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MUNICÍPIO REDUZ, EM 6 ANOS,
CERCA DE 50% DA DÍVIDA

LENÇOS DE NAMORADOS SÃO UMA 
DAS 7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR

MUNICÍPIO DE VILA VERDE REFORÇA EM CERCA
DE 40% A TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA AS FREGUESIAS

MUNICÍPIO DE VILA VERDE ESTÁ A IMPLEMENTAR 
UM SISTEMA DE TELEGESTÃO DE CONTROLO DE 
PERDAS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA
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Impulsionar o desenvolvimento de todo o território com base numa 
estratégia que coloque sempre as pessoas em primeiro lugar con-
tinua a ser o grande foco do trabalho que está a ser desenvolvido no 
concelho de Vila Verde.
A Prestação de contas do ano transato, com elevadas taxas de exe- 
cução (87% e 83% de execução da receita e da despesa, respetiva-
mente) confirma, uma vez mais, a aposta que está a ser feita no 
equilíbrio das contas públicas, acompanhado de um forte investi-
mento na concretização de projetos fundamentais para a moderni-
zação de Vila Verde, suscetíveis de atrair novos projetos empresari-
ais geradores de emprego indispensável para fixar os Vilaverdenses, 
sobretudo os mais jovens, nas 33 freguesias e uniões de freguesias 
do concelho. A redução da dívida global que, entre 2014 e 2019, des 
ceu cerca de 47%, diminuindo cerca de 2 milhões de euros no ano de 
2019, é sintomática do grande esforço que tem vindo a ser feito para 
que Vila Verde tenha pela frente um futuro risonho.
Este desiderato vai continuar a ser perseguido com a execução de 
obras de regeneração urbana e de requalificação de vias de comuni-
cação estruturantes, assim como com a valorização de importantes 
áreas de intervenção, como a ação social, a educação e a cultura, 
igualmente determinantes para promover o bem-estar da popu-
lação e para alavancar o progresso local.  
A candidatura dos Lenços de Namorados à iniciativa 7 Maravilhas da 
Cultura Popular e o importante apoio e reconhecimento que teve, 
nomeadamente junto do público, são o testemunho do valioso tra-
balho que tem vindo a ser feito para preservar e promover esta como 
outras tradições marcantes na nossa identidade histórico-cultural.
A implementação de uma efetiva política de descentralização que fa-
cilite o insubstituível trabalho de proximidade das Juntas de Fregue-
sia, respondendo com prontidão às necessidades locais, é também 
prioritária, o que levou a Câmara Municipal a reforçar em cerca de 
40% as transferências de verbas que vão permitir às autarquias o efi-
caz exercício de importantes competências.  
A estreita cooperação entre o Município e as Freguesias, assim como 
com as associações e instituições concelhias, continua a dar bons 
frutos, permitindo que, com o contributo de todos, seja possível dar 
passos decisivos no sentido da crescente melhoria das condições de 
vida da população.
Quero, a este nível, destacar, por exemplo, a parceria com a Habitat 
for Humanity, na melhoria das condições habitacionais de famílias 
numa situação de vulnerabilidade social e económica. O direito a 
uma habitação condigna é fundamental e tudo o que está a ser feito 
no sentido da sua garantia só pode ser credor dos maiores elogios.
Uma palavra também para a mobilização do Município, das Fregue-
sias e das instituições sociais no combate à pandemia e para as me-
didas de apoio implementadas, nomeadamente isenções e reduções 
de taxas municipais, aquisição de testes e criação de Centro de Tria 
gem da Covid-19 e distribuição de materiais de desinfeção e de pro-
teção individual fundamentais para que esta doença não atingisse 
proporções muito significativas no concelho. O trabalho de sensi-
bilização tem, no entanto, que prosseguir, pois é fundamental que 
todos continuem a cumprir as recomendações das autoridades de 
saúde, para que a situação continue controlada. 
Estou certo que Vila Verde, com o esforço de todos e baseado numa 
sólida estratégia de desenvolvimento local, vai continuar a crescer 
de forma sustentada e a prosperar.

                         O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

             Dr. António Vilela 

Estes troços, que estabelecem a 
ligação entre as praias fluviais do 
Faial, na Vila de Prado, e Mirante, 
em Soutelo (2.45 km), e entre o 
Mirante e Porto Carrero (1.3 km), 
representam uma primeira fase 
de concretização, no território 
do concelho de Vila Verde, de 
uma infraestrutura âncora para 
a coesão territorial dos seis con-
celhos envolvidos neste projeto 
intermunicipal da CIM Cávado e 
para a promoção e desenvolvi-
mento das elevadas potenciali-
dades turísticas das zonas ribeir-
inhas dos rios Cávado e Homem.
Complementarmente a estas 
obras estruturantes para o desen-

volvimento do concelho de Vila 
Verde e da região, encontra-se 
já em fase de execução a ponte 
pedonal sobre o rio Homem, 
que liga os concelhos de Vila 
Verde e Amares, sendo que o 
conjunto das três intervenções, 
ultrapassa 1,5 M€, compartici-
pados por fundos comunitários.

PROMOÇÃO DO TURISMO E 
DA ECONOMIA DA REGIÃO

Os trabalhos a executar na cons 
trução destes troços da Ecovia do 
Cávado visam a promoção do tu-
rismo e da economia da região, 
bem como a qualidade da vida 

das populações, em especial das 
freguesias pelos mesmos percor-
ridas. Estas vias vão permitir aos 
utilizadores uma mobilidade se-
gura e sustentável, aproximando 
a população às zonas ribeiri-
nhas, modernizando o concelho 
e tornando-o ainda mais atrativo.

INVESTIMENTO GLOBAL SUPERIOR A 1,5 MILHÕES € NAS LIGAÇÕES 
FAIAL-MIRANTE E MIRANTE-PORTO CARRERO E EM PONTE PEDONAL

EDITORIAL MOBILIDADE

ECO-VIA

O percurso do Rio 
Cávado (ERC) liga 
Esposende ao con-
celho de Amares, pas-
sando por Vila Verde, 
com uma extensão 
de 55 quilómetros. 
O percurso do Rio 
Homem (ERH) tem 
uma extensão de 20 
quilómetros, ligando 
a Ecovia do Rio Cáva-
do a Terras de Bouro.

O rio Cávado é um rio  português que 
nasce na Serra do Larouco, mais pre-
cisamente na fonte da Pipa, a uma 
altitude de cerca de 1520 m. Passa pe-
los concelhos de Montalegre, Terras 

de Bouro, Vieira do Minho, Amares, 
Póvoa de Lanhoso, Vila Verde, Braga, 
Barcelos, Esposende e desagua no 
Oceano Atlântico junto a Esposende, 
após um percurso de 135 km.

SABIA QUE...

O MUNICÍPIO DE VILA VERDE 
LANÇOU A CONCURSO PÚBLICO 
AS EMPREITADAS DE 
EXECUÇÃO DE DOIS TROÇOS DA 
ECOVIA DO CÁVADO E HOMEM

                Caro (a) Vilaverdense
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019
Os números do documento da Prestação de Contas de 2019, corres 
ponde a taxas de execução de 87% e 83% que, indiscutivelmente, po-
tenciaram o avanço, com rigor e equilíbrio, da concretização de projetos 
estruturantes para o desenvolvimento harmonioso do território conce-
lhio.

Os princípios de equilíbrio orçamental foram amplamente cumpridos, 
tendo a receita corrente suplantado a despesa corrente em cerca de 3,8 
milhões de euros, o que se traduziu numa poupança corrente que possi-
bilitou o financiamento das despesas de capital.

Por outro lado, a receita corrente cobrada bruta, que deve ser, pelo 
menos,igual à despesa corrente acrescida das amortizações de em-
préstimos de médio e longo prazo, permitiu um excedente superior a 1,7 
milhões de euros.

SIGNIFICATIVO ESFORÇO DE REDUÇÃO DA DÍVIDA GLOBAL
Como indicador de boa gestão e revelador fundamental da saúde finan-
ceira, o Município, além de cumprir, na íntegra, os limites do endivida-
mento legalmente permitidos, deu continuidade a um significativo es-
forço de redução da dívida global a qual, entre 2014 e 2019, desceu cerca 
de 47%, diminuindo cerca de 2 milhões de euros no ano de 2019.

O bom desempenho do Município possibilitou a concretização de pro-
jetos de crucial importância para a modernização do concelho e para o 
reforço da competitividade do território e permitiu ainda que fossem 
cumpridas as obrigações com os fornecedores, efetuando os respetivos 
pagamentos num prazo médio de apenas 18 dias.

APOIO SOCIAL ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, 
AOS IDOSOS E AOS MAIS DESFAVORECIDOS
O trabalho realizado, em termos globais, contribuiu para a elevação da 
qualidade de vida dos níveis de bem-estar dos vilaverdenses, alicerçado 
numa política de apoio social às crianças, de incentivo aos jovens, de 
carinho e auxílio permanente aos mais idosos e sempre atenta aos mais 
desfavorecidos.

Privilegiou-se, assim, a concretização de medidas de apoio às famílias e 
de melhoria da qualidade da ação educativa e dos equipamentos esco-
lares, nomeadamente com as intervenções de fundo na requalificação 
das escolas básicas dos segundos e terceiros ciclos de Vila Verde e da Vila 
de Prado, com importante investimento municipal.

AMPLO PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO, 
À CULTURA E DE ESTÍMULO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Teve também prioridade a implementação de um amplo programa de 
equipamentos desportivos e culturais e de estímulo ao movimento asso 
ciativo, assim como o reforço do investimento em serviços públicos 
de vital importância, como o abastecimento de água e a drenagem de 
águas residuais.

A modernização do território e a alavancagem da atratividade do mes-
mo fizeram-se igualmente sentir com o investimento na requalificação 
urbana e na valorização socioeconómica de espaços públicos de rele-
vante interesse coletivo, tal como na consolidação da identidade cultu-
ral do território concelhio e na valorização e promoção das suas riquezas 
endógenas, na segurança da rede viária municipal e na comodidade e 
fluidez do trânsito.

ESTRATÉGIA POLÍTICA CENTRADA 
NAS PESSOAS
A preponderância de uma estratégia política cen-
trada nas pessoas está claramente demonstrada no 
elevado peso que as funções sociais voltam a apre-
sentar na repartição do investimento, cifrando-se em 
87% do investimento total.

A este nível merecem destaque os consideráveis in-
vestimentos efetuados no saneamento básico (2.219 
mil euros, em 2019, e 2.487 mil euros, em 2018); no 
ordenamento do território, particularmente na rea-
bilitação de espaços urbanos (1.025 mil euros e 1.385 
mil euros, em 2019 e 2018, respetivamente) e na edu-
cação (passa de 263 mil euros, em 2018, para 1.219 
mil euros, em 2019).

 

APROVEITAMENTO DOS FUNDOS 
COMUNITÁIOS
Mercê de uma gestão sustentada dos recursos dis-
poníveis, foi possível prosseguir na senda do esforço 
de otimização do aproveitamento dos fundos comu-
nitários para a conceção e concretização de proje-
tos de obras públicas (requalificação de espaços, de 
edifícios e de equipamentos públicos; projetos de 
mobilidade urbana sustentável, forte ampliação da 
rede de saneamento básico) que permitem encarar o 
futuro com otimismo e pers- petivar um crescimento 
económico significativo e um desenvolvimento mui-
to apelativo para todos os Vilaverdenses, assim como 
para novos residentes e empreendedores.
 

FORTES DINÂMICAS SOCIOCULTURAIS E 
BOAS OPORTUNIDADES DE PROSPERIDADE 
ECONÓMICA
O documento da Prestação de Contas de 2019, além 
de demonstrar os benefícios resultantes dos esforços 
que têm vindo a ser feitos, ano após ano, para melho- 
rar, de forma sustentada e consistente, a situação 
financeira do Município, atestam o salto qualitativo 
que o concelho está a dar no sentido da construção 
de um território moderno e coeso, que oferece ex-
celentes oportunidades aos investidores e proporcio-
na cada vez melhores condições de vida às famílias 
que aqui encontram fortes dinâmicas socioculturais e 
boas oportunidades de prosperidade económica, as-
sim como equipamentos públicos e serviços sociais, 
educativos, desportivos e de lazer ao nível do que de 
melhor existe na região e no país.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE REDUZ CERCA DE 50% DA DÍVIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Município de Vila Verde encerrou as contas de 2019 com taxas de execução muito 
elevadas – 87% de execução da receita e 83% da despesa – que refletem o realismo e o 
rigor colocados no planeamento e uma grande capacidade de investimento na efetiva 
melhoria das condições de vida da população. A par destes excelentes indicadores, em 
2019, o Município de Vila Verde reduz 2 milhões de euros à sua dívida total.

