratuito para todos os 
alunos de ensino secundário, tal 
como para os restantes níveis de 
ensino.
  Tendo por base o plano de trans-
portes previsto para o próximo 
ano letivo, cujo encargo global 
totaliza 103 2869.16€, assistiu-se 
a um aumento de encargos na 
ordem dos 1.5% relativamente 

ao ano letivo transato. Aumento 
esse que se deveu a alterações 
da bilhética.
  Em relação ao apoio com os 
transportes escolares importa 
realçar que estes ultrapassam 
largamente o que está previsto 
na legislação (transportar ape-
nas os alunos que residam a mais 
de 3 km da escola), uma vez que 
o Município transporta todos os 
alunos gratuitamente.

Tal como nos anos letivos transa-
tos, o município volta a abrir can-
didaturas para bolsas no ensino 
superior, sendo que no ano letivo 

2018/2019 foram atribuídas 264 
bolsas no valor de aproximada-
mente 85.000,00€.

A autarquia vilaverdense tam-
bém volta a assegurar o apoio 
na frequência das atividades de 
animação e apoio à família no 

pré-escolar destinado a famílias 
carenciadas, num investimento 
de 11.932,68€.

Destacam-se também os três 
projetos em curso nos Agrupa-
mentos de Escolas e Escola Se-
cundária, integrados no Plano 
Integrado e Inovador de Com-
bate ao Insucesso Escolar do 
Cávado, enquadrado no Pacto 
de Desenvolvimento e Coesão 
Territorial (PDCT). Este plano 
tem como objetivo a redução e 
prevenção do abandono escolar 
precoce e estabelecimento de 
condições de igualdade no aces-
so à educação infantil, primária e 

secundária, incluindo percursos 
de aprendizagem formais e in-
formais, para a reintegração no 
ensino e formação.
 O Município de Vila Verde man-
tém, desta forma, uma aposta 
sustentada na oferta educativa 
no concelho, em rigorosa articu-
lação com a comunidade educa-
tiva.

Município de Vila Verde oferece
livros de atividades para o 1º ciclo e 
transporte escolar para todos os
alunos das escolas do concelho

 

TRANSPORTE ESCOLAR TOTALMENTE GRATUITO 
PARA TODOS OS ALUNOS DE ENSINO SECUNDÁRIO

BOLSAS NO ENSINO SUPERIOR

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NO PRÉ-ESCOLAR 
DESTINADO A FAMÍLIAS CARENCIADAS

PLANO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

DISTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA MOBILIDADE E EMISSÃO
DE GASES POLUENTES NO CENTRO URBANO

FREGUESIAS



                                          BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 25 DE OUTUBRO DE 2019 - Nº19

7
25 DE OUTUBRO| 2019
BOLETIM INFORMATIVO

RECUPERAÇÃO DE TANQUE PÚBLICO MANUTENÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BANHO 
NO LARGO DE SANTA ENGRÁCIA, EM GÊME 

CENTRO DE SAÚDE DO VADE

REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA IGREJA
PAROQUIAL DE BARROS

REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO VISITA AO PARQUE INDUSTRIAL 
DE OLEIROS

CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA 
EB DE ABOIM DA NÓBREGA E GONDOMAR 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA À 
FREGUESIA DE DOSSÃOS 

VISITA A VÁRIAS OBRASPARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À IGREJA
PAROQUIAL DE VALBOM S. MARTINHO

NOVOS RESERVATÓRIOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À IGREJA PAROQUIAL 

DE  BARBUDO  

REQUALIFICAÇÃO  DO CEMITÉRIO DE GONDIÃES

CERVÃES

VILA VERDE E BARBUDO

FREIRIZ

UF DE SANDE, VILARINHO, BARROS 
E GOMIDE

UF DE PICO DE REGALADOS, GONDIÃES
E MÓS ABOIM DA NOBREGA E GONDOMAR

OLEIROS

ATIÃES VALDREU GÊME

UF DO VADE

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

UF DE VALBOM S. PEDRO, PAÇO
E VALBOM S. MARTINHO 

DISTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA MOBILIDADE E EMISSÃO
DE GASES POLUENTES NO CENTRO URBANO
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NA ROTA DAS COLHEITAS

FESTA DAS COLHEITAS

UM HINO À TRADIÇÃO E AO MUNDO RURAL COM 41 INICIATIVAS DISTRIBUÍDAS UM POUCO POR TODO O CONCELHO

AGRIDOCE EM CABANELAS

DESFOLHADA MINHOTA EM PARADA DE GATIM

DIA MUNDIAL DO TURISMO COM APRESENTAÇÃO
ETUK INCLUSIVO

PAPAS DE SARRABULHO RESTAURANTE 
DO ALÍVIO SOUTELO

PICA NO CHÃO RESTAURANTE TORRES
 PONTE S. VICENTE

FESTA DE SANTO ISÍDRO NA CARVALHOSA,
EM VILA VERDE

ESPADELADA DE LINHO EM MARRANCOS

FESTA DO CAURDO DO POTE EM SABARIZ

 FESTA DAS COLHEITAS DA VILA DE PRADO

LETRA HARVEST FEST 19  COLHEITA DO LÚPULO

SUBIDA NOCTURNA DO MONTE DE 
SANTA ENGRÁCIA EM GÊME

FESTA DAS COLHEITAS EM ESCARIZ 
S. MARTINHO

Ao longo de cinco dias consecu-
tivos, 9 a 13 de outubro, a Festa 
das Colheitas – XXVIII Feira Mostra 
de Produtos Regionais trouxe a 
Vila Verde o genuíno pulsar do 
mundo rural. Um evento ímpar de 
valorização da ruralidade, dinami-
zação da economia e promoção da 
tradição da cultura popular, como 
frisou o Presidente do Município 
de Vila Verde, Dr. António Vilela.
 No final, os objetivos foram am-
plamente alcançados. Para tal, 
muito contribuiu o empenho do 
Município de Vila Verde e de to-
dos os parceiros (instituições, 
empresas, juntas de freguesia, 
associações, artesãos…) que se 
associaram a uma programação 
turístico-cultural que contou com 
a presença de dezenas de milhares 
de pessoas. “Deixo uma palavra 

de reconhecimento. É o trabalho 
de todos que faz da Festa das Co-
lheitas a maior festa de Vila Verde 
e uma das maiores festas deste 
país”, afirmou o Presidente da Câ-
mara Municipal, Dr. António Vilela, 
agradecendo também ao público 
pela forte adesão ao certame.

DEZENAS DE MILHARES DE PESSOAS PARTICIPAM NA “MAIOR FESTA 
DE VILA VERDE E UMA DAS MAIORES FESTAS DO PAÍS!”
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UM HINO À TRADIÇÃO E AO MUNDO RURAL COM 41 INICIATIVAS DISTRIBUÍDAS UM POUCO POR TODO O CONCELHO

