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O nosso concelho, tal como o país e o mundo, vivem mo-
mentos de inevitável inquietação e incerteza suscitados 
por uma pandemia que a todos está a afetar de forma sig-
nificativa.
Esta situação emergente e muito difícil tem exigido e vai 
continuar a exigir de todos nós um grande sentido de res- 
ponsabilidade e um forte espírito de solidariedade e de en-
treajuda.
A Câmara Municipal de Vila Verde, contando sempre com 
o inestimável contributo de todos os parceiros locais, no-
meadamente as juntas de freguesia, as autoridades e os 
profissionais de saúde, as forças da autoridade, os bombei-
ros voluntários, as escolas e as IPSS e demais instituições 
e associações concelhias, tem vindo a desdobrar-se em es-
forços e apoios para combater este grave problema sani-
tário e minorar os devastadores efeitos sociais e económi-
cos que o mesmo está a causar. 
Além da mobilização de recursos para fazer face à situação 
pandémica, o Município continua a investir em projetos es-
truturantes para a modernização do território e para a real 
melhoria das condições de vida das pessoas.
Um território atrativo e cada vez mais competitivo con-
strói-se com a aposta em setores vitais para o desenvolvi-
mento local.
Neste momento, alguns dos pilares estruturantes do pro-
gresso de Vila Verde são a modernização da rede viária, a 
aposta na mobilidade sustentável, a regeneração urbana 
e a vertente social consu-bs-tanciada na atenção e redo-
brado apoio às pessoas numa situação de maior vulnera-
bilidade.
Depois de um investimento sem precedentes na ampliação 
e na me lhoria de serviços básicos, como o abastecimento 
público de água e de saneamento, está agora no terreno 
um vasto e ambicioso plano de requalificação das estradas 
concelhias, para tornar o território ainda mais competitivo 
e apelativo para o setor empresarial.
O incremento da economia local e da criação de emprego, 
assim como a continuidade da aposta na educação, na 
cultura, no ambiente, no desporto e no lazer são determi-
nantes para que os Vilaverdenses tenham acesso a eleva-
dos níveis de bem-estar e para fixar os jovens nas nossas 
freguesias e uniões de freguesias. 
Com o empenho e a colaboração de todos, vai ser possível 
fazer de Vila Verde um concelho cada dia mais próspero 
e inclusivo, onde famílias e empreendedores encontrem 
excelentes oportunidades de realização pessoal e profis-
sional.

                         O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

                                                                                                   Dr. António Vilela 

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APROVA  O PLANO E ORÇAMENTO 
PARA 2021 A RONDAR OS 43 MILHÕES DE EUROS

EDITORIAL DESENVOLVIMENTO
PLANO E ORÇAMENTO 2021

APOSTA NA REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL

DEFESA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

                Caro (a) Vilaverdense

O Plano e Orçamento para o ano 
2021 foi elaborado num contexto 
da crise sanitária provocado pela 
pandemia por COVID-19 con-
templando por isso medidas para 
ajudar todos os Vilaverdenses a 
ultrapassar este difícil momento, 
e aponta também no sentido da 
recuperação económica e social, 
apostando fortemente em inves-
timentos estruturantes suscetíveis 
de promover a atratividade terri-
torial e de fomentar novos inves-
timentos geradores de mais e me-
lhores oportunidades de emprego 
no território concelhio.

 Na proposta inserida no documen-
to pode ler-se que o mesmo “cons- 
titui um importante instrumento 
de planeamento de projetos e 
ações de intervenção no território 
concelhio que visam ir de encontro 
às necessidades das populações e 
à ambição de um maior progresso 
económico e social” e aduz-se que 
“centrando a atenção nas pessoas 
e na garantia da sua qualidade 
de vida, com especial acuidade 
na conjuntura de crise sanitária e 
económica e social resultante da 
pandemia COVID-19, mantém-se 
a aposta na proteção das famílias, 
na saúde, na educação, no apoio 
social e no investimento em in-
fraestruturas”.

A este nível, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, Dr. 
António Vilela, sublinha que “se 
dará continuidade ao grande es-
forço que tem vindo a ser feito 
para aproveitar todas as oportuni-
dades que poderão ser proporcio-
nadas ainda no âmbito dos fundos 
de apoio comunitário Portugal 
2020, mas também, e sobretudo, 
a pensar nas possibilidades de in-
vestimentos que surgirão no âm-
bito do «Plano de Recuperação e 
Resiliência» a lançar pelo Gover-
no com o objetivo de promover a 
recuperação económica e social 
no período pós COVID-19 e ainda 
para perspetivar o desenvolvi-
mento de projetos que poderão vir 

a ser enquadrados no âmbito do 
próximo quadro comunitário de 
apoio 2021-2025.”
O mesmo Edil considera que “a 
situação económica e financeira 
equilibrada das contas municipais 
vai permitir avançar com inves-
timentos criteriosos indispen-
sáveis para garantir a melhoria 
das infraestruturas e a prestação 
dos serviços básicos essenciais e 
canalizar todos os recursos dis-
poníveis para continuar a fazer de 
Vila Verde um concelho moderno, 
atrativo e competitivo, com re-
flexos positivos na qualidade de 
vida dos Vilaverdenses.”

 Uma das grandes apostas reside 
na requalificação e reestruturação 
da rede rodoviária municipal, des-
tinadas a melhorar a acessibilidade 
a todo o concelho, dando especial 
ênfase à melhoria das vias de co-
municação às áreas de acolhi-
mento de atividades económicas. 
A Variante que liga a rotunda do 
canoísta na Vila de Prado/EN201 à 
Área de Acolhimento Empresarial 
(AAE) de Oleiros (Variante a Olei-
ros), o Eixo Periférico Norte-Sul 
– ligação da variante em Soutelo 
ao Parque Industrial de Gême, 
assim como a melhoria das aces-
sibilidade às AAE do Neiva – Arco-

zelo e de Coucieiro, assumem-se 
como os projetos que permitirão 
aumentar a fluidez e segurança 
rodoviárias, a competitividade 
territorial e a atratividade para 
novos investimentos, única forma 
de debelar a crise económica e so-
cial resultante da estagnação da 
atividade por causa da pandemia.
Para a concretização deste am-
bicioso desiderato foi elaborado 
um plano de mobilidade que in-
clui a requalificação de um vasto 
conjunto de vias municipais, a 
criação de novas infraestruturas 
viárias para melhorar os acessos a 
áreas empresariais e o desenvolvi-

mento da mobilidade sustentável 
patenteada no investimento nas 
ciclovias urbanas, na ecovia do 
Cávado e do Homem e na rede 
estruturada de trilhos cicláveis e 
pedonais, com inegáveis reflexos 
na promoção da qualidade de 
vida, na valorização do território e 
na atratividade turística.