 
 
Prestação de contas  ‐ 2019

18

 

 

a) Fonte DGAL, Direcção-Geral das Autarquias Locais 

 

 
a) Fonte DGAL, Direcção-Geral das Autarquias Locais 

 

 

27.669.570€ 

23.697.061€

21.289.381€

18.320.477€

16.528.675€ 

14.589.512€ 

-50%
DA

DIVIDA
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FREGUESIAS

UF MARRANCOS E ARCOZELO

UF ORIZ STª MARINHA E
ORIZ S. MIGUEL

COUCIEIRO

VILA DE PRADO

ZONA DE LAZER DA UF DO VADE

VILA DE PRADO

OLEIROS

VILA VERDE E BARBUDO 

UF ESQUEIROS, NEVOGILDE E
TRAVASSÓS

COVAS - UF DO VADE

UF MARRANCOS E ARCOZELO

VALDREU

UF RIBEIRA DO NEIVA

UF PICO DE REGALADOS ,
GONDIÃES E MÓS

GODINHAÇOS
UF RIBEIRA DO NEIVA

PRADO S. MIGUEL

PONTE  S. VICENTE GÊMETURIZ VILA VERDE  E BARBUDO 



                                                BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 17 DE AGOSTO  DE 2020 - Nº22

5
17 DE AGOSTO| 2020
BOLETIM INFORMATIVO

 O Município de Vila Verde e as jun-
tas de freguesia são parceiros es-
tratégicos em toda a dinâmica de 
desenvolvimento local, uma vez 
que se encontram na primeira
linha do contacto com as popu-
lações e na definição e concre-
tização de ações eficazes e de res- 
postas céleres para os problemas 
e anseios das pessoas.
As Juntas de Freguesia são 
grandes parceiras do desenvolvi-
mento local, desempenham as 
suas funções com elevado em-
penho e dedicação e conseguem 
fazer verdadeiros milagres com os 
recursos que têm à sua disposição, 
razão pela qual justificam e 
merecem todo o apoio da Câmara 
Municipal para que possam con-
tinuar a estar sempre ao lado das 
populações, investindo na melho-
ria da qualidade de vida de todos 
os Vilaverdenses.

MUNICÍPIO E JUNTAS DE FREGUESIA SÃO PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL

VERBA ULTRAPASSA 
1 MILHÃO DE EUROS ANUAIS

O  Executivo Municipal aprovou 
uma proposta para a transferên-
cia de recursos para as freguesias 
do concelho, a partir de 1 de ja-
neiro de 2021, que ultrapassa 1 mi- 
lhão de euros, representando um 
acréscimo a rondar os 40% relati-
vamente à situação atual.
Esta proposta resulta de uma ne-
gociação prévia com as 33 Jun-
tas de Freguesia e de Uniões de 
Freguesia do concelho de Vila 
Verde e visa o cumprimento da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
que veio estabelecer o quadro de 
transferências de competências 
para as Autarquias Locais, con-
cretizando os princípios da sub-
sidiariedade, da descentralização 
administrativa e da autonomia do 
poder local.
Atualmente, em Vila Verde, as 
freguesias beneficiam já de com-
petências em sectores como a 
gestão e manutenção de espaços 
verdes, a limpeza de vias e es-
paços públicos, a manutenção, 
reparação e substituição de mo-
biliário urbano, a gestão e ma-
nutenção de feiras e mercados e 
a manutenção de espaços envol-
ventes aos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico.
A partir do início do próximo ano, 
a transferências de competências 
será alargada à utilização e ocu-
pação da via pública; ao licencia-
mento da afixação de publicidade 
atinente aos bens ou serviços 
comercializados no pró prio es-
tabelecimento ou que ocupa o 

domínio público contíguo à facha-
da do mesmo; à autorização de 
atividade de exploração de máqui-
nas de diversão e da colocação de 
recintos improvisados; à autori-
zação de espetáculos desportivos 
e divertimentos na via e em outros 
espaços públicos ao ar livre, que 
se realizem na área de jurisdição 
da Freguesia, e de acampamen-
tos ocasionais; à autorização da 
realização de fogueiras e do lan-
çamento e queima de artigos piro-
técnicos, assim como das comuni-
cações prévias relativas a queimas 
e queimadas.
Relativamente aos valores a trans-
ferir em 2021, o valor previsto para 
limpeza de vias e espaços públicos 
sobe de 300 para 400 €, por km, e, 
no tocante à conservação de esco-
las e espaços envolventes, por edi- 
fício e sala, a verba a transferir do 
Município para as freguesias sobe 
de 400 para 500€ e de 150 para 
200€, respetivamente. Quanto à 
gestão e manutenção de espaços 
verdes, o valor, por m2, passa de 
1 para 1,1€.
O papel insubstituível das Juntas 
de Freguesia na construção do 
progresso local contribui para a 
enorme dedicação e o forte espíri-
to de colaboração manifestados 
pelos Presidentes da Junta nos es-
forços que estão a ser feitos para 
alavancar o desenvolvimento har-
monioso do território concelhio 
e para proporcionar à população 
uma notória melhoria da quali-
dade de vida”.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. 
António Vilela, acompanhado do projetista e da equi-
pa técnica do município, visitou as obras de requali-
ficação do centro urbano da Vila de Prado, compro-
vando no local a qualidade da intervenção em curso. 
O edil constatou que, além do bom andamento dos 
trabalhos, a intervenção confere indiscutível atrativi-
dade e nobreza a uma zona que, nos últimos anos, 
“tinha vindo a perder a dignidade e a vitalidade de 
outrora.”
Estas obras, que representam um investimento supe-
rior a um milhão euros  está inserida numa terceira 
fase da intervenção global que o centro da Vila de 
Prado está ser sujeito, representando  um investi-
mento total de mais de dois milhões de euros. O ob-
jetivo primordial a valorização  do centro urbano e a 
sua aproximação ao rio Cávado. É já possível verificar 
que a mesma vai concorrer sobremaneira para a me- 

lhoria da qualidade espacial, estética e funcional dos 
espaços urbanos de uma zona que, assim, passará a 
constituir um excelente cartão de visitas não só da 
Vila de Prado como desta parte sul do concelho de 
Vila Verde.
De facto, esta obra tem em consideração a relevância 
da traça no conjunto do tecido urbano e na vivência 
da Vila de Prado, trazendo importantes ganhos em 
matéria de atratividade de espaços e equipamentos 
públicos urbanos que se encontravam num elevado 
estado de degradação.
As obras de requalificação e modernização destes es-
paços públicos constituem um forte investimento no 
reforço da apelatividade e da competitividade de zo-
nas de comércio, serviços e habitação com elevadas 
potencialidades, permitindo que a população local e 
os visitantes desfrutem de espaços e equipamentos 
urbanos amplos, cómodos e funcionais.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE REFORÇA EM CERCA
DE 40% A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA 
AS FREGUESIAS

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
URBANO DA VILA  DE PRADO

VILA DE PRADO
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CULTURA
LENÇOS DE NAMORADOS ALCANÇA O 3º LUGAR NA CORRIDA 
ÀS 7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR

SANTO ANTÓNIO ASSINALADO COM
CELEBRAÇÃO DE MISSA NA IGREJA MATRIZ

VILA VERDE ILUMINADA EM HONRA
 DE SANTO ANTÓNIO

«VILA VERDE ESTEVE, 
UMA VEZ MAIS, EM 
GRANDE DESTAQUE A 
NÍVEL NACIONAL»

Os Espaços de Cidadão  e as Lojas 
do Munícipe de Vila Verde e Bar-
budo, Vila de Prado, Portela do 
Vade,  Ribeira do Neiva e Valbom 
S. Pedro, Paçô e Valbom S. Marti- 
nho já se encontram abertos ao 
público. O atendimento continua 
a ser feito por agendamento tele- 
fónico e é obrigatório o distancia-
mento social de pelo menos dois 
metros, assim como a utilização 
de máscara e desinfeção das 
mãos à entrada do edifício.
Em todos estes espaços são pres- 
tados mais de 170 serviços da ad-
ministração central, serviços de 
apoio ao balcão do empreende-
dorismo e serviços municipais.
Entre os serviços postos à dis-
posição da população pontuam 

a efetuação da segunda via do 
cartão da ADSE, entrega de 
despesas de saúde da ADSE, al-
teração de morada e renovação 
do cartão cidadão, submissão de 
declaração de IRS (declaração au-
tomática), renovação da carta de 
condução, pedido de cartão eu-
ropeu de saúde de doença, pedido 
de registo criminal. Os munícipes 
poderão ainda aceder, nestes es-
paços, aos serviços prestados no 
balcão único do município, como 
pagamento da água e outros.

O dia de Santo António, 13 de 
junho, feriado municipal, foi assi-
nalado com uma Missa Solene 
em Honra de Santo António, a 
realizada na Igreja Matriz de Vila 
Verde. A eucaristia ministrada 
pelo Páraco Artur Gonçalves 
contou com a presença do Presi-
dente da Câmara de Vila Verde, 
Dr. António Vilela, do Vice-Pre- 
sidente, Dr. Manuel Lopes, da 
Vereadora da Educação Cultura e 
Ação Social, Dr. Júlia Fernandes, 
e do Vereador do Ambiente e 
Atividades Económicas, Dr. Patrí- 
cio Araújo, bem como do Presi-

dente da Junta de Freguesia de 
Vila Verde e Barbudo, José Faria.
O ato religioso transmitido na pá-
gina do facebook da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde foi animado 
pelo talentoso Grupo Coral de 
Vila Verde e contou com a visuali-
zação, em direto, de milhares de 
pessoas.
Este momento assinalou de for-
ma simbólica as Festas de Santo 
António que este ano não se re-
alizaram no concelho devido à 
pandemia provoacada pelo Co- 
vid-19.

Para além da missa em honra 
de Santo António, a Sede do 
concelho foi decorada com ilu-
minação festiva alusiva a esta 
quadra. No entanto, a ilumi-

nação santoantonina deste ano 
foi reduzida, naturalmente, 
à Avenida António Sérgio e à 
Capela de Santo António.

Os Lenços de Namorados, ex-líbris 
do nosso concelho, atravessaram 
os séculos e estiveram na corrida 
às 7 Maravilhas da Cultura Popular. 
A grande final regional do concur-
so decorreu, no dia 11 de agosto, 
na Póvoa de Lanhoso, emissão 
transmitida em direto da RTP. Os 
Lenços de Namorados fica ram em 
terceiro lugar e não passaram à fi-
nal, mas vão continuar a ser uma 
maravilha da cultura popular e a 
ser bordados com muito amor.
Júlia Fernandes, Vereadora da 
Cultura da Câmara Municipal de 
Vila Verde e Presidente da Aliança 
Artesanal agradeceu o «o empe- 
nho e o envolvimento de todos/ as 

na nossa candidatura dos Lenços 
de Namorados às 7 Maravilhas da 
Cultura Popular».
A autarca sublinha que «Fizemos 
o máximo. Demos o máximo. Vila 
Verde esteve, uma vez mais, em 
grande e em destaque a nível na-
cional. A nossa tradição e o nosso 
património saíram valorizados»
A Veradora fez ainda questão de 
deixar um agradecimento espe-
cial ao padrinho da candidatura, 
o jogador do Sporting Clube de 
Braga, Tiago Sá, e às bordadeiras 
da Aliança Artesanal e às do con-
celho «por saberem manter bem 
viva esta tradição que atravessou 
gerações contando belas histórias 

de amor».
«Obrigada a todos os que votaram 
para que conseguíssemos este 
honroso terceiro lugar», finaliza.
O vencedor desta fase, e a quem o 
Município de Vila Verde parabeni-
za, foi a Filigrana da Póvoa de La- 
nhoso, que vai agora representar o 
distrito de Braga na grande final.
Os Lenços de Namorados vão 
continuar no coração de todos os 
vilaverdenses e de todos aqueles 
que já se renderam aos encantos 
das mensagens de amor, num 
sinal bem claro da adaptação da 
cultura popular à modernidade.

Este ano, as emblemáticas Festas de Santo António não se 
realizam, mas o concelho de Vila Verde não podia deixar de 
homenagear uma data de carácter tão especial para o povo 
vilaverdense.

ESPAÇOS CIDADÃO E LOJAS DO MUNÍCIPE
JÁ SE ENCONTRAM ABERTOS AO PÚBLICO MEDIANTE AGENDAMENTO TELEFÓNICO
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SANTO ANTÓNIO ASSINALADO COM
CELEBRAÇÃO DE MISSA NA IGREJA MATRIZ

TURISMO

O Município de Vila Verde já colo-
cou no seu território a sinalética 
que identifica os caminhos do 
Peregrino de S. Bento da Porta 
Aberta. O concelho de Vila Verde, 
nesta fase, tem dois traçados: 
um com inicio na Igreja Paroquial 
de Vila Verde, até à Ponte Nova, 
e outro com início em Cabanelas 

(entroncamento Avª do Rio e Rua 
Padre Joaquim Alves), até Soutelo 
- Ponte do Bico.
Este projeto dinamizado pela Co-
munidade Intermunicipal do Cá-
vado e os seus 6 Municípios asso-
ciados tem por objetivo valorizar, 
sinalizar e promover os caminhos 
de São Bento da Porta Aberta.