NOITES TEMÁTICAS PICO DE REGALADOS

DESFOLHADA, MALHADA E FESTIVAL DA
BROA EM ORIZ S. MIGUEL

ANIMAÇÃO TRADICIONAL E GASTRONÓMICA
EM FREIRIZ 

 MALHADA DE FEIJÃO NA LOUREIRAMALHADA DO TREMOÇO EM OLEIROS

SABORES DA TERRA EM ESCARIZ S. MAMEDE

ARRAIAL DO MELÃO CASCA DE CARVALHO EM 
SOUTELO

CAMINHADA NOCTURNA POR TERRAS DE D. JOÃO 
ABOIM EM ABOIM DA NÓBREGA E GONDOMAR

TRAIL DO VALE DO HOMEM

MALHADA DE CENTEIO ABOIM DA NÓBREGA 
E GONDOMAR

SEMANA GASTRONÓMICA ARROZ DE FEIJÃO
E PATANÍSCAS EM LANHAS

BTT ROTA DAS COLHEITAS NA LOUREIRA

A vereadora da 
Cultura do Mu-

nicípio de Vila Verde, 
Dra. Júlia Fernandes, 

fez um balanço muito 
positivo do evento. “Um 

hino ao mundo rural, às nossas 
tradições, à cultura popular… Tudo 
reunido na mesma festa, onde 
conseguimos ver toda a nossa es-
sência. Isso orgulha-nos muito!”, 
referiu, acrescentado que a inicia-
tiva já extravasou fronteiras e at-
rai visitantes de todo o país e até 

do estrangeiro. Júlia Fernandes 
destacou ainda a hospitalidade e 
genuinidade da população local, 
bem como a dedicação de todos 
os envolvidos: “É tudo feito com 
muito carinho e paixão”.
A Festa das Colheitas – XXVIII 
Feira Mostra de Produtos Regio-
nais trouxe a Vila Verde os produ-
tos frescos do campo, raças au-
tóctones, gastronomia regional, 
recriações de práticas ancestrais, 
espetáculos de música ao vivo 
e artesanato, entre outros, num 

programa com mais de 40 inicia-
tivas.
De salientar também que, durante 
os cinco dias do evento, a XXVIII 
Feira Mostra de Produtos Regio-
nais brindou o público com o que 
de melhor e mais genuíno o con-
celho e a região têm para oferecer. 
Dos produtos frescos do campo ao 
artesanato, passando pela gastro-
nomia, queijo, fumeiro, doçaria, 
vinho… a oferta era ampla e diver-
sificada nos 173 stands expositores 
presentes no recinto.

ORGULHO NAS RAÍZES
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CULTURA

 A Aliança Artesanal, Centro 
de Dinamização Artesanal de 
Vila Verde, esteve presente na 
Feira Nacional de Artesanato 
de Vila do Conde, que decor-
reu de 27 de julho a  11 de 
agosto, considerada  como a 
melhor e maior mostra das ar-
tes tradicionais portuguesas.
 Os Lenços de Namorados e o 

artesanato vilaverdense, são 
presença habitual no evento 
e este ano não são exceção. 
Voltam à feira nacional de ar-
tesanato para representar a 
genuína cultura local, promover 
a marca Namorar Portugal e di-
vulgar o concelho de Vila Verde.

No dia Mundial da Música, que 
se assinalou no dia 1 de ou-
tubro, o Município de Vila Verde 
foi presenteado com uma belís-
sima atuação dos alunos da 
Academia de Música de Vila 
Verde (AMVV), que interpre-
taram a famosa música Stand 
By Me do artista Ben E. King.

A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde participou na Noite Euro-
peia dos Investigadores 2019, 
numa parceria com os Clubes 
de Ciência na Escola do Agru-
pamento de Escolas de Moure 
e Ribeira do Neiva e do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Verde. 
A iniciativa decorreu no dia 27 
de setembro, entre as 15h00 e 
as 24h00, no Forum Altice, em 
Braga.
Ciência e Tecnologia – um con-
tributo para a sustentabilidade 
natural e cultural foi a atividade 
apresentada, composta por 
um workshops e 5 atividades 
de ciência. Amor Elétrico, foi o 
workshop da responsabilidade 
da Casa do Conhecimento que 
se distinguiu pela proposta de 
um postal eletrónico alusivo 

aos Lenços de Namorados, es-
truturado com diferentes ma-
teriais destinados à reciclagem. 
O Clube de Ciência na Escola 
do Agrupamento de Escolas de 
Moure e Ribeira do Neiva apre-
sentou os projetos A cidade po-
lui o oceano , Susten(h)abilidade 
e Esfoliante natural aromático. A 
proposta do Clube de Ciência na 
Escola do Agrupamento de Es-
colas de Vila Verde passou pelos 
projetos Pasta de dentes com 
ciência e Creme de mãos com 
ciência.
Uma iniciativa de fantásticas ex-
periências, muito movimentada 
e com um público cheio de cu-
riosidade científica. Foi deveras 
uma noite de muito conheci-
mento!

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

DIA MUNDIAL DA MÚSICA

ALIANÇA ARTESANAL PROMOVE VILA 
VERDE NA FEIRA NACIONAL DE 
ARTESANATO DE VILA DO CONDE

“Contos à Lareira” é o título da 
10.ª obra de Fernando Aldeia, 
pseudónimo de Fernando Au-
gusto Ferreirinha Antunes, a qual 
foi apresentada na sexta feira, 13 
de setembro, na Biblioteca Prof. 
Machado Vilela de Vila Verde.
A obra foi apresentada pelo es-
critor Dr. João Lobo e contou 
com a presença da Vereadora 

da Educação, Cultura e Ação 
Social, Dr.ª Júlia Fernandes.
O título da obra remete para o 
aconchego que marcou a infância 
de Ferreirinha Antunes em Vin-
hais, de onde é natural. Memórias 
que quer perpetuar no tempo, até 
porque fazem parte dos costumes.

A Biblioteca Municipal de Vila 
Verde acolheu, no dia 19 de ou-
tubro, a apresentação do livro 
“Encantos da Minha Terra, Vila 
Verde”, do autor João Azevedo.
A apresentação da obra esteve a 
cargo da Drª Conceição Costeira 
e contou com a presença da Vere-
adora da Educação, Cultura e 
Ação Social, Dr.ª Júlia Fernandes.
Segundo o autor, João Azevedo, 
natural de Coucieiro, o livro é uma 
coleção de poemas onde «realiza 
uma deambulação geográfica sal-
picada de referências históricas 
e alusões a peculiaridades e 

tradições das múltiplas e bem 
interessantes freguesias do con-
celho de Vila Verde, tal como ao 
seu património e às suas gentes.»

A sessão foi animada pela Aca-
demia de Música de Vila Verde.

“Intensa(Mente)” é o título do 
livro do vilaverdense Víctor Afon-
so, apresentado, no  dia 28 de 
setembro, na Biblioteca Prof. 
Machado Vilela de Vila Verde.
A apresentação da obra esteve a 
cargo do Professor Doutor Alberto 
Nídio e contou com a presença do 
Vice Presidente da Câmara Munici-
pal de vila Verde, Dr. Manuel Lopes, 
e da Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Dr.ª Júlia 
Fernandes. A Academia de Música 

de Vila Verde animou a sessão.
 Recebido por uma vasta audiência, 
o autor explicou que o livro aborda 
as amizades da infância, o tempo 
da escola e os amigos que foi con-
quistando ao longos dos anos. Re-
trata, assim, um regresso ao pas-
sado, às suas vivências de infância, 
à sua vida familiar e profissional.
 A obra está disponível na Bi-
blioteca Municipal de Vila Verde.

BIBLIOTECA DE VILA VERDE

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CONTOS À LAREIRA”
UMA COMPILAÇÃO DE HISTÓRIAS EM HOMENAGEM À TERRA NATAL DO AUTOR FERNANDO ALDEIA

LIVRO “ENCANTOS DA MINHA TERRA, VILA VERDE” 
UMA COLEÇÃO DE POEMAS SOBRE AS TRADIÇÕES E AS FREGUESIAS DE VILA VERDE

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “INTENSA(MENTE)”
UMA OBRA QUE ABORDA AS AMIZADES DA INFÂNCIA, O TEMPO DA ESCOLA E OS AMIGOS

ARTESANATO

APRESENTAÇÃO

CASA DO CONHECIMENTO NA NOITE EUROPEIA DOS 
INVESTIGADORES, UMA EXPERIÊNCIA BEM
SUCEDIDA

MUNICÍPIO DE VILA VERDE PRESENTEADO COM 
ATUAÇÃO DOS JOVENS TALENTOS DA ACADEMIA DE 
MÚSICA

Na Biblioteca Prof. Machado 
Vilela esteve patente ao público, 
de 14 de setembro a 12 de ou-
tubro, a Exposição  “Vila Verde– 
História e Cultura”, uma mostra 
que apresentou um pouco da 
cultura e da história de Vila Verde.
A iniciativa foi organizada pelos 
jovens Thomás da Paz e Paulo 
Brandão e segundo os mes-
mos «pretenderam com esta 
exposição dar a conhecer um 
pouco da história e da cultura ex-
istente no concelho e conhecer 
um pouco mais do que este pode 
oferecer a quem nele habita 
ou a quem está de passagem.»