 A defesa e a promoção da saúde é 
um pilar indeclinável do progresso 
local e, além de manter total dis-
ponibilidade para colaborar com 
as autoridades de saúde e com as 
instituições locais no processo de 
combate à doença COVID-19, a 
maioria social-democrata da Edi-
lidade Vilaverdense manifesta-se 
totalmente empenhada em con-

cluir o processo de modernização 
de todos os equipamentos de 
saúde concelhios com a entrada 
em funcionamento do posto de 
saúde do Vade e a requalificação e 
ampliação do centro de saúde de 
Pico de Regalados e do posto de 
saúde de Cervães
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS

PROSSEGUIR O INVESTIMENTO NAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE E DO TURISMO

POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

APOSTA NUMA MAIOR AUTONOMIA FINANCEIRA DAS JUNTAS DE FREGUESIA  

VALORIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS
E DOS CENTROS CÍVICOS DAS FREGUESIAS  

A promoção da educação das 
crianças e dos jovens é um outro 
vetor fundamental da atuação 
municipal, apostando, agora que 
se encontra finalizado o processo 
de construção e requalificação 
dos equipamentos educativos, na 
melhoria das respetivas condições 
de funcionamento, na manuten-
ção e renovação dos recursos 

didáticos e no permanente apoio 
às famílias no âmbito das medidas 
de ação social escolar, com par-
ticular relevo para os transportes 
escolares gratuitos para todos os 
alunos de todos os níveis de en-
sino e secundário, para o forne-
cimento de refeições escolares e 
para as atividades de animação e 
apoio à família.

Prosseguirá o investimento no re-
forço das infraestruturas destina-
das ao abastecimento de água e 
à recolha de saneamento básico; 
também continuará a ser conce-
dida especial atenção ao tecido 
empresarial, fonte de riqueza e de 
criação de novos postos de traba-
lho, voltando a afirmar-se a esta-
bilidade fiscal como instrumento 
de atração de novo investimento 
e de crescimento das empresas já 
sediadas no Município.

O Dr. António Vilela reitera que 
“a requalificação e alargamento 
da rede viária estruturante mu-
nicipal, como condição essencial 
para a segurança da circulação de 
pessoas e viaturas, associada à in-
fraestruturação das áreas destina-
das ao acolhimento das atividades 
económicas, visa induzir o reforço 
da atratividade territorial para 
novos investimentos geradores de 
mais emprego e mais riqueza.” O desenvolvimento sustentável 

passa, necessariamente, pela efe-
tiva valorização do ambiente, in-
crementando medidas de maior 
eficiência energética na ilumi-
nação pública e nos equipamen-
tos municipais e apostando na 
crescente melhoria do serviço de 
recolha dos resíduos sólidos urba-
nos e na sensibilização das popu-
lações para uma mais adequada 
utilização destes serviços essenci-
ais, promovendo a separação e a 
recolha seletiva dos materiais re-
cicláveis e, também, a recolha de 
resíduos verdes e de construção e 

demolição.
O Presidente da Câmara Munici-
pal refere que “um outro pilar da 
modernização do concelho assen-
ta na concretização de um plano 
de mobilidade clicável e pedonal e 
numa rede estruturada de trilhos 
pedestres, cicláveis e/ou eques-
tres, protegendo os nossos recur-
sos naturais, promovendo e valori-
zando as áreas de circulação e de 
lazer ribeirinhas e de montanha e 
induzindo novos fatores de atra-
tividade turística e de fomento da 
economia local.”

Esta proposta orçamental, 
com uma previsão de recei-
tas e de despesas que ascende 
a 42.973.847€, contempla igual-
mente sólidas políticas de pro-
moção e desenvolvimento cultu-
ral, a universalização do acesso 
dos Vilaverdenses ao lazer e à 

prática desportiva, a moderni-
zação administrativa e o incentivo 
e apoio ao empreendedorismo e 
ao emprego.
O Dr. António Vilela reafirma que, 
“neste processo, a Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde volta a con-
tar com o incansável trabalho e 

permanente espírito de colabo-
ração de todas as Instituições, As-
sociações e Juntas de Freguesia, 
parceiras insubstituíveis na defesa 
dos superiores interesses e legíti-
mos anseios das respetivas popu-
lações.”

O Edil enfatiza ainda que, “mesmo 
num clima de imprevisibilidade 
quanto ao futuro, o orçamento 
para 2021 aposta numa maior au-

tonomia financeira das juntas de 
freguesia, enquanto represent-
antes de um efetivo e eficaz poder 
de proximidade que conhece mel-

hor do que ninguém as necessi-
dades locais, para fazer face aos 
encargos resultantes da assunção 
das novas competências.”

O Edil acrescenta também que “a 
atratividade e a competitividade 
territorial serão ainda consolida-
das com a continuidade da aposta 
na reabilitação urbanística dos 
centros urbanos e dos centros cívi-
cos das freguesias, como espaços 
de atratividade social indutores do 
desenvolvimento da economia lo-
cal.”

A Câmara Municipal de Vila 
Verde vai avançar com a cons- 
trução do Eixo Periférico Norte-
Sul, uma via periférica que per-
mitirá uma ligação entre  a  saída  
da  Variante,  em  Soutelo,  e  a  
zona  envolvente do  parque  in-
dustrial,  em Gême, permitindo 
algum descongestionamento da 
pressão que se faz sentir na EN 
101 entre a sede do concelho e 
Soutelo.  
No  capítulo  das  artérias  estru-
turantes,  o Município vai con-
tinuar as diligências na urgente 
construção da Variante à sede 
concelhia, um  investimento  que  
a  Administração  Central  tem  
vindo  a  adiar  e  que  está  a cons 
tranger sobremaneira o desen-
volvimento económico do con-

celho, condicionando a atividade 
e a competitividade das empre-
sas que laboram no Parque In-
dustrial de Gême e, bem assim, o 
surgimento e expansão de outras 
zonas de acolhimento empresa-
rial na zona norte do concelho.  
A  reivindicação da  promoção  
das  obras de  requalificação  das  
estradas  nacionais  que atrave-
ssam  o  concelho  –  101,  201  e  
205  –  pela  Infraestruturas  de  
Portugal,  dado  o avançado es-
tado de degradação dos pisos 
em vários troços e a falta de con-
dições de segurança  existentes,  
nomeadamente  no  que  à  mo-
bilidade  pedonal  diz  respeito, 
continuará no cerne da ação mu-
nicipal.

MOBILIDADE EIXO PERIFÉRICO RODOVIÁRIO
NORTE-SUL 

CONSTRUÇÃO DE UMA VIA PERIFÉRICA ENTRE A SAÍDA  DA  
VARIANTE EM  SOUTELO E  O  PARQUE  INDUSTRIAL DE GÊME
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MOBILIDADE
PLANO DE REABILITAÇÃO DAS ESTRADAS CONCELHIAS

Esta via está a ser objeto de uma 
profunda intervenção no sentido 
da realização de vários alarga-
mentos e instalação de infraestru-
turas de saneamento básico e de 
abastecimento de água em partes 
da mesma, ficando concluída com 
uma total repavimentação em ta-
pete de asfalto.