Estes caminhos de São Bento da 
Porta Aberta têm origem em todo 
o Minho, com motivação predo-
minantemente religiosa, mas 
também lúdica, e recebem, por 
ano, mais de 600 mil turistas e per-
egrinos de várias origens.

O programa Somos Portugal da 
TVI regressou, no dia 5 de julho, 
a Vila Verde, desta vez num for-
mato inovador, tendo em conta 
as medidas de segurança impos-
tas pela DGS.
A emissão foi conduzida pela 
atriz e apresentadora Rita Perei-
ra num trio elétrico que partiu do 
coração da vila e percorreu vári-
as localidades do concelho.
Enquanto mostravam algumas 
das magníficas paisagens natu-
rais do concelho, os vilaver-
denses e telespetadores da TVI 
foram brindados com uma tarde 
carregada de animação, artistas, 
espetáculos e muita música à 

mistura.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, subiu ao trio elétrico para 
entregar à apresentadora o ex-
líbris do concelho, o Lenço de 
Namorados, finalista regional 
das Sete Maravilhas da Cultura 
popular. António Vilela aprovei-
tou também o momento para 
dar a conhecer as máscaras com 
os motivos dos Lenços de Namo-
rados, produzidas pela Aliança 
Artesanal.

VILA VERDE SINALIZA CAMINHOS DO PEREGRINO 
DE S. BENTO DA PORTA ABERTA

Realizou-se no dia 3 de julho, na 
Cripta de São Bento da Porta 
Aberta, a Apresentação do Guia 
do Peregrino dos Caminhos de 
São Bento da Porta Aberta, uma 
sessão que contou com a pre-
sença da Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Drª Júlia 
Fernandes, em representação do 

Município de Vila Verde.
O Guia do Caminho servirá de 
apoio ao peregrino e de elemento 
de promoção do Caminho de São 
Bento e do território do Cávado. 
Contempla uma extensão de 
70km, desde Esposende até São 
Bento da Porta Aberta, com a ori-
entação geográfica e a informação 

sobre pontos de interesse e de 
apoio ao peregrino. Juntamente 
com a sinalética, o Guia reforçará 
a segurança do peregrino e pro-
moverá a qualidade da caminhada 
e a valorização dos caminhos e do 
território.

Vila Verde é um dos seis municí-
pios integrantes deste projeto e já 
concluiu a sinalização do caminho 
secundário que começa na fregue-
sia de Cabanelas e termina na 
Ponte do Bico, numa extensão de 
8,8km.
Atendendo aos vários caminhos 
existentes na NUT III Cávado, o 

desafio passou por definir um 
caminho principal que unisse o 
território do Cávado, com origem 
em Esposende (Fão), até São Ben-
to da Porta Aberta, num percurso 
de cerca de 70 km, e 3 trajectos 
variantes, unindo assim os 6 con-
celhos da NUT III Cávado.

Através do guia que foi criado e 
das placas que foram colocadas ao 
longo dos caminhos, os peregri-
nos terão acesso a toda a infor-
mação necessária para fazer a pe-
regrinação em segurança e terão, 
assim, uma orientação simples e 
direta até ao Santuário.

APRESENTAÇÃO DO GUIA DO PEREGRINO DOS
CAMINHOS DE SÃO BENTO DA PORTA ABERTA

TRIO ELÉTRICO DA TVI PERCORREU VILA VERDE 
ENALTECENDO AS MAGNÍFICAS PAISAGENS DO
 CONCELHO

UM PERCURSO DE CERCA DE 70 KM, 3 TRAJECTOS
VARIANTES, UNINDO 6 CONCELHOS

Em Lisboa, vários promotores, 
reunidos num só espaço, estive 
ram a representar Vila Verde, 
divulgando os seus produtos 
e enaltecendo aquilo que de 
melhor tem o nosso concelho. 
Desde a rica e saborosa gastro-
nomia, aos vinhos, até ao ar-

tesanato e produtos da marca 
Namorar Portugal, não faltou 
nada nesta grande mostra re-
cheada de sabor e qualidade.

PRODUTOS GASTRONÓMICOS E ARTESANATO 
DE VILA VERDE REPRESENTADOS EM LISBOA
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REPORTAGEM
CONHEÇA A EMIF, EQUIPA MUNICIPAL DE INTERVENÇÃO 
FLORESTAL DE VILA VERDE

«A PRIMEIRA INTERVENÇÃO É O PASSO 
MAIS IMPORTANTE NA PREVENÇÃO E NO 
COMBATE AOS INCÊNDIOS»

«NÓS FAZEMOS UM
 TRABALHO QUE MUITA
 GENTE NEM SABE QUE 
EXISTE E, NO ENTANTO, É 
TALVEZ O PASSO MAIS 
IMPORTANTE NA PREVENÇÃO 
DOS INCÊNDIOS.» 

Nem só de calor, sol e  férias se 
faz o verão. Nos últimos anos 
são cada vez mais os incêndios 
florestais que assolam Portugal 
durante os meses mais quentes.
A prevenção começa cedo, mas 
nem sempre é suficiente. De 1 
de julho a 30 de setembro é de-
clarado, todos os anos, o período 
crítico de incêndio. Por vezes 
antecipado e muitas vezes, alar-
gado consoante os alertas de 
risco anunciados pelo Governo.
Em Vila Verde, a Equipa Municipal 
de Intervenção Florestal (IMIF) 
assume um papel preponderante 
no combate aos incêndios da 
região. Porfírio, Manuel, Paulo, 
Amaro e Ricardo são os cinco e-
lementos de “peso” desta equi-
pa. Durante os meses de inverno 
assumem maioritariamente o pa-
pel de prevenção, através da sivi-
cultura, limpeza e manutenção de 
terrreno. Trabalho esse que consi-
deram «fundamental para que haja 
menos incêndios durante o verão».

Esta equipa, apesar de estar totalmente sob a 
alçada da Câmara Municipal de Vila Verde, fun-
ciona da mesma forma que os Sapadores Flo-
restais. Durante os dias em que o alerta de in-
cêndio é ativado, a equipa é colocada num local 
de estacionamento estratégico (LEE), no cume 
do Monte do Castelo. As restantas duas equi-
pas não municipais ficam colocadas na Capela 
de São Miguel o Anjo e na Capela de São Julião.
Por volta das 13h00, começa o horário de vigia, 
que costuma terminar perto das 20h00. Segun-
do Luís Preto, Coordenador do Serviço, «este é 
o período onde há mais probabilidade de igni- 
ção. Durante a manhã e à noite a humidade di-
ficulta a possiblidade de ignição e então não há 
tanta necessidade de vigia».
Durante a vigilância, a principal função da 
equipa é detetar os primeiros fogos. No caso 
de avistarem uma coluna de fumo, comunicam 
ao Comando Distrital de Operações e Socorro. 
É lhes pedido que descrevam a situação no
terreno e atuam consoante a decisão do técnico 
de serviço. Uma ignição fácil de controlar é ime-
diatamente apagada, mas, caso não entre em 
fase de rescaldo, é pedido o auxílio dos Bombei-
ros, que passam a comandar as operações.
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«COM ESTA PRIMEIRA
 INTERVENÇÃO EVITAMOS 
MUITOS INCÊNDIOS QUE SE
PODERIAM TORNAR GRAVES. 
AQUI DO MONTE DE CASTELO 
TEMOS VISIBILIDADE SOBRE 
PRATICAMENTE TODO O 
CONCELHO»,

«A PRIMEIRA COISA A 
FAZER ANTES DE AGIR 
É  PREPARAR O PLANO 
DE COMBATE E DE FUGA 
PARA O CARRO E PARA 
AS PESSOAS»

Este ano, durante o mês de julho, a equipa es-
teve praticamente todos os dias em serviço 
de  vigilância, devido ao alerta de risco grave 
de incêndio. No entanto, de acordo com a 
EMIF, ainda não houve casos mais graves a 
reportar.
«Tivemos algumas ignições, mas área ardida 
ainda não. De qualquer das formas, o período 
mais crítico costuma ser a partir de agosto» 
referem
Chegados ao local da intervenção, ao con-
trário do expectável, a equipa não atua de 
imediato. Segundo Manuel, membro da 
EMIF,  «a primeira coisa a fazer antes de agir 
é preparar o plano de combate e de fuga para 
carro e para as pessoas. Avaliar é fundamen-
tal para que a intervenção seja bem suce-
dida».
De entre as várias dificuldades que um tra-
balho deste tipo agrega, a que consideram 
maior é o calor e os vários dias seguidos de 
vigilânca. «Passamos muitas horas debaixo 
de calor intenso, sem sombras e equipados 
com roupa muito quente, por vezes durante 
sete dias seguidos. Apesar de já estarmos ha-
bituados, continua a ser muito duro».
Para que seja possível intervir de forma se-
gura, é disponibilizado à EMIF todo o mate-
rial necessário para apagar um incêndio de 
pequenas dimensões. Uma viatura 4x4, um 
tanque com 400 litros de água, mangueira, 
utensílios para rescaldo e equipamento de 
vestuário adequado, entre vários outros.

Profírio, membro da EMIF há 20 anos,  expli-
ca que «o eucaplipto é sem dúvida a espécie 
mais inflámavel e a que dá mais luta. A casca 
incendeia e o fogo sobe a grande velocidade 
até à coroa da árvore. Como está tão alto, o 
fogo é muitas vezes projetado a 100/200km. 
Muitas ignições são causadas por estas pro-
jeções que nós, inflezimente, não somos ca-
pazes de controlar»
Segundo Luís Preto, «a equipa é incansável 
no trabalho que desempenha. São funções 
muito duras. Estes homens estão expostos 
ao frio e ao calor durante todo o ano. Fisica-
mente, é desgastante, mas é um trabalho 
que tem de existir, por ser extremamente 
necessário.»
«Penso que ainda há muito trabalho a fazer 
na área da intervenção florestal. A nossa 
região não tem um clima propício a incêndios 
florestais, mas eles continuam a existir. As es-
pécies invasoras, como o eucaplito, são umas 
das grandes causadoras dos incêndios na 
nossa zona. Tem de existir uma sensibilização 
maior neste campo.» afirma o coordenador.
De forma a sensibilizar a população, a EMIF 
apela ao bom senso de todos. «Limpem os 
terrenos, não deitem lixo para o chão, não 
usem materiais infamáveis junto de zonas 
secas, não façam fogueiras quando não são 
permitidas e em zonas não adequadas para o 
efeito. A prevenção é uma responsabilidade 
de todos.»
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EDUCAÇÃO

O Município de Vila Verde partici- 
pou na cerimónia, que decorreu, 
no dia 24 de julho, em Gaia, no 
âmbito do programa nacional de 
retirada do amianto das escolas 
portuguesas.
Esta iniciativa, que juntou o minis-
tro da Educação e representantes 
de Câmaras Municipais da região 
Norte, entre as quais a de Vila 
Verde, que esteve representada 
pelo Vice-presidente da Câmara, 
Dr. Manuel Lopes, conduziu à assi-

natura do protocolo que vai per-
mitir a realização da empreitada 
de total remoção de amianto na 
escola Básica de Moure e Ribeira 
do Neiva.
A Câmara Municipal de Vila Verde 
espera que esta intervenção se 
revele célere e eficaz, no sentido 
de concorrer para que as crianças 
e jovens que frequentam aquele 
estabelecimento de ensino po- 
ssam ali dar continuidade ao seu 
percurso escolar com plenas ga-

rantias de excelentes condições 
de bem-estar.
A educação tem sido e vai continu- 
ar a ser um dos pilares estruturan-
tes da estratégia de desenvolvi-
mento sustentado do concelho 
de Vila Verde, na medida em que 
o capital humano é a principal 
riqueza do território e a qualifi-
cação das pessoas se reveste da 
maior importância para que o 
tecido produtivo concelhio conhe- 
ça elevados níveis de competitivi-
dade.
Recorde-se que Vila Verde apre-
senta, hoje, um parque esco-
lar completamente renovado, 
fruto do investimento global de 
mais de 6 milhões de euros, ao 
longo dos últimos anos, em pro-
fundas obras de requalificação 
e ampliação de edifícios esco-
lares e mercê da construção de 
vários amplos e modernos equi- 
pamentos educativos de raiz.