EXPOSIÇÃO “HISTÓRIA E CULTURA DE VILA VERDE”
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AÇÃO SOCIAL

A segunda parte da Festa Concel-
hia Sénior, organizada pelo Mu-
nicípio de Vila Verde em parceria 
com as IPSS concelhias e com as 
Juntas das 33 freguesias e uniões 
de freguesia, mobilizou, no dia 
6 de setembro, perto de 2 mil 
idosos num memorável passeio 
ao S. Bento da Porta Aberta e ao 
Sameiro.
 Este evento, que se realiza pela vi-
gésima primeira vez, é uma inicia-
tiva que proporciona à população 
menos jovem do concelho de Vila 
Verde inesquecíveis momentos de 
boa disposição e de confraterni-
zação.

 O programa desta jornada pro-
movida a pensar no bem-estar da 
população sénior concelhia teve 
início com a celebração de uma 
Eucaristia, no Santuário do São 
Bento da Porta Aberta, no concel-
ho de Terras de Bouro.
Esta iniciativa, que concilia as 
vertentes lúdica, religiosa e social, 
é uma forma dos séniores vilaver-
denses se sentirem acarinhados, 
constituindo também mais um es-
tímulo e uma oportunidade para 
partilharem histórias, saberes e 
experiências e para continuarem 
a desfrutar da vida com alegria e 
entusiasmo.

DIA DOS AVOS
VILA VERDE ASSINALA DIA INTERNACIONAL DOS 
AVÓS COM A REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DOS
“GERAÇÕES SEM FRONTEIRAS”

O Município de Vila Verde, a Rede 
Social e o Centro Social do Vale 
do Homem, em parceria com as 
IPSS do concelho, assinalaram 
no dia 26 de julho, o Dia Interna 
cional dos Avós, com a realização 
da terceira edição dos jogos 
“Gerações sem Fronteiras”, 
evento que teve lugar no pavi-
lhão do Playgreen, em Sabariz.
 Esta é uma iniciativa muito pe-
culiar com a realização de di-
versos jogos e boa disposição 
à mistura e onde os avós 
mostram a sua garra, a sua 
força e a sua boa disposição.
 A tarde esteve muito animada 
e iniciou com a receção aos 
participantes desta atividade 
concelhia, seguindo-se a reali-

zação dos jogos “gerações sem 
fronteiras”. Os jogos proporcio-
nados foram de motricidade, 
bóccia, latas, dança com a bola, 
vindimada e rebentar balões. 
Para além dos jogos os partici-
pantes desfrutaram em pleno 
de uma aula “gerações fitness”.
 Refira-se que esta ação foi 
possível graças ao apoio e em-
penho da Rede Social, das 
IPSS do concelho e do Play-
green, «a todos o Município de 
Vila Verde expressa um agra-
decimento muito especial».
 No final, os avós deliciaram-
se com um lanche convívio, 
num bonito momento de con-
fraternização entre todos.

PROJETO “CUIDAR COM REIKI”  
MUNICÍPIO DE VILA VERDE PROMOVE SESSÕES DE 
REIKI EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO

Realizou-se no dia 11 de setem-
bro, na Biblioteca Prof. Machado 
Vilela, o encerramento do projeto 
“Cuidar com Reiki”, o qual foi de-
senvolvido pelo Serviço da Ação 
Social do Município de Vila Verde 
ao longo dos meses de maio, 
junho e julho, em várias fregue-
sias do concelho de Vila Verde.
Esta iniciativa emerge do tra-
balho desenvolvido pelo Núcleo 
Local de Inserção de Vila Verde 
e contou com o apoio do Mu-
nicípio de Vila Verde em parceria 
com o Centro Português e Inves-
tigação e Formação em Tera-
pias Complementares (CENIF).
Foram quatro os locais do con-
celho de Vila Verde que ao longo 
deste período acolheram o Hos-
pital de Reiki Itinerante (HRI), 

espaço onde foi desenvolvido 
o projeto Cuidar com Reiki. A 
primeira sessão decorreu no dia 
12 de maio, no Campo da Feira, 
na União de Freguesias de Pico 
de Regalados, Gondiães e Mós, 
a segunda teve lugar no Com-
plexo de Lazer de Vila Verde, no 
dia 2 de junho, tendo sido pro-
movida no âmbito da comemo-
ração do Dia da Criança. No dia 
23 de junho foi a vez da freguesia 
de Moure acolher as terapeutas 
de Reiki e a última sessão teve 
lugar na Praia Fluvial do Faial, 
na Vila de Prado. Em cada uma 
das sessões realizadas partic-
iparam cerca de 30 pessoas.

Realizou-se, no dia 30 de ju-
lho, a cerimónia de entrega da 
casa da família Costa, em Pe-
dregais, na União de Fregue-
sias da Ribeira do Neiva.
 A consolidação da parceria en-
tre o Município de Vila Verde e 
Habitat for Humanity e a dedi-
cação da família, co-responsável 
neste processo de mudança, cons 
tituiu um fator basilar na con-
cretização de um sonho, a con-
strução de uma casa condigna.
 Dezenas de voluntários nacio-
nais e internacionais abraçar-
am o desafio de ajudar a Habi-
tat for Humanity Portugal a 
construir a casa da família Costa.
 O Município de Vila Verde colabo- 
rou com apoio Técnico e maqui-
naria, bem como a atribuição 
de 5.000 € (cinco mil euros) 
em materiais de construção.
 Esta família, que trabalhou afin-
cadamente durante meses na 
sua própria casa, ficará a pagar 
uma prestação mensal sem ju-
ros, de valor reduzido, de acor-

do com os seus rendimentos.
 Glória Costa, mãe de Sofia e Edu 
ardo Queirós, agradeceu «o tra-
balho de todos aqueles que ajudar-
am na concretização do sonho», 
a casa onde agora vão morar.
 Refira-se que o Município de Vila 
Verde, em parceria com a Asso-
ciação Humanitária Habitat, já en-
tregou 9 habitações, desde 2008, 
estando prevista para o ano 2019, 
a entrega das chaves de mais uma 

habitação em Oriz Sta Marinha.
A principal área de atuação 
da Habitat Portugal é a con-
strução ou reconstrução de ca-
sas para famílias carenciadas.
 A seleção das famílias que pre-
tendem ser apoiadas pela asso-
ciação é realizada mediante um 
processo de candidatura que en-
volve várias estruturas da Habitat.

A CPCJ (Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens) de Vila Verde 
participou, a 17 e 18 de outubro, 
no terceiro Congresso Intermu-
nicipal sobre proteção de crianças 
e jovens, sob o tema “Dicotomias 
e desafios da proteção no espaço 
público e no espaço privado”, 
que decorreu no auditório da 
Câmara Municipal de Barcelos.
Esta iniciativa foi organizada pe-
las Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens de Vila Verde, 
Barcelos, Esposende, Vila Nova 
de Famalicão e contou com o 
apoio dos respetivos municípios.
A 3.ª edição desde projeto procu-

rou, através da presença de diver-
sos especialistas, fomentar o apro-
fundamento de conhecimentos e 
partilha de práticas no âmbito da 
proteção da infância e da juven-
tude, bem como promover o espíri-
to de articulação e a concertação 
interinstitucional neste domínio.
Além do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde, Dr. 
António Vilela, estiveram pre-
sentes na sessão várias person-
alidades, nomeadamente a Presi-
dente da Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, Rosário 
Farmhouse, a Procuradora da 