A intervenção, num montante 
global superior a 160 mil euros, 
contempla a instalação de in-
fraestruturas de abastecimento 
público de água e de saneamento, 
repavimentação daquela artéria, 
sinalização e execução de valetas 
e bermas.

Os trabalhos iniciaram com a in-
stalação de infraestruturas básicas 
de abastecimento público de água 
e de tratamento de águas resid-
uais, sendo depois complementa-
do com a execução da repavimen-
tação da rua Bouça Penedo.

Esta via está a ser alvo de uma in-
tervenção que visa a colocação de 
infraestruturas de saneamento, 
repavimentação, sinalização e 
execução de valetas e bermas. 
Esta intervenção, num dos prin-
cipais eixos rodoviários que per-
corre as três freguesias de Parada 
de Gatim, Escariz e Freiriz, passan-
do também pela freguesia de Es-

cariz S. Mamede e as liga à EN201, 
vai permitir uma circulação mais 
célere, cómoda e segura, respon-
dendo assim às exigências do sig-
nificativo aumento do número de 
automobilistas que a percorrem.

A Estrada Municipal n.º 537, que 
liga as freguesias de Pico de Re-
galados e Gomide, vai conhecer 
uma profunda intervenção no sen-
tido da reabilitação do piso e da 
criação de condições para que a 
circulação rodoviária se faça com 
maior comodidade e segurança.

A Câmara Municipal de Vila Verde, 
depois dos avultados investimen-
tos realizados no alargamento da 
rede de saneamento básico em 
várias freguesias do concelho, 
avança agora com a concretização 
do plano de reabilitação da rede 
de estradas concelhia.
A intervenção nas vias municipais, 
com um valor de  mais de 3.5 M€ 
vem acrescentar um importante 
valor, em matéria de comodidade, 
de segurança e de celeridade, à cir-
culação rodoviária, e proporcionar 
também à população o acesso as 
serviços básicos de vital importân-
cia para a elevação da qualidade 

de vida local.
Este plano contempla a repavi-
mentação das seguintes estradas, 
caminhos e ruas municipais: EM 
531-2 - Coucieiro e Atães; EM 532-
2; Revenda, em Travassós, a God-
inhaços; EM 566 - Ponte Nova, da 
Loureira à Lage; Rua das Vinhas - 
Vila Verde a Turiz; Rua 25 de Abril 
- Vila Verde a Barbudo; CM 1179 - 
Parada de Gatim a Freiriz; CM 1167 
- Freiriz a Escariz; EM 537; - Pico 
Regalados a Gomide; Rua Eng. 
Adelino Amaro da Costa e Dr. Ant. 
Ribeiro Guimarães - Vila Verde; 
Rua Bouça Penedo – Cervães.

EM 532-2  LIGA REVENDA, EM TRAVASSÓS, A GODINHAÇOS

EM 537  LIGA PICO DE REGALADOS, PICO S. CRISTÓVÃO, BARROS E GOMIDE

ESTRADA MUNICIPAL 1179 QUE LIGA 
PARADA DE GATIM A FREIRIZ

REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOUÇA
DO PENEDO EM CERVÃES

 A Câmara Municipal de Vila Verde, 
que tem vindo a reivindicar a 
premente necessidade da cons-
trução de uma Variante à EN 101, 
revela satisfação pelo concurso 
públicodesta importante infraes-
truturano Programa Nacional de 
Investimentos 2030. O Município 
apela à urgência na construção 
desta obra, sublinhando a im-
portância para o desenvolvimento 
da zona norte do concelho, assim 
como o impacto desta infraes-
trutura rodoviária para a economia 
e a dinamização industrial desta 
região, face às áreas industriais 
servidas pela EN 101, com particu-
lar ênfase para o Parque Industrial 
de Gême.
Há vários anos que a Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, com o
unânime apoio dos membros 
da Assembleia Municipal de Vila 
Verde e das Juntas de Freguesias, 
reclama a urgência de criar uma 
alternativa ao crescente e cada 

vez mais aflitivo problema do con-
gestionamento do trânsito na EN 
101, particularmente no troço que 
atravessa a sede do concelho de 
Vila Verde. Por se tratar de um eixo 
fundamental, já há mais de duas 
década que o Município de Vila 
Verde definiu o corredor da vari-
ante à EN101 no seu Plano Diretor 
Municipal e através da CIM Cávado 
solicitou a sua introdução no Pro-
grama Nacional de Investimentos 
2030.

A requalificação de cerca de 20 
quilómetros da Estrada Nacional 
101, em Vila Verde, vai incidir entre 
o quilómetro 63, junto à povoação 

de Figueirinha, e o quilómetro 
83,460, na interceção com a 
EN205, atravessando 11 fregue-
sias de Vila Verde (Vade, Sande, 
Vilarinho, Barros e Gomide, Pico, 
Pico de Regalados, Gondiães e 
Mós, Prado, Vila Verde e Barbudo, 
Loureira, Geme, Soutelo – Vila 
Verde e Esqueiros, Nevogilde e 
Travassós).
A obra terá um investimento de 
6,3 milhões de euros e visa me-
lhorar as condições de mobilidade 
e segurança dos utilizadores deste 
troço. A empreitada prevê tra-
balhos de beneficiação do pavi-
mento, reforço e adequação da 
sinalização horizontal e vertical 
e equipamentos de segurança da 
via, de reabilitação do sistema de 
drenagem e de tratamento das zo-
nas de travessia urbana.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONGRATULA-SE COM A 
INCLUSÃO DA VARIANTE À EN 101 NO PROGRAMA 
NACIONAL DE INVESTIMENTOS 2030

A INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
 JÁ LANÇOU O CONCURSO PUBLICO 

PARA A REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO 
DE CERCA DE 20 QUILÓMETROS 

DA ESTRADA NACIONAL 101, 
EM VILA VERDE.
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TURISMO
PLANO MUNICIPAL DE TRILHOS
VILA VERDE PÕE EM MARCHA PLANO MUNICIPAL DE TRILHOS

ESTRADA MUNICIPAL 1179 QUE LIGA 
PARADA DE GATIM A FREIRIZ

REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOUÇA
DO PENEDO EM CERVÃES

JÁ FOI LANÇADO A CONCURSO O PROJETO “TRILHOS DA NÓBREGA”

LOJA INTERATIVA DE TURISMO 

A aposta na mobilidade pedonal, 
ciclável e equestre vai ganhar uma 
dinâmica e uma dimensão dignas 
de registo, criando pontos de 
enlace entre freguesias, locais e 
património edificado de relevante 
interesse para os visitantes e tu-
ristas, afirmando-se como um im-
portante catalisador de zonas do 
território concelhio a braços com 
uma crescente desertificação.
 A elevada qualidade da água dos 
rios e ribeiras que atravessam o 
território concelhio e a beleza 
ímpar das zonas ribeirinhas do 