A Escola Básica e Jardim de In-
fância de Sobral- Cervães lidera, 
o top regional de recolha de ma-
terial elétrico, contando já com 
mais de uma tonelada de elétri-
cos e eletrónicos recolhidos. Esta 
Eco-Escola e Escola+ Verde do 
concelho de Vila Verde tem assu-
mido um papel preponderante na 
sensibilização ambiental e na pro-
moção de um planeta mais limpo 
e sustentável.
A recolha de material eletrónico 
está integrada na campanha “Ge- 
ração Depositrão”, fruto de uma 
parceria entre a ERP Portugal 
(Entidade Gestora de Resíduos) e 
o Programa Eco-Escolas (ABAE)
o principal objetivo passa por (in)
formar as crianças e jovens e, 
através dos mesmos, a população 
em geral, acerca da importância 
do adequado encaminhamento 
de Resíduos de Equipamentos Elé-
tricos e Eletrónicos e Resíduos de 
Pilhas e Acumuladores .
Nesta que é já a 12ª edição da Ge- 
ração Depositrão, desafiam-se as 

escolas a realizarem atividades de 
sensibilização para a deposição 
correta dos REEE e pilhas em fim 
de vida, passando as escolas a fun-
cionar como ponto de recolha na 
sua zona envolvente.
Parabéns à EB1/JI de Sobral Cer-
vães por continuar a implemen-
tar práticas que ajudam a preser-
var o nosso meio ambiente!

Parabéns à Escola Básica Monsen-
hor Elísio Araújo e à Escola Básica 
de Moure e Ribeira do Neiva pelo 
excelente trabalho desenvolvido 
no Projeto Eco-escolas. As mes-
mas arrecadado um 2º prémio e 
uma menção honrosa, respetiva-
mente, a nível nacional!
 2º Prémio para “As Aves da Mi-
nha Escola” da EB de Monsenhor 
Alísio Araújo
A Escola Monsenhor Elísio Araújo, 
do Agrupamento de Escolas de 

Vila Verde arrecadou mais um 
prémio nacional, no âmbito do 
Projeto Eco-Escolas, conseguindo 
o 2.º lugar no desafio “As Aves da 
Minha Escola”, num projeto reali-
zado em articulação vertical entre 
os alunos e professores do 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
daquela escola.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CELEBRA PROTOCOLO PARA TOTAL REMOÇÃO DO 
AMIANTO NA ESCOLA BÁSICA DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA

ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DE
CERVÃES LIDERA TOP REGIONAL DE RECOLHA 
DE MATERIAL ELÉTRICO

DUAS ESCOLAS DO CONCELHO DE VILA VERDE 
PREMIADAS A NÍVEL NACIONAL PELO PROJETO 
ECO-ESCOLAS

REVISTA BRITÂNICA RECONHECE IMPORTÂNCIA 
DO PROJETO “OLHAR PELA LENTE” DO PLANO DE

ESCOLA + VERDE
ALUNOS EM CASA CONTINUAM A DESENVOLVER 
ATIVIDADES AMIGAS DO AMBIENTE

«Esta ideia terá 
agora uma visibilidade 
internacional, servindo 
de inspiração para 
outros projetos de 
outros países »

O projeto “Olhar pela Lente”, 
integrado na iniciativa “Vil’Arte 
Educativa” do Plano Integra-
dor e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar, coordenado 
pela Comunidade Intermunici-
pal (CIM) do Cávado, e interme-
diado pela Câmara Municipal 
de Vila Verde, foi distinguido na 
revista britânica “FILM EDUCA-
TION JORNAL”, através de um 
artigo científico redigido pelos 
Professores Pedro Alves e Ana 
Sofia Pereira, orientadores da 
iniciativa.
A publicação explora, ao longo 
de cerca de trinta páginas, a me-
todologia do projeto que foi de-
senvolvido em Portugal no ano 
letivo de 2017/2018. Durante 
esse ano, vários alunos e pro-
fessores frequentaram ações de 
formação sobre literacia fílmica, 
tendo em conta a produção e 

realização de curtas-metragens 
que foram posteriormente apre-
sentadas ao público no semi-
nário “Educar pela Arte”.
Este projeto, desenvolvido em 
sete turmas iniciais da Escola 
Secundária de Vila Verde, nas 
disciplinas de Inglês (ensino 
regular) e Área de Integração 
(cursos profissionais), teve como 
principal objetivo desencadear 
competências que promovem o 
sucesso escolar e potenciam ca-
pacidades sociais e profissionais.
Promovido pelo Município de 
Vila Verde e a Escola Secundária 
de Vila Verde, conta com o apoio 
do NORTE2020 e Fundo Social 
Europeu (FSE) através do Plano 
Integrado e Inovador de Com-
bate ao Insucesso Escolar, pro-
movido pela CIM Cávado.

Devido à conjuntura atual, este ano letivo, o projeto 
“Escola+Verde” do Município de Vila Verde distinguiu 
com Bandeiras Verdes todos os estabelecimentos do 
Ensino Básico e Jardins de Infância do Concelho.
Apesar do projeto, que é desenvolvido ao longo do 
ano nas escolas, ter sido interrompido devido à pan-
demia, alguns pais/ encarregados de educação , com 
a ajuda e orientação dos professores, juntaram-se às 
crianças, em suas casas, para realizar atividades com 
recurso ao reaproveitamento de materiais.
Este ano, um dos desafios era criar um Lenço de 

Namorados alusivo ao programa RFE.
Neste âmbito, vários alunos elaboraram projetos 
que demonstraram enorme talento, originalidade e 
dedicação. Além do lenço, foram realizadas várias 
outras atividades, como sementeiras/plantação em 
hortas e jardins, reciclagem de materiais , criação de 
roupas e sacos do pão reutilizáveis, elaboração de 
material alusivo aos santos populares, entre tantas 
outras iniciativas amigas do ambiente.
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DE
CERVÃES LIDERA TOP REGIONAL DE RECOLHA 
DE MATERIAL ELÉTRICO

REVISTA BRITÂNICA RECONHECE IMPORTÂNCIA 
DO PROJETO “OLHAR PELA LENTE” DO PLANO DE PROJETO ENVOLVER  APRESENTADO 

NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA COM ATENDIMENTO EM VILA VERDE
E NA VILA DE PRADO

Realizou-se, no dia 7 de julho, 
no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Vila Verde, na pre-
sença da Vereadora da Cultura, 
Educação e Ação Social, Drª 
Júlia Fernandes, uma reunião 
com vários representantes de 
entidades locais, com o intuito 
de apresentar o projeto EN-
VOLVER e dar a conhecer as 
atividades que são dinamizadas 
na área da Violência Doméstica 
e Des(igualdades) de Género.
Foi ainda proposta aos parceiros 
locais a constituição de um Con-
selho Consultor Intermunicipal, 
que se traduz numa plataforma 

inter-institucional de articulação 
e concertação de boas práticas 
de prevenção/intervenção da vi-
olência doméstica / namoro.
O projeto ENVOLVER (POISE-
03-4436-FSE-000932) é co-fi-
nanciado pelo POISE no âmbito 
da Tipologia de Operação 3.16 
– Apoio Financeiro e Técnico a 
Organizações da Sociedade Civil 
sem Fins Lucrativos, com tutela 
da CIG – Comissão para a Ci-
dadania e Igualdade de Género 
e em parceria com o Município 
de Amares, Terras de Bouro e 
Vila Verde (2019 – 2022).

Numa parceria conjunta entre 
o Município de Vila Verde e a 
SOPRO ONGD – Solidarie-
dade e Promoção, no âmbito 
do Projeto Chega Mais – cofi-
nanciado pelo POISE-03-4437-
FSE-000186 com tutela da 
CIG–Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género, já está 
a ser dinamizado o Gabinete de 
Apoio à Vítima de Violência Do-
méstica, com atendimento em  
Vila Verde e na Vila de Prado.
O referido gabinete tem como 
finalidade proporcionar atendi-
mento, apoio e reencaminha-
mento de vítimas de violên-
cia doméstica, atuando numa 

lógica de trabalho em rede, por 
forma a dar respostas de proxi- 
midade no apoio e intervenção 
multidisciplinar e especializada 
às vítimas.
Os Gabinetes de Apoio à Vítima 
de Violência Doméstica estão 
sediados no edifício do Municí-
pio de Vila Verde e no Espaço 
Cidadão na Vila de Prado e tem 
como objetivos disponibilizar 
uma resposta de intervenção no 
âmbito da violência de género 
que integre as componentes de 
combate à violência doméstica/
violência no namoro e apoio às 
vítimas de qualquer género.

AÇÃO SOCIAL

O projeto Seniores Ativos de Vila 
Verde está neste momento sus-
penso presencialmente, mas a 
atividade física não pode parar, es-
pecialmente para os mais idosos. 
A pensar nisto, foi criada a rubrica 
semanal- “MEXER EM CASA”, com 
vídeos de exercícios adaptados e 
explicados na prática pelos Profes-
sores de Educação Física Michael 
Sousa e Rui Gomes, que mantêm 

um contacto permanente com as 
turmas ativas nas várias freguesias 
do Concelho.
Através de vídeos que publicam, 
todos os dias úteis, na página do 
Facebook e do YouTube dos “Seni- 
ores Ativos Vila Verde”, ajudam os 
que estão em casa a praticarem 
exercício físico no conforto do seu 
lar.

PROGRAMA SENIORES ATIVOS VILA VERDE “MEXER EM CASA” 
ALIA AULAS DE EXERCÍCIO FÍSICO À HISTÓRIA DO CONCELHO

TEMPORADA 3 
POR TERRAS DE VILA VERDE
Nesta 3ª. temporadas das au-
las “Mexer em casa” ao exer-
cício físico junta-se a compo-
nente lúdica e cultural, pois 
os vídeos são gravados em 
pontos históricos do concelho 
de Vila Verde. Nos primeiros 
minutos de cada aula é feita 
uma breve contextualização 
histórica sobre o local onde o 
professor se encontra e, em 
seguida, começam os 8-10 
minutos de exercício aliados 
à música tradicional portu-
guesa.
Ao longo de vários episódios, 
já houve aulas de dança, de 
mobilidade física, entre tantos 
outros, cujo o principal obje-
tivo é fazer exercícios fáceis, 
adaptáveis, com objetos ace- 
ssíveis a qualquer pessoa e em 
qualquer lugar.
A rubrica “Mexer em casa” já 
conta com três temporadas 
e mais de quarenta episódios 
e está disponível no canal de 
youtube Seniores Activos Vila 
Verde e na página de facebook 
Seniores Activos Vila Verde.

ENTIDADES ENVOLVIDAS:
Esta nova geração do programa 
reintroduz as Câmaras Municipais 
no universo de entidades que pro-
movem os CLDS. Tendo a Câmara 
Municipal de Vila Verde aceitado 
o convite para a manifestação de 
interesse no desenvolvimento do 
projeto no concelho, designou 
como Entidade Coordenadora Lo-
cal da Parceria a Casa do Povo de 
Ribeira do Neiva (CPRN). Assim, 
numa lógica de continuidade do 
trabalho desenvolvido ao longo 
dos 3 anos da geração anterior 
(CLDS-3G), será competência da 
CPRN dinamizar e coordenar a 
execução do Plano de Ação do 
CLDS-4G Vila Verde.

PLANO DE AÇÃO & EQUIPA
O novo CLDS-4G Vila Verde apre-
senta um Plano de Ação centrado 
nas áreas do emprego, formação, 
qualificação e empreendedoris-
mo. O referido Plano foi gizado 
com base em instrumentos de 
planeamento do Município, na 
experiência da CPRN e, conse-
quentemente, na experiência 
da equipa que executou o plano 
de ação do CLDS anterior. Esta 
equipa dá sentido ao slogan de 
promoção do projeto - “Estamos 
cá (novamente)” - e é constituída 
por técnicos motivados e compro-

metidos com a qualidade da inter-
venção a implementar. Será esta 
mesma equipa que se empenhará 
em manter as parcerias e as boas 
relações institucionais que pauta-
ram a geração anterior do CLDS.
Sob o mote “continuidade e 
inovação”, o novo CLDS-4G 
Vila Verde contempla um con-
junto de atividades que visam 
favorecer os processos de inte-
gração profissional, social e pes-
soal do público desempregado. 

SEDE DO PROJETO & ÁREA 
DE ABRANGÊNCIA
O projeto terá sede nas instalações 
da CPRN, mas a sua área de inter-
venção, à imagem do passado, 
será itinerante e descentralizada, 
contemplando todo o concelho 
de Vila Verde, de acordo com os 
princípios de abrangência territo-
rial que orientam os CLDS. Será 
também um projeto que amiúde 
fará uso das redes sociais e tecno-
logias de comunicação para criar 
pontes entre o programa/equipa e 
os diferentes públicos e parceiros, 
com o objetivo de facilitar os pro-
cessos de interação e proximidade 
e adaptar a intervenção à situação 
pandémica que atualmente vive-
mos.