República e Coordenadora do 
Gabinete da Família, Criança e 
Jovem, Helena Gonçalves e o Pro-
curador da República Jubilado, Rui 
do Carmo. O congresso contou 
ainda com a presença da Polícia Ju-
diciária, da Associação para o Pla-
neamento da Família, do Centro 
Hospitalar do Porto, da Junta de 
Andaluzia e a Diputación Provin-
cial de Cádiz, e vários professores 
e investigadores das universidades 
do Minho, do Porto, de Aveiro, da 
Nova de Lisboa, da Católica, do 
Instituto Superior Miguel Torga, 
do ISMAI, e do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel Salazar.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE E ASSOCIAÇÃO HABITAT FOR HUMAN-
ITY ENTREGAM CASA A FAMÍLIA DE PEDREGAIS2019 (BTL)

PERTO DE DOIS MIL IDOSOS CONFRATERNIZAM NO 
S. BENTO DA PORTA ABERTA E NO SAMEIRO

CPCJ DE VILA VERDE PARTICIPA NA ORGANIZAÇÃO DO 
3º CONGRESSO INTERMUNICIPAL SOBRE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS

MALHADA DE TREMOÇOS EM OLEIROS
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INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Por força da entrada em vigor 
de duas alterações legislativas 
recentes, os Tribunais Arbitrais 
de Consumo do país viram as 
suas competências reforçadas.
O CIAB - Tribunal Arbitral de Con-
sumo, está atualmente presente 
em 19 municípios, entre os quais 
o Município de Vila Verde, e viu 
recentemente alargadas a suas 
competências com a entrada em 
vigor de duas importantes alte-
rações legislativas, que reforça 
os direitos dos consumidores.

A partir de agora, os utentes do 
serviço de transporte de passagei-
ros que sejam pessoas singulares 
podem submeter os conflitos de 
consumo que tenham com a res-

petiva empresa transportadora à 
apreciação dos Tribunais Arbitrais 
de Consumo.

É outra alteração legislativa pub-
licada em 16 de agosto 2019 e 
que entrou em vigor no dia 15 
de setembro, que sujeita todos 
os conflitos de consumo de re-

duzido valor económico (até 
€5.000), por opção do consumi-
dor, à arbitragem necessária dos 
tribunais arbitrais de consumo.

- São os conflitos resultantes do 
fornecimento de bens e da pre-
stação de serviços efetuados por 
uma empresa a um consumidor.
- Serviços Públicos Essenciais, 
nomeadamente o serviço de for-
necimento de água, saneamento 
e resíduos;
- Serviço de fornecimento de 
eletricidade e gás natural;

- Serviço de comunicações 
eletrónicas
- Serviços postais
- Serviços de transporte de pas-
sageiros
 

É o direito que o consumidor tem 
de submeter um conflito de con-
sumo à apreciação de um CIAB 
- Tribunal Arbitral de Consumo, 
estando o agente económico 
submetido a essa escolha do 
consumidor.

Neste caso é a submissão do 
conflito de consumo à apreciação 
do tribunal arbitral depende da 
aceitação de ambas as partes.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, acompanhado por uma 
comitiva da Freguesia de Vila 
Verde e Barbudo, deslocou-se a 
França, para participar em mais 
uma iniciativa ao abrigo do pro-
tocolo intra-cultural estabeleci-
do em 2010 entre a Associação 
Laços de Amizade da Freguesia 
de Vila Verde e Barbudo e Saint-

Germain-en-Coglès, em França.
S a i n t - G e r m a i n - e n - C o g l è s 
é uma comuna francesa na 
região administrativa da 
Bretanha, no departamento 
Ille-et-Vilaine, com 32,04 km2 
e cerca de 2100 habitantes.
 Partilhar tradições e forta-
lecer laços de amizade e co-
operação são os grandes 
objetivos desta geminação.

De visita a Vila Verde, a comitiva 
francesa de SAINT-MANDÉ e 
a comitiva alemã de LOHMAR 
foram recebidas, no dia 11 de ou-
tubro, pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde, 
Dr. Manuel Lopes, pela Vere-
adora da Educação, Cultura e 
Ação Social, Drª Júlia Fernandes 

e pelo Vereador do Ambiente e 
Desporto, Dr. Patrício Araújo.
Durante a sessão, os autar-
cas conversaram sobre a 
relação entre Vila Verde e 
as duas cidades europeias 
geminadas, alinhando ideias 
para atividades em comum.

GEMINAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA ACOMPANHA 
COMITIVA DE VILA VERDE E BARBUDO A 
SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS, FRANÇA, 
PARA REFORÇAR A COOPERAÇÃO
ENTRE AS DUAS COMUNIDADES

Reforçadas as competências do 
CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DOS SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO

O QUE SÃO OS CONFLITOS DE CONSUMO

O QUE É A ARBITRAGEM 
NECESSÁRIA

O QUE É A ARBITRAGEM 
VOLUNTÁRIA

COMITIVA FRANCESA DE SAINT-MANDÉ E 
COMITIVA ALEMÃ DE LOHMAR RECEBIDAS 
NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
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Em Vila Verde é o senhor Joaquim 
que mantém viva a tradição das 
peças de artesanato feitas em 
madeira. Na região, escassos são 
os que não conhecem o trabalho 
deste antigo artesão vilaver-
dense. Um dos poucos, ou talvez 
o único que existe no concelho, 
Joaquim Marques herdou do pai 
o amor pelo artesanato. Dos seus 
72 anos, perto de sessenta per 
tencem à profissão que considera 
a sua «grande paixão». Natural 
da freguesia de Lanhas, o senhor 
Marques foi-se adaptando aos 
«novos tempos». «Antigamente 
estas máquinas não existiam. 
Fazíamos tudo à mão e as máqui-
nas eram tocadas a pé. Hoje em 
dia é mais fácil, mas o trabalho 
continua a ser muito», confessa

A técnica que foi aperfeiçoando 
ao longo dos longos anos foi-
lhe trazendo a experiência que 
hoje lhe dá o prestígio dentro 
da profissão de artesão. «Dei 
quinhentos escudos pelo meu 
primeiro motor. Hoje em dia, vou 
trocando as máquinas à medida 
que houver necessidade.», afirma
Sr. Joaquim produz peças para 
todo o país e muitas vezes para 
fora. Há dias em que trabalha oito 
horas, mas há outros em que as ul-
trapassa largamente. Começou o 
negócio sozinho, depois de ter se-
guido as passadas do pai, mas ra- 
pidamente o irmão se juntou a ele.

De entre tantas peças que produz, 
Joaquim Marques não consegue 
escolher a que lhe dá mais prazer 
de confecionar, mas conta que 
o peão é o que mais lhe pedem 
para fazer. «os peões já vêm do 
tempo do meu pai e continuam a 
ser muito pedidos, especialmente 
pelas câmaras municipais, porque 
são objetos tradicionais portu-
gueses.» explica
«Caixas de “joias”, brinquedos, 
objetos de decoração…. desde 
que seja possível transformar, faço 
aquilo que me pedirem. Há peças 
que dão muito trabalho, mas há 
outras que já faço quase automa 
ticamente.», afirma
No “espaço” dedicado às recor-
dações, há um artefacto que con-
sidera tão especial que o guarda a 
«sete chaves». Uma “caixa de joi-
as” feita pelo pai, com um rendilha 
do, na sua opinião, «quase impos-

sível de replicar».
«Ali na zona de Viana, há muitas 
fábricas que já a tentaram fazer. E 
fazem-na, é verdade. Mas os por-
menores mais bonitos nunca nin-
guém conseguiu reproduzir. Por 
isso, apesar de me pedirem muito, 
já nem a mostro a ninguém. Te-
nho-a guardada»,diz
Esta profissão que considera ser 
para «poucos» já não atrai «pes-
soas novas». «Não há procura su-
ficiente para os jovens quererem 
trabalhar nesta área» , admite
Apesar de confessar que gostava 
que os filhos lhe seguissem os 
sonhos, reconhece que «não há 
condições no mercado» para que 
o possam fazer.
«Para mim é mais fácil porque 
já levo muitos anos disto e te-
nho os meus clientes certos, mas 
começar do zero não é pera doce», 
relata enquanto   houver trabalho 

e eu tiver força, vou continuar a 
trabalhar»
Mas já ninguém se interessa muito 
pelo artesanato e isto vai acaba-
do.» reconhece
Em relação à forma de confecio-
nar as peças, senhor Marques diz 
que não tem segredos, tem «gos-
to». Na sua perspetiva, qualquer 
um que tenha jeito, paciência e 
vocação, consegue fazer aquilo 
que ele faz.
Passo a passo, Joaquim foi cons 
truindo aquele que, há vários anos, 
é o seu negócio, o seu rendimento, 
mas também aquilo que lhe dá 
prazer à vida. E é com orgulho que 
refere isso mesmo: «poucos se 
podem gabar de fazer com amor 
aquilo que muitos fazem apenas 
por dinheiro» E enquanto as mãos 
lhe permitirem vai mantendo bem 
acesa a chama da tradição.