Cávado, Homem, Vade, Neiva, 
Cabra e Tojal, por exemplo, assim 
como das paisagens de montan-
ha, abrem excelentes perspetivas 
de sucesso deste plano de inves-
timento na criação de infraestru-
turas promotoras da mobilidade 
sustentável em Vil Verde.
Entre as principais intervenções 
a realizar pontuam a rede de tril-
hos ribeirinhos (rios Neiva e Vade 
e ribeiras da Cabra, Tojal, Febros, 
Poriço), o trilho de Enduro, as ro-
tas BTT, o trilho equestre D. João 
de Aboim e trilhos pedestres de 

montanha.
Este Plano, além do incentivo ao 
turismo e à prática de montan-
hismo, tem igualmente em vista 
a proteção e preservação do meio 
ambiente, visando a manutenção 
e proteção dos bosquetes autóc-
tones, salvaguardando a regene-
ração natural e intervindo no sen-
tido da conservação dos solos, da 
diminuição da erosão e do risco de 
incêndios florestais.

No âmbito da comemoração do 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência que se assinalou no 
dia 3 de dezembro, foi inaugura-
da na Loja Interativa de Turismo 
de Vila Verde, uma exposição 
com trabalhos criados pelos 
utentes do Centro de Atividades 
Ocupacionais de Vila Verde da 
APPACDM.
Três dos trabalhos em exposição 
foram oferecidos à Câmara Mu-

nicipal de Vila Verde, à Loja Inter-
ativa de Turismo e à Escola Profi-
ssional Amar Terra Verde. 
Na inauguração esteve presente a 
Vereadora da Educação, Cultura e 
Ação Social, Drª Júlia Fernandes, 
a Diretora da APPACDM, Odete 
Dantas, a Diretora da EPATV, Drª 
Sandra Monteiro e as professoras 
e animadoras que fizeram parte 
da iniciativa.

A Câmara Municipal de Vila Verde 
já lançou a concurso a execução da 
empreitada “Trilhos da Nóbrega” 
que contempla a requalificação de 
trilhos que percorrem a freguesia 
de Aboim da Nóbrega e Valdreu.
Esta importante intervenção passa 
pela definição de novos traçados, 
reabilitação e/ou reabertura de 

troços existentes, regularização 
do piso, limpeza de vegetação e 
estabelecimento de uma sinalé-
tica robusta homologada pela 
Federação de Campismo e Mon-
tanhismo de Portugal (FCMP).

O projeto, além do incentivo ao 
turismo e à prática de montan-

hismo, visa ainda a protecção e 
preservação do meio ambiente, 
propiciando a manutenção e pro-
teção dos bosquetes autóctones, 
salvaguardando a regeneração 
natural e potenciando, assim, a 
conservação dos solos, a redução 
da erosão e o risco de incêndios 
florestais.

 A Câmara Municipal apresentou, no dia 28 de 
outubro, um Estudo que sustenta a concre-
tização de um ambicioso Plano Municipal de 
Trilhos destinado a explorar e valorizar as po-
tencialidades naturais e turísticas do território 
concelhio.
Neste Plano considera-se que, dadas as ca-
raterísticas do território concelhio, a maior 
oportunidade reside na criação e valorização 
de redes ecológicas urbano-rurais centradas 
nas linhas de água, também designadas in-
fraestruturas verdes.
Em matéria de intervenção, no terreno, pre-
coniza-se a implementação de corredores 
pedonais e/ou cicláveis e a integração des-
tas infraestruturas verdes com os percursos 
pedonais de montanha já existentes, assim 
como com itinerários equestres, de BTT e 
enduro, com o objetivo de criar uma rede in-
tegrada, devidamente enquadrada e assim, 
ajustada à realidade do território concelhio.
Vila Verde, com este Plano Municipal de Tril-
hos, irá promover uma maior equidade te-
rritorial, construindo e requalificando aces-
sibilidades em sede de excelência ambiental 
e contexto turístico, no sentido de inverter 
a tendência para o isolamento das zonas 
rurais mais periféricas e de promover o tão 
necessário rejuvenescimento da população.

Exposição com trabalhos criados pelos utentes 
da APPACDM  de Vila Verde

MOBILIDADE PEDONAL, CICLÁVEL E EQUESTRE

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE

No dia 23 de novembro celebrou-
se o Dia da Floresta Autóctone, 
para assinalar a efeméride, a Ver-
eadora da Educação, Cultura e 
Ação Social, Dr. Júlia Fernandes, 
inaugurou, no Município de Vila 
Verde, duas exposições alusivas 
à Floresta Autóctone, concre-
tamente a mostra intitulada “Ár-
vores- nativas de Portugal”, da 
Associação Bandeira Azul da Eu-
ropa (ABAE)Eco- Escolas e uma 
outra sob o tema ”Árvores Autóc-
tones”, compostas por trabalhos 
realizados pelos alunos dos Jar-
dins de Infância, dos Agrupamen-
tos de Escolas do Concelho de 

Vila Verde.
Foi também plantado um car-
valho na Praça de Lhomar, em 
Vila Verde, atividade que contou 
com a presença da Vereadora Drª 
Júlia Fernandes, e o Vereador do 
Ambiente, Dr. Patrício Araújo, da 
autarquia vilaverdense.
Realizou-se, ainda, a habitual 
Ação de Reflorestação, desta vez 
no Alto da Leiroinha- Cervães, no 
âmbito do Projeto Internacional 
de Sensibilização para as alter-
ações climáticas, da PIEF da Es-
cola EB 2/3 de Prado.

ASSINALADO COM INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO, 
PLANTAÇÃO DE ÁRVORE AUTÓCTONE 
E REFLORESTAÇÃO EM CERVÃES
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FREGUESIAS

UF DO VADE

UF VILA VERDE E BARBUDO

UF VALBOM S.PEDRO, PAÇÔ E
VALBOM S. MARTINHO

PRADO S. MIGUEL

CERVÃES

PICO S. CRISTOVÃO

PONTE S. VICENTE

UF RIBEIRA DONEIVA E
UF DO VADE

LOUREIRA

CABANELAS

VALDREU

SABARIZ

VILA DE PRADO

ABOIM E GONDOMAR

UF ESCARIZ S. MAMEDE E 
ESCARIZ S. MARTINHO

LAGE

OLEIROS UF CARREIRAS S. MIGUEL E
CARREIRAS DE S. TIAGO

UF MARRANCOS E ARCOZELO UF ESQUEIROS NEVOGILDE
 E TRAVASSOS

REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOUÇA DO 
PENEDO EM CERVÃES

ESTRADA MUNICIPAL 1179 QUE LIGA PARADA
DE GATIM A FREIRIZ
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O campo de futebol de Turiz, no 
âmbito de uma parceria entre o 
Município de Vila Verde e a Junta 
de Freguesia de Turiz, encontra-
se a ser requalificado. Já tem em 
curso uma importante interven-
ção no sentido da melhoria das 
condições da prática de despor-
to, através da colocação de piso 
de relva sintética.
O investimento, na ordem de 
150 mil euros, no arrelvamento 
do campo de jogos existente 
freguesia de Turiz, representa 

um importante impulso na cri-
ação de condições para que a 
população local, especialmente 
os mais jovens, possa ocupar os 
seus tempos livres de uma forma 
salutar.
Com esta obra, Turiz passa a 
contar com um equipamento 
desportivo renovado e adaptado 
às modernas exigências de uma 
prática desportiva potenciadora 
do bem-estar da população.