O NOSSO COMPROMISSO
Face ao exposto, queremos ex-
pressar a nossa vontade de con-
tinuar, sempre que possível, a 
trabalhar com os parceiros da ge-
ração anterior do projeto (CLDS-
3G Vila Verde), continuando a 
firmar uma aliança na execução 
do nosso plano de ação. Estamos 
motivados para desenvolver, em 
articulação com os parceiros do 
passado e do futuro, um projeto 
frutífero no concelho que, à se-
melhança da geração anterior, 
seja merecedor do reconhecimen-
to de tod@s. “Estaremos cá (no-
vamente)” até 2023.

FINANCIAMENTO
O Programa CLDS-4G é finan-
ciado por fundos estruturais em 
conformidade com a legislação 
nacional e europeia aplicável, de-
signadamente pelo Fundo Social 
Europeu (FSE).

CLDS 4G
JÁ INICIOU EM VILA VERDE A QUARTA GERAÇÃO DO PROGRAMA
“CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL”
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL Nº 22/ 2020, Reunião 6 de abril
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a tolerância de ponto para os dias nove e treze de Abril.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, relativo ao alargamento do 1º escalão de água e 
saneamento – Covid 19.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar despacho exarado pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, para aplicação de um regime excecional e temporário 
referente aos pontos mencionados no referido despacho. Os prazos referenciados cessam nos termos do n.º 2, do art.º 7.º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, relativo ao regime excecional de isenção de paga-
mento das tarifas, fixas e variáveis, de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos – Covid 19. O regime de exceção vigorará até decorridos 30 dias seguidos após o decretamento 
da cessação do Estado de Emergência.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, relacionado com o regime excecional de isenção de 
pagamento das tarifas fixas e variáveis de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para Lares e IPSS(s) – Covid 19. O regime excecional de isenção vigorará até decorridos 30 dias 
seguidos após o decretamento da cessação do Estado de Emergência.
-Deliberado, por unanimidade e após análise e discussão da proposta apresentada, pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista,  atribuir os seguintes apoios durante os meses de 
Abril, Maio e Junho: isenção de 50% das tarifas fixas e variáveis a todos os consumidores domésticos de tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos. Delibera-se, ainda, 
manter as decisões tomadas no ponto 01.03, relativas ao regime excecional de isenção de pagamento das tarifas fixas e variáveis de água, saneamento e resíduos sólidos, e no ponto 
01.04., relacionado com o regime excecional de isenção de pagamento das tarifas fixas e variáveis de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para Lares e IPSS(s) e famílias 
de acolhimento de idosos que possuam acordo com a Segurança Social. Todas estas medidas são tomadas sem prejuízo de no futuro poderem ser consideradas outras reduções ou 
isenções desde que com a evolução da situação sejam consideradas de interesse para a ajuda das pessoas e para a revitalização da economia. Mais se delibera, no que concerne aos 
consumidores domésticos, que este apoio não se aplica a consumos injustificados, ou seja, superiores em 50% aos consumos médios apurados no último ano. Revoga-se, por fim, o 
despacho relativo a aumento de escalões referenciado no ponto 01.01., a partir do mês de Abril.
-Deliberado, por maioria, com os votos favoráveis do Sr. Presidente e dos Vereadores do PSD, e com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, atribuir o apoio financeiro no montante 
de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para aquisição de um sino novo para a Igreja Paroquial de S. João Batista da freguesia de Coucieiro. Os Srs. Vereadores do PS e os membros 
do PSD, apresentam as declarações de voto que se encontram  insertas na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras de urbanização com o alvará nº 01/2019 de 06 de fevereiro, sitas na Avª da República, Freguesia da Lage.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, o abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, tendo em consideração o teor das informações constantes do processo nº  03/2020/193, em nome de Manuel da Silva Gomes 
– Cabeça de Casal da Herança.
-Deliberado, por unanimidade, legalizar a operação urbanística (ampliação de habitação) ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 104.º do RPDM em vigor, com base nas informações 
técnicas, constantes do processo 01/2029/71, em nome de Luís Filipe Araújo Antunes.
-Deliberado, por unanimidade e  face à informação prestada pelo Chefe da Divisão de Ambiente e Obras, a cujos fundamentos se adere e que aqui se consideram integralmente 
reproduzidos, autorizar a abertura de um Concurso Público, nos termos da alínea b), do art.º 19.º, do Código dos Contratos Públicos, para contratação da empreitada denominada por 
«Pavimentação de diversas Estradas e Caminhos Municipais». Aprovam-se a Minuta do Anúncio a publicar em Diário da República, o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos 
e os respetivos anexos, designadamente o projeto de execução (cfr. n.º 2, do art.º 40.º, do Código dos Contratos Públicos). Nomeiam-se para o Júri do concurso os seguintes téc-
nicos: Presidente: Eng.º José Paulo Pinto Pereira; 1.º vogal: Dr. Nuno Miguel Lomba da Mota; 2.º Vogal: Eng.º João Manuel Fernandes Costa; 1.º vogal suplente: Dr.ª Rosa Maria Dias 
Caridade; 2.º vogal suplente: Eng.º Paulo Ricardo Martins Mendes. Delegam-se todas as competências previstas no Código dos Contratos Públicos no Júri nomeado, sem prejuízo do 
disposto na parte final do n.º 2, do art.º 69.º, do Código dos Contratos Públicos. Proceda-se, em fase prévia ao lançamento do procedimento, à cabimentação orçamental da despesa 
e demais diligências contabilísticas e financeiras aplicáveis. Os Vereadores do PS e o Sr. Presidente da Câmara apresentaram as  declarações de voto insertas na respetiva minuta
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Prado, no montante de € 1.739,27 (mil setecentos e trinta e nove euros e vinte e sete cêntimos), 
para fazer face aos encargos com o pagamento do IMI referente ao ano de 2017.
-Deliberado, por unanimidade, nos termos da alínea a), do n.º 1, e do n.º 6, do art.º 37.º, do RGPD, designar, com efeitos imediatos, CÉSAR ELÍDIO CAVALEIRO CAÇÃO RIBEIRO, 
detentor de vínculo laboral por tempo indeterminado com a empresa Sincronideia Lda. e por esta indicado, no âmbito do contrato de prestação de serviços externos firmado por esta 
autarquia, para o exercício das funções de Encarregado da Proteção de Dados do Município. 
- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL N.º 24/ 2020, Reunião 20 de abril 
-Deliberar, por unanimidade, aguardar os pareceres do IMTT e da ANSR, mantendo, entretanto, as rotinas habituais associadas à fiscalização de trânsito. Os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista e o Senhor Presidente da Câmara, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo
2020/2021 .
-Deliberado, por unanimidade, que o prazo de entrega de propostas relativas à “Reabilitação do Edifício da antiga Escola Primária de Vila Verde, para Transformação em Centro de 
Promoção de Gastronomia e Ciências “astronómicas” termine às 17h:00m:00s, do dia 11/05/2020: conforme proposto pelo júri do concurso e atentos os argumentos apresentados. 
Aprova-se, igualmente, a minuta do Aviso a publicar no Diário da República. 
-Atendendo ao facto dos elementos apresentados em sede de audiência prévia não se revelarem suficientes para alterar a posição, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir 
o pedido apresentado pelo requerente, tendo em consideração que as edificações propostas acrescentam eventuais riscos para a circulação de trânsito na via, num local sinuoso 
caracterizado por curvas e contra curvas, não se reconhece inexistir inconveniente para o interesse público da viação, pelo que não se pode aplicar o disposto no parágrafo 2 0 do art. 
0 60. 0 do Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais (Lei n. 0 2110, de 19 de agosto de 1961). Acrescenta-se, ainda, que, embora existam edificações nas imediações que 
não cumprem o afastamento regulamentar, não é possível sustentar a existência de um perfil-tipo especial bem como não existe qualquer plano ou anteplano de urbanização ou plano 
de alinhamento aprovados, pelo que não é possível considerar a aplicabilidade do disposto no parágrafo 1.º do referido art.º 60.
Assim sendo, considera o executivo municipal que, no âmbito do licenciamento das edificações propostas, devem as respetivas vedações cumprir os afastamentos constantes do 
art. 0 60.
Assim do referido diploma legal, referente ao processo 01/2019/853, em nome de Luis Augusto Gonçalves Magalhães.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n 0 5, do artigo 71 0 do RJUE, por força da aplicação do n. 0 2, do referido 
artigo, referente ao processo 01/2028/282, em nome de Domingos da Silva Ba rbosa.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir as Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino
Superior, referentes ao ano letivo 2019/2020, nos termos propostos pelo Júri.
-Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, relativa a apoios a prestar a alunos carenciados para 
acesso ao ensino a distância, excecionalmente, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e a Senhora Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, relacionada com a Isenção ou redução de taxas municipais a aplicar excecional-
mente no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Remeter à Assembleia Municipal para conhecimento.

EDITAL N.º  26/ 2020, Reunião 4 de maio 
-Deliberado tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e 
Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais
Domésticas, referentes ao mês de março de dois mil e vinte.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, datado de 28/04/2020, que aprovou os esclarecimentos 
prestados pelo Júri, bem como as retificações propostas às peças do procedimento, no âmbito do procedimento de contração pública denominado por «Reabilitação do edifício da 
antiga escola primária de Vila Verde, para transformação em centro de promoção de gastronomia e ciências gastronómicas».
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, datado de 28/04/2020, que aprovou a apreciação do Júri sobre os erros e 
omissões no âmbito do procedimento de contração pública denominado por «Reabilitação do edifício da antiga escola primária de Vila Verde, para transformação em centro de 
promoção de gastronomia e ciências gastronómicas.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, datado de 28/04/2020, que, em conformidade com a proposta apresentada 
pelo Júri do concurso, aprovou a prorrogação do prazo de entrega de propostas bem como o respetivo aviso de prorrogação a publicar em Diário da República, no âmbito do pro-
cedimento de contração pública denominado por «Reabilitação do edifício da antiga escola primária de Vila Verde, para transformação em centro de promoção de gastronomia e 
ciências gastronómicas.
-Deliberado, por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vila Verde, datado de 30/04/2020, que aprovou os esclarecimentos prestados pelo Júri, bem como
as retificações propostas às peças do procedimento, no âmbito do procedimento de contração pública denominado por Pavimentação de diversas estradas e caminhos municipais.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de toponímia da Freguesia de Pico São Cristóvão.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54 0 n o 1, da Lei n. 0 91/95, de 2 de setembro, na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n. 0 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações constantes do referido processo 03/2020/277, em nome de Maria da Silva Domingues.
-Deliberado, por unanimidade, reconhecer que a correçäo/ajustamento de área não prejudica o correto ordenamento do território, em conformidade com o parecer do CDOT, datado 
de 24/04/2020, e, consequentemente, aprova o projeto arquitetura, com base na informação de apreciação técnica, datada de 20/04/2020, e no parecer do CDUE, de 22/04/2020, 
referente ao processo 01/2029/732, em nome de Domingos de Oliveira Ferreira.
-Deliberado, por unanimidade, isentar o requerente RSCH, Ld a , do pagamento de taxas, ao abrigo do n 0 3, do artigo 25. 0-A, do RLCTM, com base nas. informações técnicas e 
exposição do requerente constantes do 01/2019/992, em que figura como requerente a sociedade RSCH.

EDITAL N.º 27/ 2020, 18 de maio
-Deliberado, tomar conhecimento, das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e 
Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de abril de dois mil e vinte.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID19, reconhecidas pela DQAF, entre os dias 05 e 11 de maio do corrente.
-Deliberado, tomar conhecimento da proposta de toponímia da antiga Freguesia de Pico de Regalados.
-Deliberado por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID19, reconhecidas pela DUE.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54. 0 n. 0 1, da Lei n. 0 91/95, de 2 de setembro, na redação 
que lhe foi conferida pela lei no 70/2015, de 16 de Julho, nos termos das informações técnicas constantes do processo 03/2020/314 em nome de Herança de Manuel da Costa Araújo.
-Deliberado, por unanimidade, transferir o montante de €5.000100 (cinco mil euros), à Associação Humanitária HABITAT para apoio a uma família carenciada, conforme consta da 
informação prestada pela técnica.