AS NOSSAS GENTES
ARTESÃO JOAQUIM MARQUES MANTÉM VIVA A TRADIÇÃO DAS PEÇAS 
DE ARTESANATO FEITAS EM MADEIRA

«ANTIGAMENTE FAZÍAMOS TUDO À MÃO E AS 
MÁQUINAS ERAM TOCADAS A PÉ»

O Município de Vila Verde infor-
ma que de acordo com o Decre-
to-Lei n.º 14/2019, de 21 de janei-
ro, a queima de matos cortados e 
amontoados e qualquer tipo de 
sobrantes de exploração, bem 
como a que decorra de exigências 
fitossanitárias de cumprimento 
obrigatório, está sujeita a mera 
comunicação prévia à autarquia 
local, podendo esta ser efetu-
ada a partir da próxima segunda 

feira, dia 14 de outubro, no edifí-
cio da Câmara Municipal, nos Es-
paços do Cidadão/Loja do Muníc-
ipe DA Vila de Prado, da Ribeira 
do Neiva, do Vade e de Vila Verde 
ou através do formulário dis-
ponível no site do Município.
As queimas realizadas na fregue-
sia de Vila Verde e Barbudo 
deverão ser comunicadas na 
respetiva Junta de Freguesia 
ou através do formulário dis-

ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ELETRÓNICO:

http://www.cm-vilaverde.pt/web/guest/ambiente
Nos serviços da Câmara Municipal ou nos Serviços dos Espaços do 
Cidadão/Loja do Munícipe da Vila de Prado, da Ribeira do Neiva, do 
Vade e de Vila Verde

ATRAVÉS DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DISPONÍVEL NO 
SITE DO ICNF: 

https://fogos.icnf.pt/queimasqueimadas/login.asp

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

JÁ PODE FAZER  COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA DE QUEIMAS E QUEIMADAS

PODE FAZER A COMUNICAÇÃO À CÂMARA 
DAS SEGUINTES FORMAS:

AGRICULTURA

“É URGENTE ENCETAR UMA LUTA 
BIOLÓGICA CONTRA A VESPA-DA-GALHA 
DO CASTANHEIRO”

Realizou-se, no dia 24 de Julho, 
no Salão Nobre dos Paços do Con-
celho de Vila Verde a sessão de 
esclarecimento intitulada ”Trans-
fer Castanha”, uma iniciativa 
promovida pela Escola Superior 
Agrária do Instituto Politécnico de 
Bragança em parceira com a Asso-
ciação Florestal do Cávado, onde 
foram abordados vários temas so-
bre a castanha e o castanheiro.
 Na sessão foi focado que é 
necessário saber produzir a 
castanha e encontrar as melhores 
soluções para desenvolver a a-
gricultura e combater a vespa-da-

galha do castanheiro, uma praga 
que tem sido combatida pelo Mu-
nicípio de Vila Verde através de 
uma «luta biológica».
O Município de Vila Verde já re-
alizou pelo quarto consecutivo a 
largadas do inseto para combater 
a vespa-da-galha-do-castanhei-
ro. Este ano está a ser feita uma 
monitorização do território e o 
concelho até já tem uma taxa de 
cobertura razoável no que toca 
à distribuição desse inseto e no 
combate a esta praga, numa luta 
biológica contra estas pragas.

CASTANHA E CASTANHEIRO 
DEBATIDOS EM VILA VERDE
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EDITAL Nº 37/ 2019 - REUNIÃO DE 8 DE JULHO

-Deliberar, por unanimidade, aprovar  a ata da reunião de 14 de junho de 2019.
-Tomar conhecimento dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água 
e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de maio.
-Tomar conhecimento e ratificar protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação, celebrado entre a Comissão para a Cidadania e a Igual-
dade de Género e o Município de Vila Verde.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros) à “Bullire – Associação Cultural”, para fazer face às despesas 
inerentes à organização do evento “Rock no Espeto”.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a adenda à minuta do contrato do empréstimo BEI, Ciclovia Urbana e Sistema de Bicicletas.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias do Vade, para assegurar dois circuitos 
escolares, diariamente, exceto nas pausas letivas no ano 2019/2020.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo, para assegurar 
dois circuitos escolares, diariamente, exceto nas pausas letivas no ano 2019/2020.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio a Instituições do Concelho, para realização de colónias balneares para crianças, no corrente ano, e nos 
termos da informação prestada pelo técnico.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no montante de € 1.000,00 (mil euros), solicitado pelo Regimento de Cavalaria n.º6 de 
Braga, para fazer face à realização de várias atividades no âmbito das Comemorações do 310º Aniversário do RC6 e da Arma de Cavalaria.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, autorizar a abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 29 postos de trabalho, previstos no Mapa de pessoal deste 
município para o ano de 2019: procedimento concursal único.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), à Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Comunitário da Vila de 
Prado, para apoio das despesas com alimentação e transporte para as crianças, jovens e suas famílias, no âmbito do projecto CIGA.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação   
do n.º 2, do referido artigo, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo nº01/2011/1891, em que figura como requerente Ana 
da Silva Roriz Freitas.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação do 
disposto na alínea d), do n.º 3, do referido artigo, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo nº 01/2010/18366, em que figura 
como requerente Manuel Alves Martins.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, o abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo nº 
03/2019/436, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Turiz, tendente à comparticipação financeira 
necessária para arrelvamento sintético do campo de jogos da freguesia de Turiz.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial de São Paio de Vila Verde, ten-
dente à comparticipação financeira necessária para as obras de restauro/requalificação da Igreja matriz de Vila Verde.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália de Cabanelas, 
para comparticipar o financiamento necessário para as obras de manutenção da casa paroquial e para as obras de construção da capela de devoção a São 
João em Cabanelas.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tiago de Atiães, para com-
participação financeira das obras de requalificação do parque de estacionamento da Igreja Paroquial de S. Tiago de Atiães que permitirá criar uma zona de 
estacionamento e de lazer.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel de Paçô, para 
comparticipação financeira das obras de conclusão da requalificação da envolvente da capela de Santa Ana, em Paço.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador de Parada de 
Barbudo, para comparticipação financeira necessária para as obras de restauro/requalificação da igreja casa paroquial de Barbudo.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias de Carreiras S. Miguel e Carreiras S. 
Tiago, para comparticipar o financiamento necessário à conclusão da construção da Casa Mortuária de Carreiras S. Tiago.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), à Associação Cultural Recreativa Desportiva 
de Solidariedade Social de Pico de Regalados, para apoiar o atleta Nuno Freitas, para participar no campeonato Nacional de Enduro de Veteranos.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 1.000,00 (mil euros), à Associação Cultural Recreativa Desportiva de Solidarie-
dade Social de Pico de Regalados, para apoiar o atleta João Luís Araújo Mota Gonçalves, para participar no campeonato Nacional de Drift.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, proceder à criação de um fundo de maneio, no montante de € 1,500,00 (mil e quinhentos 
euros), para a Divisão Jurídica, nos termos com a informação prestada pela Técnica.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar: a) a minuta do distrate da escritura de doação do prédio urbano, composto por um edifício de rés-do-chão, alpendre e 
logradouro, sito no lugar de Covelo, União de freguesias do Vade, concelho de Vila Verde; e, b) aprovar a minuta de doação do referido prédio à identificada 
instituição, destinado à instalação de um centro social para idosos, mas podendo a vir a ser destinado a outras valências na área social.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar: a) a minuta do distrate da escritura de doação relativa ao: 1) prédio rústico denominado «Bouça do Pontido», com-
posto por terreno de cultivo, sito do lugar do Senhor, freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde; e, 2: prédio urbano, composto por um edifício de um 
pavimento, com logradouro, sito no lugar de Vila de Baixo, freguesia de Ponte, concelho de Vila Verde. Mais delibera, por unanimidade, aprovar a minuta 
da escritura de doação dos mencionados prédios à identificada instituição, destinados, respetivamente, à instalação de um centro de dia e um centro de 
apoio domiciliário nas áreas das demências e da saúde mental e de um lar na área das demências, podendo ambos vir a ser destinados a outras valências 
na área social.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar como Entidade Coordenadora Local da Parceria a Casa do Povo de Ribeira do Neiva. Mais se delibera aprovar a desig-
nação de Paulo André Rocha Guimarães como coordenador técnico do CLDS-4G Vila Verde, apoiada na análise do seu curriculum vitae, do qual se destaca a 
formação superior na área do ensino, bem como o conhecimento prévio das particularidades do programa, adquirido na experiência profissional enquanto 
técnico superior do CLDS-3G Vila Verde.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Programa de Concurso e a abertura de procedimento tendente à venda dos referidos lotes, nos termos propostos. 
Nomeia-se para júri do concurso os seguintes técnicos: Dr.ª Ângela Pinheiro (Presidente); Eng.º José Bezerra (1.º Vogal); Dr. Nuno Mota (2.º Vogal); Eng.º 
Jorge Pinto (1.º vogal suplente) e Dr.ª Filipa Vilela (2.º vogal suplente). Mais se delibera que, na eventualidade de algum dos quatro lotes postos a concurso 
não ser adjudicado, se promova de imediato um novo procedimento, que tenha por destinatários pessoas singulares, cidadãos nacionais ou estrangeiros, 
independentemente da idade, delegando-se no Sr. Presidente da Câmara a aprovação desse Programa de Concurso e a nomeação do respetivo júri.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, designar a Dr.ª Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Vereadora do Pelouro da 
Educação, Cultura e Ação Social para o exercício da Presidência da Direção da “Aliança Artesanal – Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade 
Limitada”, com sede na Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira, da freguesia de Vila Verde e Barbudo.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção,  ao abrigo do disposto no n.º 5, artigo 71.º, do RJUE, por força da aplicação  
do disposto na alínea d), do n.º 3, do referido artigo, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo n.º 01/2010/883, em que figura 
como requerente Cláudia Marisa da Cunha Marques Oliveira.
- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL Nº 39/ 2019 – REUNIÃO DE 22 DE JULHO DE 2019

-Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 08 de julho de 2019.
-Tomar conhecimento do Relatório nº 2016/1830, realizado pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), relativo ao controlo da lei dos compromissos e pagamen-
tos em atraso e apreciação da situação financeira do Município de Vila Verde. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e os membros do executivo do 
PSD, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
-Tomar conhecimento dos  despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de 
água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de junho de 2019.
-Deliberar, por unanimidade atribuir o subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), ao Clube de Tiro Bracara Augusta, tendo em conta a realização de 
prova de Tiro Prático, no Complexo de Tiro de Cabanelas.
-Deliberar por unanimidade, aprovar a minuta de doação de dois prédios rústicos onde será instalado o Parque Lazer Santa Eufémia, o qual está implantado 
em dois prédios rústicos, sitos no lugar de Barreiro, da União das Freguesias de Oriz Santa Marinha e Oriz S. Miguel, do concelho de Vila Verde, descritos 
na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde, sob os números 338 e 332, inscritos na matriz respetiva sob os artigos 1609 e 1610, respetivamente, da 
extinta freguesia de Oriz Santa Marinha.
-Deliberar, por unanimidade, proceder à aplicação da penalidade prevista na Cláusula 19.º do Caderno de Encargos, por remissão da Cláusula 17º, do Con-
trato de Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, celebrado em 23 de dezembro de 2013, com o Consórcio “Ecorede/Rede Ambiente”, 
tendo em conta as informações prestadas. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e os membros do executivo de PSD, proferiram as declarações de 
voto insertas na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Modelo de Contrato Interadministrativo, proposto pela ERSAR, a celebrar com as Juntas de Freguesia, relacionado  
com os sistemas públicos de abastecimento de água geridos entre as Juntas de Freguesia e a Entidade Gestora Municipal.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, o abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo nº 
nº03/2019/245, em nome de Joaquim de Sousa Cunha.
-Face ao teor do Parecer emitido pela Drª Fernanda Paula Oliveira, que aqui se dá como integralmente reproduzido, a Câmara Municipal delibera revogar 
o despacho de rejeição liminar do Sr. Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território datado de 06/06/2018, ordenando que os competentes 
Serviços da DUE prossigam com tramitação adequada procedendo à apreciação do processo tendo em consideração o teor do referido parecer, o qual deve 
constituir orientação interpretativa para os Serviços com vista à aplicação às operações urbanísticas que possam ser abrangidas pelo disposto nos nºs 5 e 6 
do artigo 57.º do RJUE, conjugado com o disposto no artigo 35º do Regulamento Municipal de urbanização e edificação em vigor neste município. Notifique-
se. -Deliberar, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento tendente contratação do empréstimo no montante de € 3.301.900,00, (três milhões 
trezentos e um mil e novecentos euros), nos termos da informação da Exª Chefe da Divisão de Administração e Finanças. Os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista e os membros do executivo do PSD, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
-Deliberar, por unanimidade, remeter para aprovação da Assembleia Municipal, a minuta da aquisição de dois prédios, descritos na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º603 e 79, inscritos respetivamente, na matriz rústica sob o artigo 538 e na matriz urbana sob o artigo 1046, localizados na Vila de Prado, deste 
concelho, para apoio ao funcionamento da Praia Fluvial do Faial e outro tipo de equipamentos e edificações diversos, pertencentes à sociedade denominada 
“Silvino Dias Veloso Ldª, com sede no lugar da Barreiro, Rua1, n.º8, da freguesia de Vila de Prado.
-Deliberar, por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no montante de € 500,00 (quinhentos euros), à ACMVV para Concurso de Música de Vila Verde, nas 
categorias de Piano e Órgão, realizado nos dias 06 e 07 de julho.
-Deliberar, por unanimidade, a atribuir  um apoio financeiro, no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Grupo Folclórico “Lavradeiras de 
Parada de Gatim”, para as atividades previstas no âmbito das comemorações do seu 50º Aniversário.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir de um apoio financeiro, no montante  de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Grupo Folclórico das Lavradeiras 
de Escariz S. Mamede, para as atividades previstas no âmbito das comemorações do seu 50º Aniversário.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio à Cruz Vermelha – Portuguesa – Delegação de Braga, no valor de € 12 747,00 (doze mil setecentos e quarenta 
e sete euros, para transporte de 10 alunos/as da turma PIEF a funcionar no anos letivo 2019/2020, de acordo com a informação prestada Técnica.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias de Oriz Stª Marinha e Oriz S. Miguel, 
tendo em vista a realização de um circuito de transporte escolar no próximo ano letivo.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5 do artigo 71º do RJUE por força da aplicação da 
alínea d) do nº3, do referido artigo, respeitante ao processo   01/2014/529, em nome de Luis Filipe Silva Ferraz.
-Deliberar, por unanimidade  apreciar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e submeter o seu envio para discussão em sede 
da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF).                                  
                                  