Já se encontram a ser executa-
das as obras de reabilitação da 
antiga escola primária de Vila 
Verde. A empreitada visa a rea-
bilitação do edifício, conver-
tendo-o numa unidade de pro-
moção da gastronomia local.
 A intervenção vai preservar a 
estrutura original, investindo 
principalmente na alteração da 
compartimentação interior e na 
ampliação necessária. A área ex-

terior será integrada como es-
paço de usufruto público, com a 
demolição de muros de vedação 
e a definição de uma praça, pro-
movendo o convívio em espaços 
exteriores e cobertos, com uma 
estrutura em aço e tela retratil.
Os dois pisos existentes serão 
preservados, alterando-se as com-
partimentações interiores, dotan-
do o piso térreo com espaços 
administrativos, de serviços, de 

preparação e provas gastronómi-
cas e de um espaço multiusos, per-
mitindo uma relação permeável e 
flexível entre o interior do piso té-
rreo e a praça exterior. O piso su-
perior será dividido em laboratóri-
os de ciências gastronómicas, 
espaços de promoção de gastro-
nomia, salas de exposições e re-
uniões e terá ainda um auditório.

Este ano a árvore de Natal da Câmara 
Municipal de Vila Verde é dedicada a 
todas as freguesias do nosso concelho, 
especialmente a toda a população, em 
forma de agradecimento pela força, 
responsabilidade e resiliência com que 
tem enfrentado a pandemia nos últimos 
meses. 
Por sua vez, a tradicional exposição de 
Natal da Ala da Presidência conta com 
catorze presépios representativos de 
cada serviço da autarquia vilaverdense, 
é um sinal de reconhecimento, gratidão 
e apreço pelo trabalho desenvolvido por 
todos/as colaboradores.
Desejamos que esta época traga dias 
mais felizes para todos/as.

CAMPO DE JOGOS DA FREGUESIA DE TURIZ
ESTÁ A SER REQUALIFICADO

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA VERDE ESTÁ A SER ALVO DE UMA 
INTERVENÇÃO PARA ACOLHER O CENTRO DE PROMOÇÃO DE GASTRONOMIA
E CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

ÁRVORE DE  NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
 DEDICADA ÀS FREGUESIAS E ÀS SUAS POPULAÇÕES

ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO 

TURIZ

VILA VERDE E BARBUDO

As obras de instalação de in-
fraestruturas de saneamento, 
em Gême, seguem em bom 
ritmo e vão permitir que este 
serviço básico de vital im-
portância para o bem-estar da 
população chegue a um núme-
ro significativo de habitações.
As infraestruturas, que vão per-
correr uma extensão de cerca 
de 1 500 metros, ao longo da 
avenida do Souto  e  da  rua  da 
Igreja, incluem ainda ligações 
de ramais domiciliários e a li-
gação ao intercetor do Tojal.

Esta obra inscreve-se num 
plano integrado de alargamen-
to das infraestruturas de trata-
mento de águas residuais que 
tem vindo a ser concretizado 
num número considerável de 
freguesias do concelho e que 
envolve um investimento glo-
bal superior a 6 milhões de eu-
ros.

GÊME

O trabalho de parceira com as 
Juntas de Freguesia revela-se de-
terminante para a realização de 
investimentos potenciadores do 
efetivo desenvolvimento local.
O Presidente da Câmara continua, 
pois, a fazer jus a uma gestão mu-
nicipal de verdadeira proximidade, 

visitando as 33 freguesias e uniões 
de freguesia com regularidade e 
acompanhando, na presença dos 
edis locais, as obras em curso para 
tornar o território mais atrativo 
e para melhorar as condições de 
vida da população. 

UM TRABALHO DE PARCEIRA PERMANENTE 
COM AS JUNTAS DE FREGUESIA
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CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM INAUGUROU A CASA DA ALEGRIA  
UM LAR E CENTRO DE DIA PARA PESSOAS COM A DOENÇA DE ALZHEIMER

MUNICÍPIO DE VILA VERDE SUBSIDIA OBRAS DAS NOVAS
INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL DE COVAS EM 50 MIL EUROS

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

Realizou-se, no dia 7 de julho, 
no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho de Vila Verde, na pre-
sença da Vereadora da Cultura, 

AÇÃO SOCIAL

PROJETO “CUIDAR DE QUEM CUIDA”
DÁ APOIO ESPECIALIZADO AOS CUIDADORES INFORMAIS

PROGRAMA SENIORES ATIVOS DINAMIZADA 
ATIVIDADE FÍSICA À DISTÂNCIA

Com o objetivo de promover 
respostas de apoio especiali-
zado aos cuidadores informais 
de pessoas em situação de de-
pendência, Física e funcional, o 
Município de Vila Verde, através 
da Rede social, está a implemen-
tar um projeto “Cuidar de Quem 
Cuida”, que consiste num apoio 
especializado, dirigido aos cui-
dadores informais. 

Inscrições: Serviço de Ação So-
cial de Vila Verde - 926 288 134

O Projeto Seniores Ativos de Vila 
Verde está neste momento sus-
penso, presencialmente, mas a 
atividade física continua a ser 
dinamizada à distância, especial-
mente para os mais idosos.
Com efeito, o Município de Vila 
Verde continua a promover ou-
tras dinâmicas à distância – por 
correio, telefone, vídeo e redes 
sociais - fazendo o possível para 
ajudar quem mais precisa nesta 
realidade difícil que atravessa-
mos.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, e 
o Presidente da Direção do Centro 
Social da Paróquia de Covas, Pe. 
Feliciano Oliveira, assinaram, no 
dia 25 de setembro, um protocolo 
de formalização de um subsídio 
de 50 mil euros atribuído pelo Mu-
nicípio de Vila Verde para apoiar as 
obras de requalificação do edifício 
da antiga escola primária de Covas 
que vai passar a albergar o Centro 
Social de Covas.
Após a cedência daquele antigo 
edifício escolar ao Centro Social da 
Paróquia de Covas, que permitiu o 
avanço do projeto e de uma can-
didatura a fundos comunitários 
de ampliação e de reabilitação do 

imóvel para o funcionamento de 
valência de cariz social com um 
impacto muito positivo na região, 
o Executivo Municipal decidiu, na 
última reunião de Câmara, sub-
sidiar parte da componente não 

financiada da mesma candidatura 
com um montante indispensável 
para a conclusão da obra.