EDITAL N.º 28/ 2020, reunião extraordinária, 20 de maio 
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da empreitada denominada por “Construção da Ecovia do Rio Cávado-troço Praia Faial-Mirante”.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da empreitada denominada por “Construção da Ecovia do Rio Cávado-troço Mirante - Portocarrero.
-Deliberado, face à informação prestada pelo Chefe da Divisão de Projetos e Obras, a cujos fundamentos se adere e que aqui se consideram integralmente reproduzidos, a Câmara 
delibera, por unanimidade, autorizar a abertura de um Concurso Público, nos termos da alínea b), do artigo dezanove, do Código dos Contratos Públicos, para contratação da emprei-
tada denominada por « Construção da Ecovia do Rio Cávado-troço Praia Faial-Mirante». Aprovam-se a Minuta do Anúncio a publicar em Diário da República, o Programa de Concurso 
e o Caderno de Encargos e os respetivos anexos. (conforme o número dois, do artigo quarenta, do Código dos Contratos Públicos). Nomeiam-se para o Júri do concurso os seguintes 
técnicos: Presidente: Eng 0 Jorge Pinto; Primeiro Vogal: Dr. Nuno Mota; Segundo Vogal: Eng. a Camila Vieira; Primeiro Vogal Suplente: Eng. 0 José Bezerra; Segundo Vogal Suplente: 
Eng. 0 Paulo Pereira. Delegam-se todas as competências previstas no Código dos Contratos Públicos no Júri nomeado, sem prejuízo do disposto na parte final do número dois, do 
artigo sessenta e nove, do Código dos Contratos Públicos. Proceda-se, em fase prévia ao lançamento do procedimento, à cabimentação orçamental da despesa e demais diligências 
contabilísticas e financeiras aplicáveis.
-Deliberado, face à informação prestada pelo Chefe da Divisão de Projetos e Obras, a cujos fundamentos se adere e que aqui se consideram integralmente reproduzidos, a Câmara 
delibera, por unanimidade, autorizar a abertura de um Concurso Público, nos termos da alínea b), do artigo dezanove, do Código dos Contratos Públicos, para contratação da em-
preitada denominada por «Construção da Ecovia do Rio Cávado-troço Mirante - Portocarrero». Aprovam-se a Minuta do Anúncio a publicar em Diário da República, o Programa de 
Concurso e o Caderno de Encargos e os respetivos anexos. (conforme o número dois, do artigo quarenta, do Código dos Contratos Públicos). Nomeiam-se para o Júri do concurso os 
seguintes técnicos: Presidente: Eng. 0 Jorge Pinto; Primeiro Vogal: Dr. Nuno Mota; Segundo Vogal: Eng a Camila Vieira; Primeiro Vogal Suplente: Eng. 0 José Bezerra; Segundo Vogal 
Suplente: Eng. 0 Paulo Pereira. Delegam-se todas as competências previstas no Código dos Contratos Públicos no Júri nomeado, sem prejuízo do disposto na parte final do número 
dois, do artigo sessenta e nove, do Código dos Contratos Públicos. Proceda-se, em fase prévia ao lançamento do procedimento, à cabimentação orçamental da despesa e demais 
diligências contabilísticas e financeiras aplicáveis.

EDITAL Nº 29/ 2020, reunião 01 de junho
-Acordado, por unanimidade, que a próxima reunião se realizará no dia dezoito de junho, às nove horas e trinta minutos. A ordem de trabalhos será remetida no dia quinze de junho.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID-19, reconhecidas pela DQAF e DUE Remeta-se à Assembleia Municipal, no prazo de 
48 horas.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, relativa à 
Consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras e intercategorias, dos trabalhadores Rosa Maria Dias Caridade, Ricardo Miguel Araújo Silva e Bernardo José Silva Gomes Almeida. 
Declaração de voto: Os Srs. Vereadores do PS declaram que se abstêm por se tratar de matéria eminentemente administrativa.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar proposta apresentada pelo Sr. Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, rela-
cionada com o Procedimento Concursal para Cargo de Direção intermédia de 20 Grau/ Chefe da Divisão da Qualidade, Atendimento e Fiscalização. Mais se delibera aprovar o júri 
proposto. Remeta-se o assunto à Assembleia Municipal, para os 1/3 competentes efeitos. Os Srs. Vereadores do PS declaram que se abstêm por se tratar de matéria eminentemente 
administrativa
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regulamento Municipal para atribuição de Auxílios Económicos, relativos a Fichas de Trabalho, no 1 0 ciclo do ensino básico 
— ano letivo 2020/2021.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54. 0 , n. 0 1, da Lei n. 0 91/95, de 2 de setembro, na redação 
que lhe foi conferida pela lei n o 70/2015, de 16 de Julho, nos termos das informações técnicas constantes do processo em nome processo 03/2020/335, em nome de Maria da Glória 
de Barros Fernandes.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n 0 5, do artigo 71 0 do RJUE, por força da aplicação da alínea d), do n o 3, do 
referido artigo, referente ao processo 01/2001/3153, em nome de Júlia Pinheiro Lopes Domingues.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar as refeições e prolongamento no 1 0 ciclo, para uma menor, residente neste concelho, devidamente identificada na informação da Técnica.
-Deliberado, por unanimidade, apoiar as refeições e prolongamento no Jardim de Infância, para uma menor, residente neste concelho, devidamente identificada na informação 
Técnica.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros), à Associação de Caça Monte São Miguel — O Anjo, para limpeza da Lagoa 
da Cheira.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, relacionada com Esplanadas Medida 
Excecional no âmbito COVID-19, nos termos e pelos fundamentos ali aduzidos, e que se consideram, aqui, integralmente reproduzidos. Remeta-se à Assembleia Municipal, 2/3para 
conhecimento
-Deliberado, por unanimidade e conforme proposto no Relatório Final de análise de Adjudicado ao concorrente Prodigipadrão Construção Lda. pelo valor de 155.342,68€. Mais se 
delibera aprovar as minutas dos contratos referentes aos sete lotes. Notifique-se os adjudicatários para, no prazo de 5 dias, querendo, se pronunciarem sobre o conteúdo das mesmas, 
sob pena de aceitação (artigos 100 e 101 0 do CCP). Designa-se, por fim, o Chefe da Divisão de Ambiente e Obras para gestor do contrato, nos termos e para os efeitos previstos no 
artigo 290-A, do Código dos Contratos
- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL N.º 34/2020,  18 de junho 
-Deliberado, por unanimidade tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador 
do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de maio de dois mil e vinte.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da CMVV, datado de 05/06/2020, que aprovou a apreciação sobre a lista de erros e omissões apresen-
tadas pelos interessados referente ao procedimento “Construção da Ecovia do Rio Cávado — Troço Mirante-PortoCarrero”.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da CMVV, datado de 05/06/2020, que aprovou a apreciação sobre a lista de erros e omissões apresen-
tadas pelos interessados referente ao procedimento “Construção da Ecovia do Rio Cávado Troço Praia Faial-Mirante”.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID-19, reconhecidas pela DQAF e DUE. Remeter à Assembleia Municipal, no prazo 
de 48 horas.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de 8.000,00 (oito mil euros), para realização de obras no abrigo municipal.
-Conforme proposto no Relatório Final de análise de propostas do procedimento de concurso tendente à contratação da empreitada designada por “Reabilitação do Edifício 
da Antiga Escola Primária de Vila Verde, para Transformação em Centro de Promoção de Gastronomia e Ciências Gastronómicas”, deliberado, por unanimidade, adjudicar o 
procedimento ao concorrente Edivalor — Construções e Obras Públicas SA, pelo valor de 1.188.981 ,81€. Mais se delibera aprovar a minutas do contrato. Notifique-se o adju-
dicatário para, no prazo de 5 dias, querendo, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma, sob pena de aceitação (artigos 100 e 101 0 do CCP). Designa-se, por fim, o Chefe da 
Divisão de Ambiente e Obras para gestor do contrato, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 290-A, do Código dos Contratos Públicos.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n 0 5, do artigo 71 0 do RJUE, por força da aplicação da alínea d), do n 
0 3, do referido artigo, referente ao processo 01/2014/617, em nome de António da Costa Delorido.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo, por um período de mais doze meses, para a elaboração da alteração do Plano Diretor Municipal, em conformi-
dade com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão de Ordenamento do Território, Eng. 0 José Bezerra.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o envio à Assembleia Municipal para que esta delibere reconhecer se o projeto de “Aldeamento Turístico- Empreendimento da Azenha” 
é considerado de interesse municipal, para efeitos do disposto na alínea a), do n o 3 do artigo 25 0 do DL. n073/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi conferida pelo DL 
199/2015, de 16 de setembro, e de acordo com as informações técnicas constante do processo 03/2020/371, em nome de Comporinvest, Unipessoal Ld a 
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Aboim da Nóbrega e Gondomar, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta 
inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Atiães, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Cabanelas, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta. 
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n o 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Cervães, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abri’, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Coucieiro, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n. 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Dossãos, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 doDecreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n o 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Freiriz, com vista ao exercício das competências previstas no artigo2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Geme, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Lage, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-De|iberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Lanhas, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Loureira, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Moure, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/201 91 de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Oleiros, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Parada de Gatim, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na 
respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Pico S. Cristovão, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na 
respetiva minuta. 
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Ponte S. Vicente, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na 
respetiva minuta. 
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Prado S. Miguel, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na 
respetiva minuta. 
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Sabariz, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n. 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a Freguesia de Soutelo, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva 
minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Turiz, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Valdreu, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Vila de Prado, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na respetiva.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias da Carreiras S. Miguel e Carreiras S. Tiago, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, 
conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias de Escariz S. Mamede e Escariz S. Martinho, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, 
conforme a minuta inserta na respetiva 
Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassós, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019} de 30 de abril, conforme 
a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos 5/7 termos da Lei n o 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta 
inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias de Oriz St a Marinha e Oriz S. Miguel, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme 
a minuta inserta na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n o 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias Pico de Regalados, Gondiães e Mós, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme 
a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias de Ribeira do Neiva, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2 0 do Decreto-Lei n 0 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta 
na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme 
a minuta inserta na respetiva.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para 
a União de Freguesias do Vade, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/201 91 de 30 de abril, conforme a minuta inserta na 
respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n o 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
União de Freguesias de Valbom S. Pedro, Paçô, e Valbom S. Martinho, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n. 0 57/2019, de 30 de 
abri’, conforme a minuta inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por unanimidade, autorizar submeter à Assembleia Municipal, nos termos da Lei n o 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de transferência de recursos para a 
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2. 0 do Decreto-Lei n o 57/2019, de 30 de abril, conforme a minuta inserta na 
respetiva minuta. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista sobre o assunto proferiam a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
-Deliberado, por maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar os documentos da prestação de Contas. Remeter à Assembleia Municipal para os efeitos previstos 
no artigo 25. 0 n 2, alínea l), do Anexo l, da Lei n 0 75/2013 de 12 de setembro. Os Srs. Vereadores do PS e os membros do executivo do PSD apresentaram as declarações de 
voto insertas na respetiva 
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa dos Fluxos de Caixa do exercício de 2019, nos termos da alínea i), do n. 0 1, do artigo 33. 0 do Anexo I da Lei n 0 75/2013, de 12 de 
setembro, com os elementos que constam da regulamentação da DGAC Face à urgência temporal no controlo da pandemia e ao interesse público subjacente, a Câmara aprova 
a 1 a revisão orçamental, que consubstancia uma alteração modificativa ao orçamento de 2020, nos termos da Norma de Contabilidade Pública 26 do Sistema de Normalização 
Contabilística para a Administração Pública, através da incorporação do saldo de gerência no montante de € 1.994.665,78, com efeitos imediatos, ao abrigo do artigo 3. 0-A, da 
Lei n. 0 104/2020, de 19 de março, na sua redação atua’. Remeter a presente deliberação para ratificação na próxima sessão de Assembleia Municipal, nos termos do artigo 1640 
do Código do Procedimento Administrativo, e do artigo 3. 0-A, da Lei n 0 104/2020, de 13 de março, na sua redaçäo atual, por se tratar da competência do Órgão Deliberativo, 
para efeitos da alínea a), do n o 1, do artigo 25 0 do Anexo l, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, com as sucessivas alterações.