EDITAL Nº 44/2019 - REUNIÃO DE 2 DE SETEMBRO

-Deliberar, por maioria, aprovar a ata da reunião ordinária de 22 de julho de 2019.
-Aprovar, por unanimidade, atribuir um voto de louvor ao atleta João Paulo Matias de Azevedo, pela conquista da medalha de prata na Taça do 
Mundo de Fosso Olímpico, que se disputou em Lahti, na Finlândia.
-Aprovar, por unanimidade, atribuir um voto de louvor ao atleta Marco António Araújo Oliveira, pela conquista da medalha de bronze no Campe-
onato da Europa de Maratonas em canoagem, que se disputou em Decize, França, na categoria de C!, escalão de juniores.
-Deliberar, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, ratificar a substituição da 2ª vogal Suplente (Drª Filipa Vilela), pelo Arqº 
António Nogueira, no procedimento da venda de quatro lotes de terreno sitos na União de Freguesias da Ribeira do Neiva.
-Tomar conhecimento da proposta de alteração ao Acordo Coletivo de Trabalho nº 82/2015.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir o subsídio ao Rancho Típico Infantil de Vila Verde,  no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para 
fazer face às despesas relacionadas com a organização do Festival de Folclore dedicado ao Emigrante realizado no dia 10  de agosto, de acordo 
com a informação prestada pelo Técnico.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à SOLARIS - Associação Nacional para a Defesa Ambiental, Social e da Saúde,  no mont-
ante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para fazer face às despesas com a Jovem Vilaverdense Bruna Silva, no âmbito da participação Miss 
Earth Portugal 2019, nos termos da informação prestada pelo Técnico.
-Deliberar, por unanimidade, proceder à colocação e regulamentação de sinais de trânsito de estacionamento para deficientes, na Avenida dos 
Combatentes da Guerra Colonial, na Freguesia de Vila Verde, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
-Deliberar, por unanimidade, proceder à colocação e regulamentação de sinais de trânsito de estacionamento para deficientes, na  Rua José Feio 
Soares Azevedo, na Freguesia de Vila Verde, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar a frequência no Jardim de Infância de Gondiães  dos menores Mariana Alves Gonçalves e Afonso Martim 
Alves, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto na  alínea d), nº3 do artigo 71º, do RJUE, 
respeitante ao processo 01/2005/6191, em nome de Daniela Antunes Peixoto.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº 5, do artigo 71º, do RJUE, por força da 
aplicação da alínea d), do nº 3, do referido artigo, respeitante ao processo 01/2010/19269, em nome de Francisco Martinho da Silva Cerqueira 
Pereira.
-Deliberar, por unanimidade, isentar o requerente do pagamento de taxas, ao abrigo do disposto  no nº 3, do artigo 25º-A, do RLCTM em vigor,, 
referente ao processo 01/2019/450, em nome de Alisénio e João Lopes de Macedo, referente à operação urbanistica/utilização, sita na Rua de 
Esparido, Freguesia da Loureira, nos termos da informação prestada e tendo em conta o relatório descritivo e justificativo apresentado pelo 
requerente.
-Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº 5, do artigo 71º, do RJUE, por força 
da aplicação da alínea d), do nº 3, do referido artigo, respeitante ao processo 01/2001/3006, em nome de António Jorge Magalhães da Cunha.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54º, nº 1, da Lei nº 91/95, 
de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 70/2015, de 16 de julho, tendo em consideração o teor das informações constantes 
do processo 03/2019/519, em nome de Manuel António Oliveira Vilela.

EDITAL N° 45/2019 - REUNIÃO DE 16 DE SETEMBRO

-Deliberar, por maioria, aprovar a ata da reunião ordinária de 02 de setembro de 2019.
-Deliberar tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor 
Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de agua e recolha de Aguas Residuais Domésticas, refer-
entes ao mês de julho 2019.
-Deliberar, por unanimidade, apoiar Rui Filipe Cerqueira Reis, na frequência das piscinas municipais, de acordo com a informação prestada pela 
Técnica.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para a emissão de certidão de compropriedade, o abrigo do artigo 54.°, n.° 1, da Lei n.° 
91/95, de 2 de setembro, na redação que Ihe foi conferida pela Lei n.° 70/2015, de 16 de julho, tendo em consideração o teor das informações 
constantes do processo 03/2019/599, em nome de Manuel da Costa.
-Deliberar,  por  unanimidade,  e  tendo  em  consideração   a  natureza   do caminho,
integrado numa área urbana consolidada, reconhecer que o caminho municipal se apresenta, no local, e em geral, em toda a sua extensão, com 
um perfil-tipo especial fortemente condicionado pelas construções existentes, o que se comprova com o levantamento  topográfico constante do 
processo, e, assim se considere   a  alteração da vedação abrangida pelo paragrafo 1.° do artigo 60.° da lei n.° 2110, de 19 de agosto de 1961 (Regu-
lamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais), dado que esta obedece aos respetivos condicionantes, consentindo-se a vedação, sempre 
provisória, pela linha que divide o terreno particular do chão do domínio publico nos termos do paragrafo 2.° do referido artigo 60.°., referente ao 
processo 01/2017/394, em nome de Arlindo César Nogueira Gomes.
-Deliberar, por unanimidade, atribuir os subsídios a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Pedregais (400,00€) e ao Grupo Coral de 
Lanhas (200,00€), referente ao ano de 2018, nos termos e pelos motivos invocados na informação prestada pelo Técnico.
- Deliberar, por unanimidade, nos termos da alínea ccc), do n.° 1, do art. 33.°, do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, submeter a Assem-
bleia Municipal para aprovação o relatório da avaliação das propostas do empréstimo de médio/longo prazo no montante de € 3.301.900,00,para 
efeitos do art.° 49.°, da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, e alínea f), do n.°1, do art. 25.°, do Anexo I, da Lei n.°75/2013, de 12 de setembro.
- Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter é Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a proposta de transferência de recursos para 
a freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2.° do Decreto Lei n.°57/2019, de 30 de abril.

EDITAL N.º12/2019, REUNIÃO 25 DE SETEMBRO

1.- Discussão e votação da ata relativa à sessão de 25 de JUNHO de 2019;-APROVADO por unanimidade.
4.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
4.1- Eleição de um presidente de junta de freguesia ou união de freguesias e um substituto (também presidente de junta) para estar presente no 
XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.- Eleito para delegado efetivo o presidente da junta de freguesia de Dossãos 
– Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira, com trinta e nove votos a favor, nove votos nulos e  onze abstenções. - Para suplente foi eleita a senhora 
Presidente da  junta de freguesia de Oleiros - Carla Maria Macedo Leitão, com a mesma votação.
5.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL:
5.1-Discutir e votar a minuta de aquisição de dois prédios para apoio ao funcionamento da praia fluvial do Faial, descritos na conservatória do 
registo predial sob o n.º603 e 79,  pertencentes à sociedade denominada “Silvino Dias Veloso Ld.ª, com sede no lugar do Barreiro,  Rua 1, n.º8, 
Vila de Prado; -APROVADO por maioria, com sessenta votos a favor, zero votos contra e uma abstenção.
5.2-Autorizar a Câmara municipal à contratação de um empréstimo de médio/longo prazo no
montante de até 3.301.900,00€, nos termos do artigo 51.º, n.º1, da lei n.º73/2013, de 3 de setembro, e ao abrigo do artigo 25.º, alínea f), da lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; -aprovado por unanimidade.
5.3-discutir e votar proposta da Câmara Municipal relativa à transferência de recursos para a freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ao 
exercício das competências previstas no artigo 2.º do decreto-lei n.º57/2019, de 30 de abril.-APROVADO por unanimidade.
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DESPORTO
MUNICÍPIO DE VILA VERDE APROVA 
VOTO DE LOUVOR AOS ATLETAS JOÃO 
PAULO AZEVEDO E MARCO ANTÓNIO 
A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, por unanimidade, na reu 
nião do executivo municipal do 2 
de agosto, um Voto de Louvor ao 
atleta João Paulo Matias Azevedo, 
atirador do Clube de Caça e Pesca 
de Vila Verde. Após ter conquista-
do a medalha de prata na Taça do 
Mundo (ISSF Word Cup) na moda-
lidade de Fosso Olímpico, o atleta 
assegurou a sua presença nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, em 
2020, onde vai representar Portu-
gal e o concelho de Vila Verde na 
especialidade de Fosso Olímpico 
(tiro com armas de caça).
  Foi também aprovado um Voto de 
Louvor ao canoísta Marco António 

Araújo Oliveira, em virtude de ter 
conquistado a medalha de bronze 
no Campeonato da Europa de 
Maratonas, na categoria de C1, 
escalão de juniores. O atleta irá, 
assim, representar a seleção na-
cional no próximo Campeonato do 
Mundo, em Changai, no mês de 
outubro.
 O Município de Vila Verde consid-
era fulcral reconhecer o trabalho e 
mérito destes dois atletas, tendo 
em conta as suas conquistas de-
sportivas que constituem motivo 
de orgulho e satisfação para os 
portugueses e, sobretudo para os 
vilaverdenses.