O Centro Social do Vale do 
Homem inaugurou,  no dia 21 de 
setembro, com pompa e circuns-
tância, a Casa da Alegria, numa 
cerimónia que foi presidida pela 
Ministra do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social, Drª Ana 
Mendes Godinho.
O Presidente da Câmara de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, e a Vere-
adora da Ação Social, Drª Júlia 
Fernandes, também estiveram 
presentes na cerimónia de inau-
guração deste Lar e Centro de Dia 
para pessoas com a doença de 
Alzheimer, uma nova valência que 
terá capacidade para cerca de 50 
utentes.
No sua intervenção o Presidente 
da Câmara referiu que este é “Mo-
mento muito significativo para 
o Município de Vila Verde, para o 
Centro Social e para as pessoas, 
fundamentalmente, que é para 
quem se destina. Instituição tem 
crescido, aumentado a oferta e 
tem qualidade extraordinária. 
Grande desafio de levar para a 
frente esta grande nau no meio de 
alguma tormenta.”

VILA VERDE ASSINALA O DIA INTERNACIONAL PELA
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
COM HOMENAGEM ÀS 30 MULHERES MORTAS, 
EM PORTUGAL, EM 2020

No dia 25 de novembro ce-
lebrou-se o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres, para assi-
nalar a data, o Município de Vila 
Verde associou-se à iniciativa da 
UMAR “ De luto e em luta pelas 
mulheres vítimas de femicídio” 
e colocou uma faixa preta na 
fachada do edifício para manife-
star o repúdio e a revolta contra 
a violência doméstica.
Foi, ainda, colocado, de forma 
simbólica, na escadaria da en-
trada dos Paços do Concelho, 30 
pares de sapatos que simbolizam 
o número de mulheres assassi-
nadas em Portugal entre o dia 1 
de janeiro e 15 de novembro de 
2020: 16 femicídios e 43 tentati-
vas de femicídio em relações de 
intimidade; 12 assassinatos em 
contexto de relações familiares; 
2 assassinatos noutros contex-

tos. A registar também as/os 21 
filhas/os que ficaram órfãs/ãos, 
na sequência dos femicídios.
Além desta iniciativa o Município 
de Vila Verde também se junta 
ao Projeto Envolver no lança-
mento da Campanha “Nós não 
pactuamos com a Violência do-
méstica. E Tu?”, uma campanha 
que tem como objetivo a sensibi-
lização da comunidade em geral 
e, em especial, vítimas de violên-
cia doméstica, para a tomada de 
consciência da sua situação, para 
a denúncia da mesma e para a 
existência de recursos de apoio.
Estas iniciativas inseriram-se na 
Semana para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres 
promovida pelo Município de 
Vila Verde, CLDS-4G Vila Verde,  
UMAR,Projeto Chega Mais, o 
Projeto Envolver e contou com o 
apoio da Rádio Voz do Neiva.

No âmbito da celebração do Dia 
Internacional para a Erradicação 
da Pobreza e Exclusão Social, 
que se assinalou  no dia 17 de ou-
tubro, a Rede Social do Concelho 
de Vila Verde assinalou a data 
com o lançamento do  livro “O-
lhares sobre a Pobreza” .
Durante um ano, o livro em 
branco circulou por todas as ins-
tituições do concelho, onde os 

utentes foram escrevendo frases 
sobre a pobreza, ilustrando-o 
com imagens acerca do tema.
Com o objetivo de dar a conhe-
cer todos os trabalhos escritos 
e ilustrados no livro, a Casa do 
Povo da Ribeira do Neiva editou 
um vídeo onde deu a conhecer 
todas as mensagens que os 
utentes das IPSS concelhias ex-
pressaram no Livro.

IPSS DO CONCELHO DE VILA VERDE UNIDAS 
CONTRA A POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL
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VILA VERDE ASSINALA O DIA INTERNACIONAL PELA
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
COM HOMENAGEM ÀS 30 MULHERES MORTAS, 
EM PORTUGAL, EM 2020

DIA DO CONCELHO TRADIÇÃO

No âmbito das Comemorações 
do 165º aniversário da Fundação 
do Concelho de Vila Verde, o Exe-
cutivo Municipal  aprovou, na sua 
reunião ordinária de 22 de outubro 
do corrente ano, a atribuição de 
condecorações a várias personali-
dades, instituições e empresas.
No entanto, e dadas as medidas 
de contingência decretadas pelo 
Governo, devido à Covid-19, o Mu-
nicípio de Vila Verde deu a conhe-
cer, em direto, na Sessão Solene, 
as personalidades, instituições 
e empresas do Concelho hom-
enageadas e condecoradas.
Convém informar que os hom-
enageados não estiveram pre-
sentes nesta cerimónia, tendo o 
Município o dever de fazer che-
gar a todos a medalha atribuída, 
no momento mais oportuno, que 

poderá passar pela organização 
de uma cerimónia de entrega das 
condecorações.

No dia 24 de outubro, o concelho 
de Vila Verde comemorou o 165º 
Aniversário da sua Fundação. De 
forma a assinalar esta data tão es-
pecial para a história do concelho, 
o Município promoveu, no Salão 
Nobre, uma sessão solene res-
trita a convidados, onde, além de 
assinalar a data, condecorou com 
medalhas de mérito, algumas per-
sonalidades, instituições, empre-
sas do concelho e os funcionários 
do Município.

No entanto e dadas as medidas 
de contingência decretadas pelo 
Governo, devido à Covid-19, a 
sessão não teve público, mas foi 
transmitida em direto na página 
do facebook do Município de Vila 
Verde, de modo a celebrar com 
todos os vilaverdenses esta data, 
pois Vila Verde é um concelho com 
uma história rica e cheia de suces-
sos.
Esta transmissão em direto, para 
o exterior, neste dia particular-

mente relevante da história, é iné- 
dita, mas representou também 
um desafio e uma oportunidade 
para sublinhar a importância do 
aproveitamento das imensas po-
tencialidades das tecnologias da 
informação e da comunicação.
Os músicos Sérgio Mirra e Rogério 
Braga deram um colorido especial 
ao evento com as suas magnificas 
atuações musicais.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE HOMENAGEIA PERSONALIDADES,
INSTITUIÇÕES E EMPRESAS DO CONCELHO

VILA VERDE ASSINALA O 165º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO CONCELHO 
EM CERIMÓNIA RESTRITA, TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK

VILA VERDE É UM CONCELHO COM UMA HISTÓRIA RICA E CHEIA DE SUCESSOS

165
ANOS

IPSS DO CONCELHO DE VILA VERDE UNIDAS 
CONTRA A POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL

Desde tempos imemoráveis 
que as Festas de Santa Luzia de 
Ribeira de Penela atraem per-
egrinos das mais variadas locali-
dades no Norte do país. Esta im-
agem religiosa tem a sua capela 
localizada na freguesia de Azões, 
concelho de Vila Verde. Os pere-
grinos que se deslocavam a esta 
terra, atravessavam cidades, 
percorrendo longos quilóme-
tros para venerar Santa Luzia de 
Penela. A Festa de Santa Luzia, 
desde que há memória, sempre 
se realizou a 8 de dezembro. 
Desde 1967 que a santa é ven-
erada no segundo domingo do 
mês de dezembro. Atualmente, 
a Capela de Santa Luzia dispõe 
de três imagens da santa. Uma 
considerada a principal, locali-
zada no altar mor da capela, 
onde são ostentadas as ofertas 
em ouro dos seus devotos, em 
dia de festa. Uma outra imagem 
encontra-se disposta no altar 
das esmolas do livro dos teste-

munhos, para que possa ser 
saudada pelos peregrinos. A 
terceira imagem é destinada 
ao andor preparado para a pro-
cissão, que se realiza, todos os 
anos, em dia de festa. Atual-
mente, as Festas de Santa Luzia 
são especialmente de carácter 
religioso, realizando-se a Missa 
em honra da Santa e a procis-
são com bandeiras e andores. 
Além dos Romeiros, que apesar 
de menos frequentes, ainda são 
vistos, é comum haver nas fes-
tas de Santa Luzia os cavaleiros 
que remontam às feiras francas. 
Há tradições que se perderam 
ao longo dos anos, mas outras 
se foram criando, como comer 
figos secos e beber vinho bran-
co. Em relação à vida da Santa, 
são imprecisas as informações, 
mas crê-se que nasceu no ano 
de 281, finais do século terceiro, 
em Itália, tendo escolhido, anos 
mais tarde, viver em função de 
Deus.

DEVOÇÃO 
A SANTA LUZIA DE 

RIBERA DE PENELA
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Foram 78 obras que participaram 
no  concurso que estiveram em ex-
posição de 17 de outubro a 27 de 
novembro
O Júri, composto pelo Pintor- Co-
ordenador Artístico e Presidente 
de Júri, Luís Coquenão, pelo Artis-
ta Plástico e Presidente da D’Arte, 
Maciel Cardeira, pelo Arquiteto 
Jean Pierre Porcher, pelo Artista 
Plástico, Isaque Pinheiro, pelo Ar-
tista Plástico, Rafael Ibarra e pelo 
Artista e vencedor da 10ª Bienal 
Internacional de Arte Jovem de 
Vila Verde, João Gago, atribuiu, 
ainda, os seguintes prémios:
Segundo Prémio da Bienal Inter-
nacional de Arte Jovem, à obra de 

Juliana Julieta “O sonho de ontem 
(yesterdaydream)”;
Prémio Revelação- IPDJ (Instituto 
Português do Desporto e da Ju-
ventude), à obra de Mário Diogo 
“Quem sou eu e nós”.
Foram ainda atribuídas três Men-
ções Honrosas às obras: “RGB”, do 
artista João Sousa Pinto, “Máscara 
I” de Diogo Nogueira e a “Feel Like 
Home”, de Rafael Oliveira.
Concorreram a esta edição vários 
artistas nacionais e internacionais, 
nas modalidades de cerâmica, de-
senho, escultura, gravura, pintura, 
técnica mista, tapeçaria, design, 
fotografia plástica, vídeo e insta-
lação.

CULTURA

Pedro Cunha e Bruno Grilo foram 
os grandes vencedores da 11ª 
edição da Bienal Internacio-
nal de Arte Jovem de Vila Verde
O Júri da 11ª edição da Bienal In-
ternacional de Vila Verde atribuiu o 
‘Grande Prémio da Bienal Internac-
ional de Arte Jovem- Prémio BPI’, 
em ex-aequo, aos artistas Pedro 
Cunha e Bruno Grilo, que concorre-
ram com as obras “Pedras no Sapa-
to” e “Baía Mar”, respetivamente.

Esta edição, que cobre os anos 
de 2018 e 2019, aborda os temas 
“Gualdim Pais- o Fronteiro de 
Deus”, “Templários de Cervães”, 
“Antropónimos do concelho de 
Vila Verde”, “O Vale do Cávado 
no percurso crítico”, “O Con-
selheiro Leonardo Caetano de 
Araújo Benemérito Paradense 
no Brasil e Brasileiro em Portu-
gal”, e “Reflexão Diplomática e 
Paleográfica sobre dois docu-
mentos do caderno de D. God-
inho, Arcebispo de Braga”, dos 
autores João Lobo, Aurélio de 

Oliveira, António Sousa Araújo e 
Maria Adelina Vieira.
O Boletim Cultural de Vila Verde, 
que já soma 15 números, consti-
tui um considerável repositório 
de uma muito importante 
produção intelectual, reunindo 
trabalhos de índole literária e 
científica dignos de assinalável 
relevo.
Este ano, devido à conjuntura 
atual, não haverá apresentação 
pública do Boletim Cultural, mas 
o mesmo pode ser adquirido na 
Câmara Municipal de Vila Verde.

Foi inaugurada, no dia 30 de outu-
bro, na Aliança Artesanal, a obra 
de arte da Artista Plástica Mónica 
Mindelis, inspirada na temática 
dos Lenços de Namorados, pro-
duzida em parceria com as artesãs 
locais.
A obra, intitulada de «Assim como 
um mapa, representa um terre-
no», foi produzida em ambiente de 
Residência Artística para o Projeto 
Amar o Minho, promovido pelo 
consórcio MINHO IN (constituído 
pelas Comunidades Intermunici-
pais do Alto Minho, Ave e Cávado),  
com coordenação artística e de 
comunicação da Zet Gallery.

PEDRO CUNHA E BRUNO GRILO FORAM OS GRANDES VENCEDORES 
DA 11ª EDIÇÃO DA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE JOVEM DE VILA VERDE

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APRESENTA 
EDIÇÃO Nº.14 E 15 DO BOLETIM CULTURAL

OBRA DA ARTÍSTICA MÓNICA MINDELIS, PRODUZIDA EM
AMBIENTE DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA EM VILA VERDE

           VISITA VIRTUAL
 A exposição da XI edição da 
Bienal Internacional de Arte 
Jovem de Vila Verde esteve 
online através de um vídeo 

onde os cibernautas puderam 

“visitar” as 78 fantásticas 

obras que fizeram 

parte desta edição.