 Sessão ordinária de 27 de junho

Em função das excecionais medidas implementadas no mundo pela crise da pandemia, engloba também, a reunião de abril 2020

1.- Discussão e votação da ata relativa à sessão de 27 de fevereiro de 2019; aprovado por maioria, com cinquenta e sete votos a favor, zero votos contra e duas abstenções.
4.- Assuntos propostos pela Câmara Municipal, referentes à reunião de abril/2020
4.1- discussão e votação dos documentos da prestação de contas respeitante ao ano de 2019;-
-Aprovado por maioria, com quarenta e sete votos a favor, dez votos contra e duas abstenções.
5.- Assuntos propostos pela Câmara Municipal, referentes à reunião de junho/2020
5.1- discutir e votar uma proposta da Câmara municipal, relacionada com o procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 2.º grau/ chefe da divisão da qualidade, 
atendimento e fiscalização; -Aprovado por maioria, com quarenta e sete votos a favor, zero votos contra e  doze abstenções.
5.2.-Deliberar sobre o reconhecimento do  interesse público municipal para o projeto de “Aldeamento turístico – empreendimento da azenha”- processo 03/2020/371, nos ter-
mos do disposto na alínea a), do n.º3 do artigo 25.º, do decreto -lei n.º73/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi conferida pelo decreto-lei n.º199/2015, de 16 de setembro, 
e de acordo com as informações técnicas constantes no referido processo em nome de Comporinvest, Unipessoal Ld.ª, nif: 509 988 326,- o requerente:-Aprovado por maioria, 
com cinquenta e oito votos a favor, zero votos contra e uma abstenção.
5.3.-Para efeitos da ratificação da deliberação tomada pelo executivo municipal em reunião datada de 18 de junho de 2020, presente a proposta da 1.ª revisão ao orçamento:-
Aprovado por
maioria, com cinquenta e seis votos a favor, zero votos contra e três abstenções.
5.4- Discutir e votar uma proposta da Câmara municipal, relativa à transferência  de recursos,
com vista ao exercício das competências previstas no artigo 2.º, do decreto-lei n.º 57/2019, de 30 de abril, para as freguesias de:-Aprovado por maioria, com cinquenta e oito vo-
tos a  favor, zero votos contra e uma abstenção, condicionado à ratificação por parte das assembleias de junta de freguesias que, ainda, não colocaram à apreciação este ponto.
1) Aboim da Nóbrega e Gondomar; 2) Atiães; 3) Cabanelas; 4) Cervães; 5) Coucieiro, 6) Dossãos, 7) Freiriz, 8) Gême, 9) Lage. 10) Lanhas, 11) Loureira, 12) Moure, 13) Oleiros, 14) 
Parada de Gatim, 15) Pico S. Cristovão, 16) Ponte S. Vicente, 17) Prado S. Miguel, 18) Sabariz, 19) Soutelo, 20) Turiz, 21) Valdreu, 22) Vila de Prado, 23) UF Carreiras S. Miguel e 
Carreiras S. Tiago, 24) UF Escariz S. Mamede e Escariz S. Martinho, 25) UF Esqueiros, Nevogilde e Travassós, 26) UF Marrancos e Arcozelo, 27) UF Oriz Santa Marinha e Oriz S. 
Miguel, 28) UF Pico de Regalados, Gondiães e Mós, 29) UF da Ribeira Do Neiva, 30) UF de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, 31)  UF do Vade,  32) UF de Val-
bom S. Pedro, Paçô e Valbom S. Martinho, 33) Vila Verde e Barbudo
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O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, e 
o Vereador do Ambiente, Despor-
to e Atividades Económicas, Dr. 
Patrício Araújo, realizaram uma 
visita ao Centro de Saúde de Vila 
Verde, durante a qual procederam 
à entrega de Equipamento de Pro-
teção Individual e de telemóveis e 
cartões destinados a agilizar o a-
tendimento dos utentes de todos 
os centros de saúde de Vila Verde. 
A deslocação permitiu realizar 
uma visita ao novo consultório 
dentista, equipamento doado 
na íntegra pelo Município de Vila 
Verde.
Recorde-se que o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde, 
em 2018, procedeu à assinatura 
de um Protocolo com a ARS-Norte 
que permitiu ao Serviço Nacional 
de Saúde disponibilizar um con-
sultório com médico dentista no 
Concelho de Vila Verde-

DOAÇÃO DE CADEIRA E EQUIPA-
MENTO PARA CONSULTÓRIO DE 
DENTISTA “SAÚDE ORAL PARA 
TODOS”
No âmbito da execução deste pro-
tocolo - “Saúde Oral para Todos” -, 
o Município de Vila Verde doou à 
ARS-Norte uma cadeira dentista 
e equipamento complementar 
destinado ao funcionamento do 
consultório dentista, num mon- 
tante global de cerca de 50 mil 

euros, dando, assim, continuidade 

ao empenho da Edilidade Vilaver-
dense em apoiar medidas ativas 
de promoção da saúde. Estes e-
quipamentos tornaram possível a 
realização de consultas dentárias 
a todos os Vilaverdenses, no âm-
bito do Serviço Nacional de Saúde.

ENTREGA DE TELEMÓVEIS E DE 
CARTÕES PARA FACILITAR O AT-
ENDIMENTO DAS CHAMADAS TEL-
EFÓNICAS
A Câmara Municipal de Vila Verde 
procedeu também à entrega de 
telemóveis e de cartões destina-
dos a facilitar o atendimento das 
chamadas telefónicas dos muníci-
pes, que estavam a ter alguns cons 
trangimentos de linha ao ligar 
para os diversos serviços dos cen-
tros de saúde concelhios.

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Foram distribuídos, ainda, equi-
pamentos de proteção individual 
da maior utilidade para que os

profissionais de saúde conti-
nuem a ter à sua disposição as 
necessárias condições de seguran-
ça no exercício da sua atividade.
A agilização dos serviços de 
saúde, numa lógica de grande 
proximidade com as pessoas e 
de prestação de uma assistên-
cia célere e eficiente, em con-
dições de total segurança, é um 
desiderato fundamental para se 
conseguir alavancar a qualidade 
de vida dos Vilaverdenses e para 
elevar os níveis de bem-estar.
O  investimento realizado pelo 
Município nos equipamentos do 
consultório dentista ao serviço de 
todos no Centro de Saúde de Vila 
Verde e este esforço suplemen-
tar de doação de telemóveis e 
cartões para aumentar a capaci-
dade de resposta às solicitações 
dos munícipes enquadram-se 
numa estratégia municipal de 
aposta em políticas ativas de 
saúde ajustadas às necessidades 

MUNICÍPIO REFORÇA O APOIO LOGÍSTICO AOS 
CENTROS DE SAÚDE DO CONCELHO

CIDADANIA

SAÚDE

CRIANÇAS FALARAM SOBRE O SEU DIREITO À PARTICIPAÇÃO E 
OUVIRAM HISTÓRIAS CANTADAS, ACOMPANHADAS POR GUITARRA 

De forma a celebrar o Dia Mundial da Criança, a Co-
missão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila 
Verde (CPCJ), em parceria com o Município de Vila 
Verde, organizou atividades para que os mais peque-
nos se pudessem divertir, mesmo que à distância.
A iniciativa, realizada por vídeo-conferência, no Mu-
nicípio de Vila Verde, contou com a participação da 
Presidente da CPCJ, Drª Beatriz Santos, que explicou 
aos mais novos o papel que a comissão  
assume no dia a dia das crianças e das suas famílias. 
Em seguida, a técnica Drª Judite Pregueiro animou 
a pequenada com uma história cantada e acompa-
nhada pela guitarra. De uma forma divertida, a can-

ção do “mundo de quiriquiqui” ensinou aos alunos a 
importância e o direito da sua participação ativa nos 
assuntos que lhe dizem respeito.
A Vereadora da Educação, Drª Júlia Fernandes, tam-
bém se juntou à atividade, parabenizando as crianças 
por este dia tão especial e incentivando-as a serem 
«sempre muito felizes».
Durante a tarde, pelas 14h, as crianças dos Jardins 
de Infância (e não só) terão a oportunidade, também 
por vídeo-conferência, de assistir a um espetáculo de 
palhaços, podendo interargir com eles. Todos os in-
teressados poderão inscrever-se no site do facebook 
da CPCJ.

CPCJ
VILA VERDE ASSINALA DIA MUNDIAL 
DA CRIANÇA COM ATIVIDADES ONLINE

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONTINUA A ADOTAR 
MEDIDAS DE APOIO E PREVENÇÃO

Apesar da positiva diminuição 
do número de infetados no nos-
so país, o vírus não desapareceu. 
Desta forma, o Município de Vila 
Verde continua a investir e a 
adotar medidas de prevenção e 
segurança para evitar a propa-
gação de COVID-19 no concelho 
e no restante território nacional.
A autarquia vilaverdense, em 
cooperação com as Juntas de 
Freguesias, com as empresas e 
com as instituições, desde cedo 
definiram e implementaram um 
Plano de Ação que tem como 
objetivo principal o combate à 
propagação do vírus, o apoio 
às pessoas, às instituições e a 
proteção da economia. E, como 
sempre, os mais idosos e os 
mais vulneráveis estiveram e 
vão estar sempre no centro da 
nossa ação.
Nesse sentido, foram imple-
mentadas medidas de apoio, 
nomeadamente fortes reduções 
e isenções fiscais que estão a ali- 
viar os orçamentos dos Vilaver-
denses e do setor empresarial, e 
uma série de importantes auxíli-
os sociais nas situações sinaliza-

das como prioritárias.
A aquisição e fornecimento 
de materiais de proteção e de 
desinfeção às unidades de saúde 
e aos lares, a criação dos Centros 
de Rastreio na sede concelhia e 
na Vila de Prado, a realização de 
testes a todos os funcionários e 
idosos institucionalizados nos 
lares, o avanço de campanhas 
de sensibilização e distribuição 
de diversos materiais de prote- 
ção junto do comércio e dos 
serviços locais, avultam nos 
esforços desenvolvidos e em 
curso para debelar a doença.
Para que este plano continue a 
surtir efeito, apelamos a todos 
os vilaverdeneses, especial-
mente aos mais jovens, que con-
tinuem a adotar uma postura de 
responsabilidade para consigo 
e para com os outros. Evitem 
grandes aglomerações, utilizem 
a máscara em locais fechados ou 
com muita gente e desinfetem 
as mãos à entrada e à saída dos 
locais.

COVID-19
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AMBIENTE

Quando for praticar des-
porto, atividades de lazer 
ou fazer pic-nic na natureza 
não abandone o seu lixo.
Recolha todos os resíduos que 
levou e coloque-os nos pontos de 
recolha adequado, leve-os nova-
mente consigo e coloque-os nos 
pontos de recolha de resíduos!

Os resíduos abandonados 
na natureza geram um de-
sequilíbrio na vegetação ori-
ginária, provocando sérias 
ameaças contra a fauna, a flora 
e os próprios seres humanos.
Os animais podem alimentar-
se deles e apresentar graves 
problemas ou até morrer.

Os resíduos abandonados 
podem ser potenciais agentes 
de incêndios!
Se pratica atividades despor-
tivas e de lazer na natureza, 
não abandone o seu lixo!
Leve-o sempre consigo! Pro-
teja os locais naturais e de lazer!

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APELA À POPULAÇÃO 
PARA NÃO ABANDONAR O LIXO NOS LOCAIS NATURAIS E DE LAZER

A Câmara Municipal de Vila Verde 
celebrou um protocolo com a 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde, no qual se prevê que a 
destruição dos ninhos de vespa 
velutina passa a ser feita por esta 
corporação.
A vespa velutina, vulgarmente 
conhecida por vespa asiática, é 
uma espécie não-indígena preda-
dora que representa um elevado 
perigo para a abelha europeia. O 
método considerado mais eficaz 
para fazer face a esta ameaça e de, 
assim, reduzir o seu impacto sobre 
as abelhas indígenas é a destru-
ição dos seus ninhos.
Neste sentido, a Câmara Munici-
pal, nos últimos anos, procedeu já 
à destruição de várias centenas de 
ninhos de vespa velutina e, com o 
objetivo de conseguir uma ainda 
maior agilidade e capacidade de 
intervenção a este nível, celebrou 
um protocolo com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros de 
Vila Verde. 

PLATAFORMA ONLINE PARA 
SINALIZAR NINHOS DE VESPA 
VELUTINA

Em complemento desta medida 
de agilização do processo, foi 
também criada uma plataforma 
online no site oficial do Municí-
pio, em www.cm-vilaverde.pt , na 
qual os munícipes podem sinalizar 
ninhos de vespa velutina que 
tenham detetado. Esta plata-
forma deverá acrescentar valor 
ao processo de combate à pro-
liferação da vespa velutina, na 
medida em que, através de uma 
sinalização mais célere e precisa 
dos ninhos e da respetiva locali-
zação, os Bombeiros Voluntários 
de Vila Verde, em articulação 
com os serviços do Município, 
poderão atuar em tempo útil.

COOPERAÇÃO COM
ENTIDADES CONCELHIAS

Estas medidas inserem-se na es-
tratégia da Edilidade Vilaverdense 
de mitigação dos efeitos da pre-
sença de vespa velutina no terri-
tório concelhio, sobretudo porque 
a mesma ameaça a vespa indígena 
e, consequentemente, afeta a bio-
diversidade e põe em causa a fun-
ção ecológica das áreas florestais.
Refira-se que, tendo em vista a 
definição de respostas ajustadas 
às situações e no sentido de con-
seguir cada vez maiores níveis de 
eficácia, a Câmara Municipal vai 
continuar a desenvolver um tra-
balho de cooperação com enti-
dades concelhias, como acontece 
neste caso concreto da destruição 
de ninhos de vespa velutina, tendo 
em vista a otimização de meios e a 
obtenção dos melhores resultados 
possíveis no mais curto espaço de 
tempo.