Realizou-se, durante o mês de ju-
lho, mais um Curso de Verão de 
Natação, organizado pela Escola 
Heróis do Mar e desenvolvido no 
Complexo de Lazer de Vila Verde.
 Segundo o professor Manuel Dan-
tas, responsável pela escola, este 
curso «permite às crianças desen-
volveram mecanismos fundamen-
tais, que lhes proporcionam prazer 
em nadar e, ao mesmo tempo, 
conhecimentos necessários para 
se defenderem na água».

 No total, participaram, nas duas 
quinzenas em que o curso deco 
rreu, cerca de 200 alunos, dos 3 
aos 16 anos, dos quais 30 resi-
dentes em Vila Verde.
 É importante referir que esta 
escola tem uma preocupação 
acrescida com o futuro do planeta 
e, assim sendo, ensinou as crian-
ças a fazer uma alimentação sau-
dável e também ensinou-as a lim-
par o recinto, incluindo o lixo que 
não foi deixado por elas.

José Ramalho conquistou a 
medalha de prata na final de K1 do 
Campeonato do Mundo de Mara-
tonas em canoagem que se está a 
realizar em Shaoxing desde quin-
ta-feira, na China. O português, 
que é campeão nacional em título 
na distância (29,7km), terminou a 
corrida decisiva com o tempo de 
2h8m35s.
Recorde-se que na edição do ano 
passado do Campeonato do Mun-
do realizado nas águas do Rio Cá-
vado, na Praia Fluvial do Faial, na 
Vila de Prado, José Ramalho rea-
lizou uma recuperação histórica, 
após uma perfuração da embar-

cação, levando milhares de Portu-
gueses ao rubro, ficando a metros 
de cumprir um sonho em águas 
Vilaverdenses. Sentimos TODOS 
que o sonho de uma medalha 
mundial na categoria rainha da 
maratonas em canoagem estaria 
novamente para breve.
Na manhã deste sábado, em 
Shaoxing, na China, a cidade que 
esteve o ano passado na Vila de 
Prado para a passagem de teste-
munho, conquistou a medalha de 
prata na final de K1 do Campe-
onato do Mundo de Maratonas em 
canoagem.

NATAÇÃO

ESCOLA DE NATAÇÃO HERÓIS DO MAR
Crianças e jovens adquirem conhecimentos para 

se defenderem na água

Os infantis do Grupo Desportivo 
de Prado participaram, no dia 7 
de setembro, num jogo de futebol 
em Saint- Mandé, uma vila fran 
cesa geminada com o concelho de 
Vila Verde.
 Esta participação deveu-se à 
vitória da equipa pradense no Tor-
neio de futebol 7, que aconteceu 
nas Festas Concelhias de Santo 
António deste ano 2019.
  A partida terminou com a vitória 
do GD de Prado por 9-2 frente ao 
FC Saint- Mandé e contou com 
momentos de partilha e intercâm-
bio desportivo e cultural entre os 
jovens atletas.
O Vereador do Desporto da Câ-
mara Municipal de Vila verde, Dr. 
Patrício Araújo, e o Presidente 

do Grupo Desportivo de Prado, 
Miguel Gomes, acompanharam a 
equipa até França e o edíl referiu-

se à atividade como uma «jornada 
de desportivismo e confraterni-
zação».

JOSÉ RAMALHO, ATLETA E TREINADOR DO CLUBE 
NÁUTICO DE PRADO, SAGRA-SE VICE-CAMPEÃO 
MUNDIAL DE MARATONAS EM CANOAGEM

INFANTIS DO GRUPO DESPORTIVO DE 
PRADO VENCEM PARTIDA DE FUTEBOL 
EM SAINT-MANDÉ 

No dia 12 de agosto, o Complexo 
de Lazer de Vila Verde abriu as 
portas à comemoração de mais 
um Dia Internacional da Juven-
tude.
 Além das piscinas, não faltaram o 
trampolim, os insufláveis e o tão 
adorado slide. Os amantes da bola 
puderam jogar voleibol de praia e 

futvólei.
 O Município de Vila Verde asso-
cia-se, todos os anos, a esta data 
comemorativa e, como já tem 
vindo a ser habitual, as entradas 
foram grátis para pessoas até aos 
trinta anos.

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 
COMEMORADO NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DE VILA VERDE
Crianças e jovens adquirem conhecimentos para 

se defenderem na água
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

VILA VERDE COMEMOROU O 164º ANIVERSÁRIO
RECONHECENDO E HONRANDO A HERANÇA CULTURAL 
Vila Verde comemorou, no dia 24 
de outubro, o 164º Aniversário da 
sua Fundação. De forma a assi-
nalar esta data tão especial para a 
história do concelho, o Município 
realizou no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho de Vila Verde uma 
sessão solene, com um “Concerto 
do Dia do Concelho”.
Sendo esta uma data de caráter 
tão especial, a Câmara Municipal 
convidou o Grupo Folclórico das 
Lavradeiras de Parada de Gatim e 
o Grupo Folclórico das Lavradeiras 
de Escariz S. Mamede, dois grupos 
que estão a festejar meio século 
de actividade, para abrilhantarem 
com boa música e muita animação 
esta importante cerimónia.

Na sua intervenção o Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Verde, 
Dr. António Vilela, referiu «Este Dia 
é um marco fundamental da nossa 
identidade coletiva. Comemorar 
o Dia do Município de Vila Verde 
é um imperativo histórico, mas é 
também e principalmente um cla-
ro testemunho de que somos um 
povo com memória.» O autarca 
disse também que «Reconhecer e 
valorizar o passado, honrando a 
nossa herança cultural, é condição 
fundamental para bem compreen-
dermos o presente e para melhor 
perspetivarmos o futuro.»
O edil aproveitou para dizer 
obrigado «aos membros das jun-
tas e assembleias de freguesia, 

aos autarcas que ao longo do tem-
po fizeram parte dos vários Execu-
tivos e das Assembleias Munici-
pais, aos funcionários municipais, 
aos responsáveis das associações 
culturais, desportivas e recreati-
vas, das IPSS e outras instituições, 
empreendedoras» e acrescentou 
«este é também, o momento de 
reconhecer o trabalho dos em-
presários e dos investidores e de 
enaltecer especialmente o trabal-
ho a criatividade e a capacidade 
empreendedora dos Vilaverdens-
es em geral. A todos o concelho 
deve tudo o que já foi feito. Muito 
Obrigado» finalizou.

DIA DO CONCELHO

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS 

DO DIA DO CONCELHO

No âmbito das comemorações 
do 164º aniversário do Concelho, 
realizou-se no dia 27 de outubro, 
na Igreja Paroquial de Vila Verde, 
uma missa de ações de Graças.
Organizada pela Verde Tuna dos 
funcionários da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, com o apoio da 
Paróquia e do Grupo Coral de Vila 
Verde e contou com a participação 
das Juntas e Uniões de Freguesias 
do Concelho.

MAIS E MELHOR AMBIENTE!