COMBATE À VESPA VELUTINA
CÂMARA CELEBRA PROTOCOLO COM OS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA VERDE

PISCINAS MUNICIPAIS 
DE VILA VERDE E DA 
RIBEIRA DO NEIVA 
ABERTAS 
AO PÚBLICO

As piscinas exteriores do Complexo de Lazer de Vila Verde e 
Ribeira do Neiva reabriram ao público no dia 27 de junho até 
ao dia 15 de setembro. Os horários mantêm-se iguais aos dos 
anos anteriores, mas as regras de funcionamento sofreram al-
gumas alterações, de forma a garantir as distâncias de segu-
rança e medidas de higiene que permitam evitar o contágio de 
COVID-19.

PROPRIEDADE - Município de Vila Verde 

DIREÇÃO - Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

COORDENAÇÃO - Gabinete de Apoio ao Presidente

PRODUÇÃO - DEPS Serviço de Relações Públicas e Comunicação
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PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

IMPRESSÃO - Diário do Minho

TIRAGEM -15.000 Exemplares

NºDL:391813/15                      
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FICHA TECNICA

CASA DO CONHECIMENTO E BIBLIOTECA PROFESSOR
MACHADO VILELA PROMOVEM  CICLO DE 
CONFERÊNCIAS SOBRE “DIREITOS NO MUNDO DIGITAL”

A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde e a Biblioteca Municipal 
Professor Machado Vilela estão 
a promover um Ciclo de Con-
ferência intitulado “Direitos 
no Mundo Digital”, no âmbito 
da Rede de Casas do Conheci-
mento, concretamente com as 
Casas do Conhecimento da Uni-
versidade do Minho, de Boticas, 
de Montalegre e  de Paredes de 
Coura.
O Ciclo de Conferências - “Direi-
tos no Mundo Digital”  aborda 
questões diversas do universo 
dos direitos de autor e direi-
tos conexos e visa tornar esta 
temática acessível a todos os 
cidadãos que, cada vez mais, 
fazem uso de conteúdos em 
múltiplos suportes, formatos e 
contextos.
Do programa constam três con-
ferências, todas por Web Con-
ference, agendadas para junho, 

setembro e outubro, com a par-
ticipação de ilustres convidados 
especialistas nas temáticas a 
abordar.
 Primeira conferência foi sobre 
“Creative Commons”
Dinamizada pelo especialista 
Diogo Morais, a primeira con-
ferência realizou-se no dia 30 
de junho,  e foi sobre “Creative 
Commons”. De forma muito 
genérica, as licenças Creative 
Commons englobam seis tipos 
de licenças que permitem a utili-
zação gratuita de uma obra/tra-
balho criado por terceiros, mas 
que se encontra protegida pelos 
Direitos de Autor.
Fica o convite para a próxima 
Conferência, sobre “Ciência 
Aberta: O Conhecimento ao 
Serviço da Sociedade”, a realizar 
no dia 30 de setembro, pelas 
17h30, por Web Conference.

CASA DO CONHECIMENTO
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DESPORTO
A CANOAGEM DO CLUBE NÁUTICO DE PRADO CONTINUA A ARRECADAR 
MEDALHAS E A SUBIR AO PÓDIO NAS COMPETIÇÕES NACIONAIS

DE
ST

AQ
UE

SO Clube Náutico de Prado sagrou-se Bi-
Campeão Nacional de Maratonas ao vencer o 
Nacional de Maratonas e também se sagrou 
Vice-Campeão Nacional de Esperanças 2020 
(infantis e cadetes). As duas provas foram dis-
putadas no CAR de Montemor-o-Velho, du-
rante o mês de julho.
Sagrou-se também campeão Nacional Rega-
tas em Linha, tendo  Rodrigo Martins (Júnior 
– K1 500m) e Silvestre Pereira (Veterano A – C1 
1000m) alcançado o primeiro lugar. A Prova 
decorreu no fim de semana  de 8 e 9 de agosto, 
em Montemor-O-Velho de onde o CN de Prado 
trouxe 10 meda lhas.
PARABÉNS aos atletas, dirigentes, sócios e a 
todos os patrocinadores deste grande clube e 
obrigado por, uma vez mais, elevar bem alto, 
o nome da Vila de Prado e do concelho de Vila 
Verde.

HABITAÇÃO
FAMÍLIA DA LAGE GANHA CASA NOVA PELAS MÃOS DA HABITAT 
COM O APOIO DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

DESDE 2008, JÁ FORAM 
ENTREGUES 11 HABITAÇÕES NO 
CONCELHO DE VILA VERDE

A Habitat for Humanity Portugal e o 
Município de Vila Verde, em parceria 
com a Junta de Freguesia da Lage, re-
alizaram o sonho do Sr. António e da 
D. Rosa da freguesia da Lage com a 
entrega da sua “nova” habitação.
A cerimónia de entrega da casa à 
família Pinheiro, na Freguesia da Lage, 
Vila Verde, realizou-se no dia 29 de 
junho, numa sessão que contou com 
a presença da Vereadora do Pelouro 
da Ação Social, da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Drª. Júlia Fernandes, 
da Presidente da Direcção da Habitat, 
Helena Pina Vaz, e do Presidente da 
Junta de Freguesia da Lage,e pelo en-
fermeiro  Carlos Pedro.
No momento da entrega da casa, a 
vereadora da autarquia vilaverdense, 
Júlia Fernandes, considerou que “esta 
parceria entre o Município de Vila 
Verde e a Habitat for Humanity repre-
senta uma importante almofada para 
as pessoas e famílias em situação de 
maior vulnerabilidade socioeconómi-
ca. O objetivo é criar condições para 
que todos tenham acesso a uma habi- 
tação condigna.”

Para a Presidente da Direção da Habi-
tat, Helena Pina Vaz, a entrega desta 
habitação foi “mais um caso de suces- 
so, um exemplo e uma inspiração”, re-
forçando “o papel dos voluntários ao 
longo do processo.”
O munícipe contemplado com a nova 
casa, António Pinheiro, agradeceu “o 
trabalho de todos aqueles que ajuda- 
ram na concretização do sonho”, a 
casa onde agora vão morar.
Dezenas de voluntários abraçaram o 
desafio de ajudar a construir a casa da 
família Pinheiro.
Graças aos técnicos e aos voluntários, 
foi possível concretizar um trabalho 
magnífico para que a família Pinheiro 
pudesse ter uma vida melhor no con-
forto da sua “nova” casa, anunciou a 
Habitat for Humanity Portugal.
A consolidação da parceria entre o 
Município de Vila Verde e Habitat for 
Humanity e a dedicação da família, 
co-responsável neste processo de mu-
dança, constituiu um fator basilar na 
concretização deste projeto. 
O Município de Vila Verde colaborou 
com apoio técnico e maquinaria, bem 
como a atribuição de 5.000 €.

A família, que trabalhou afincada-
mente durante meses na sua própria 
casa, ficará a pagar uma prestação 
mensal sem juros, de valor reduzido, 
de acordo com os seus rendimentos.
A Habitat for Humanity Portugal, em 
parceria com o Município de Vila Verde 
já entregou, desde 2008, 11 habitações 
no concelho de Vila Verde, estando 
prevista a entrega de uma nova casa, 

até ao final do corrente ano, a mais 
uma família da Vila de Prado.
A principal área de atuação da Habitat 
Portugal é a construção ou recons- 
trução de casas para famílias carencia-
das.
A seleção das famílias que pretendem 
ser apoiadas pela associação é reali-
zada mediante um processo de can-
didatura que envolve várias estruturas 
da Habitat.

Pelo segundo ano consecutivo, um grupo editorial considerado 
uma referência a nível mundial nos guias de viajantes que pro-
curam as experiências mais luxuosas, atribuiu à Torre de Gomariz 
Wine & Spa Hotel, localizado na freguesia de Cervães, o prémio 
de Melhor Hotel Rural da Europa e do Mediterrâneo, nos pré-
mios de excelência “Condé Nast Johansens 2020”.
É um orgulho para o concelho de Vila Verde ter empreendimen-
tos turísticos tão reconhecidos a nível mundial. Aproveite a sua 
estadia para conhecer os mil e um encantos do nosso território.
Parabéns Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel.

TORRE DE GOMARIZ VENCE PRÉMIO 
DE MELHOR HOTEL RURAL DA EUROPA
 E DO MEDITERRÂNEO

CASA DO CONHECIMENTO E BIBLIOTECA PROFESSOR
MACHADO VILELA PROMOVEM  CICLO DE 
CONFERÊNCIAS SOBRE “DIREITOS NO MUNDO DIGITAL”

CASA DO CONHECIMENTO

PELO MUNDO
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O Município de Vila Verde está a 
instalar um sistema de  Telegestão 
de medição  e  controlo de água da 
rede pública,  com o qual irá con-
seguir medir e gerir os caudais e as 
pressões da água.
Associado a esta recolha automa-
tizada e centralizada de infor-
mação para medição e controlo 
dos volumes de água que entra 
e sai da rede de distribuição,  um 
software de apoio irá  controlar  
as  perdas  e permitir  a  identifi-
cação  de  padrões  de  flutuações  
e variabilidade  de  caudais,  dando  
alertas  para  valores  anómalos e 
para avaliação das múltiplas inter-
venções a criar. 
Através deste  equipamento irão 
ser seguidas quatro linhas de ação 
para o controlo e redução de per-

das no abastecimento público: 
primeiro será feita a  medição 
zonada, de seguida irá proceder-
se à localização e reparação de fu-
gas, depois será implementada a 
Gestão de Pressões e por fim será 
feita a  reabilitação de condutas. 
Brevemente o Município de Vila 
Verde contará  com  um  con-
junto  de  ferramentas  que  per-
mitirão  apoiar,  de  forma signifi-
cativamente mais consolidada e 
sistemática, o controlo de perdas 
reais nos sistemas de abasteci-
mento de água sob gestão da au-
tarquia.  Associada  à  deteção  pre-
coce  de  fugas,  que será possível 
conseguir  através  da  Medição 
Zonada,  haverá uma rápida  e  efi-
caz  localização  e  reparação  das 
mesmas,  de  forma  a minimizar 

os volumes de água perdidos.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE ESTÁ A IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE 
TELEGESTÃO DE CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VIAS DE COMUNICAÇÃO

VISITE-NOS!

Depois de uma fase de intensa 
e ampla execução de projetos 
de instalação de infraestruturas 
e equipamentos de crucial im-
portância para a elevação da 
qualidade de vida dos Vilaver-
denses, designadamente no 
domínio do alargamento da rede 
de saneamento básico, que de-
terminaram inevitáveis danos 
em várias artérias concelhias, 
brevemente irão ser realizadas 
as obras de modernização da 

rede viária.
Cumprindo um planeamento ri-
goroso e consequente, a Câmara 
Municipal de Vila Verde vai dotar 
o concelho de vias de comuni-
cação propiciadoras de uma cir-
culação cómoda, célere e segura 
de todos os veículos automóveis, 
alavancando, assim, a atrativi-
dade do território concelhio.
Este novo impulso na moderni-
zação e na efetiva melhoria da 
rede rodoviária concelhia apenas 

é possível graças à boa saúde fi-
nanceira de que goza o Município 
de Vila Verde, em resultado de 
uma gestão criteriosa, assente 
no equilíbrio entre a contenção 
de despesas e o investimento na 
concretização de projetos estru-
turantes para o desenvolvimento 
sustentado do concelho de Vila 
Verde.
A sucessiva e sustentada redução 
do passivo e o consequente au-
mento da capacidade de endi-

vidamento do Município de Vila 
Verde permitem agora que, em 
complemento do alargamento 
das redes de serviços fundamen-
tais para o bem-estar da popu-
lação, seja feita uma forte aposta 
na requalificação de infraestru-
turas rodoviárias de capital im-
portância para a consolidação da 
competitividade do território.
Este investimento representa 
uma importante mais-valia para 
o concelho de Vila Verde, na 

medida em que vai regenerar 
a rede viária e, assim, tornar o 
território concelhio ainda mais 
atrativo para novos residentes e 
investidores nos vários setores 
empresariais, o que se revela de-
terminante para o crescimento 
do emprego e para a fixação dos 
mais jovens no território conce- 
lhio.

                VIAS A REQUALIFICAR

- M531-2 que liga as freguesias de Coucieiro e Atães
- M532-2 que une o lugar de Revenda em Travassós a Godinhaços
- M566 que liga a Ponte Nova (Loureira) à da rotunda da Lage
- Rua das Vinhas que liga Turiz a Vila Verde
- Rua 25 de Abril que liga o centro urbano de Vila Verde a Barbudo
- CM1179 e do M1167, que ligam Parada de Gatim a Freiriz e Freiriz a Escariz
- M537 que une Pico Regalados a Gomide
- Rua Eng. Adelino Amaro da Costa e Dr. António Ribeiro Guimarães, na sede concelhia
- Rua Bouça Penedo, na freguesia de Cervães.

REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO ESTRUTURANTES PARA A 
MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO CONCELHIO