«O BOLETIM CULTURAL DE VILA VERDE, QUE JÁ SOMA 15 NÚMEROS, 
CONSTITUI UM CONSIDERÁVEL REPOSITÓRIO DE UMA MUITO 
IMPORTANTE PRODUÇÃO INTELECTUAL»

No âmbito da Bienal Interna-
cional de Arte Jovem de Vila 
Verde, realizou-se, no dia 12 de 
novembro, na Escola Secundária 
de Vila Verde, a apresentação do 
Plano Nacional das Artes. 
Desenvolvido pelas áreas go-
vernativas da Cultura e da Edu-
cação, o Plano Nacional das 
Artes (PNA) tem como objetivo 
tornar as artes mais acessíveis 
aos cidadãos, em particular às 
crianças e aos jovens, através 
da comunidade educativa, pro-
movendo a participação cul-
tural, numa lógica de inclusão e 

aprendizagem ao longo da vida. 
Pretende incentivar o compro-
misso cultural das comunidades 
e organizações e desenvolver 
redes de colaboração e parce-
rias com entidades públicas e 
privadas, designadamente, tra-
balhando em articulação com os 
planos, programas e redes pré-
existentes.
Além da explicação do Plano 
Nacional das Artes, a sessão foi 
abrilhantada pela atuação dos 
“Verde em cena” e de outros 
talentosos alunos da Escola Se-
cundária de Vila Verde.

VILA VERDE ADERE AO PLANO 
NACIONAL DAS ARTES
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A Biblioteca Municipal Pro-
fessor Machado Vilela aco-
lheu, no dia 4 de setembro, 
a inauguração da exposição 
“Ornato e Graça, a primeira 
grande mostra do estilo 
ROCOCÓ num município 
português. Composta por 
14 painéis de fotografias de 
igrejas do concelho de Vila 
Verde com estilo Rococó, a 
mostra  esteve patente ao 
público até 22 de setembro.
A curadoria e investigação 
esteve a cargo de Eduardo 
Pires de Oliveira, onde re-
alça que o Minho destaca-se, 
no panorama nacional, pela 
importância das obras pro-

duzidas ao gosto do Rococó. 
Aqui se encontra a sua maior 
expressão e qualidade, so-
bretudo na talha. O autor 
referiu a «notável qualidade, 
beleza e volumetria dos or-
natos, os detalhes flame-
jantes e raros, as particu-
laridades locais que refletem 
gostos correntes e denotam 
a autoria de artistas locais 
e mestres regionais.» A fo-
tografia é da autoria do 
fotógrafo Adelino Pinheiro.

O patrono da Biblioteca Municipa 
de Vila Verde, Álvaro da Costa 
Machado Vilela. Nascido em Bar-
budo, em 1871, deixou duas vali-
osas bibliotecas particulares, uma 
de carácter mais profissional, a 
que conservava no seu gabinete 
da Universidade de Coimbra, à 
Faculdade de Direito daquela insti-
tuição de ensino superior e  outra, 
que poderemos qualificar como a 
mais íntima, a que o rodeava na 
sua casa de Vila Verde, à Bibliote-
ca Municipal da sua terra Natal.
Esta biblioteca, que integra a 
vasta obra publicada do autor e 
que espelha bem os seus inte-
resses literários, profissionais e 
de cidadão, está a ser tratada e 
será em breve digitalizada, inte-

grando a AquaLibri, a futura Bi-
blioteca Digital do Cávado, criada 
no âmbito da CIM Cávado com 
patrocínio da Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliote-
cas, através do Programa PADES.
Nela se encontram obras em di-
versas línguas sobre Direito In-
ternacional, datadas de entre o 
final do século XIX e os anos 40 
do século XX, revistas jurídicas, 
de cultura, política e ciências so-
ciais do mesmo período, clás-
sicos da literatura portuguesa e 
mundial, e também obras sobre 
as misericórdias e o assistencia-
lismo, mostrando bem como toda 
a sua ação foi pautada pelo cons-
tante estudo e desejo de rigor.

A Biblioteca de Prado Comenda-
dor Sousa Lima acolheu, de 11 a 
30 de novembro, a exposição “Na-
tureza Viva” da autoria do fotó-
grafo amador António Moreira, 
composta por várias fotografias 
da natureza em geral, mas espe-
cialmente de aves.
António Joaquim Moreira Fer-
nandes nasceu em 1959, na Vila 
de Prado, concelho de Vila Verde, 
onde reside. Autodidata, é um 
apaixonado pela natureza de um 
modo geral, mas em particular por 
aqueles que têm asas.
O trabalho em exposição contou 

com algumas fotografias da sua 
extensa coleção, revelando um 
pouco das particularidades dos 
seres vivos que adora fotografar. 
É administrador do grupo privado 
do Facebook “Natureza Viva”, 
visível no link: https://www.face-
book.com/groups/6628226174683
95/?ref=share

A Rede de Bibliotecas de Vila 
Verde promoveu um ciclo de con-
tos e ilustração animados pela 
editora Paleta de Letras e levou 
histórias e ilustrações de autores 
portugueses aos alunos do primei-
ro ciclo do concelho Vila Verde.
Inserido no âmbito da pro-
gramação do Mês das Bibliotecas 
Escolares e dinamizado a par-

tir da Biblioteca Municipal Prof. 
Machado Vilela e das bibliotecas 
escolares do Concelho, este ciclo 
transferiu para o mundo virtual 
uma experiência constituída por 
horas do conto e oficinas de ilus-
tração dinamizadas pelos autores 
Pedro Seromenho, Estefânia Sur-
reira, Sebastião Peixoto e Sérgio 
Ribeiro.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APRESENTA 
EDIÇÃO Nº.14 E 15 DO BOLETIM CULTURAL

OBRA DO PROF. MACHADO VILELA SERÁ DIGITALIZADA E INTEGRARÁ
AQUALIBRI, FUTURA BIBLIOTECA DIGITAL DO CÁVADO

EXPOSIÇÃO “NATUREZA VIVA”, DE ANTÓNIO MOREIRA, 
NA BIBLIOTECA DE PRADO

A REDE DE BIBLIOTECAS DE VILA VERDE EM AÇÃO:CICLO DE CONTOS E ILUSTRAÇÃO 
ANIMA AS ESCOLAS DO CONCELHO

PRIMEIRA GRANDE MOSTRA
DO ESTILO ROCOCÓ

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).

BIBLIOTECAS EDUCAÇÃO

Com o objetivo de definir pro-
cedimentos e articular estraté-
gias  para o início do ano letivo, 
que arrancou a 17 de setembro,  
foram definidas as regras de 
funcionamento para as escolas 
do concelho, tendo em conta o 
contexto da situação pandémica 
que o país continua a enfrentar, 
esclarecendo e aprofundando, 
com a equipa da Saúde, todas 
as orientações já publicadas pela 
DGS.

Câmara de Vila Verde distribui 
equipamentos individuais de 
proteção às escola.
No regresso à escola, em tem-
pos de pandemia, e com o obje-
tivo de garantir a segurança dos 
alunos e de toda a comunidade 
escolar, durante o ano letivo, o 
Município está a distribuir, per-
manentemente, equipamentos 
individuais junto das escolas, 
como tapetes pedilúvio para 
colocar na entrada de cada esta-
belecimento de ensino do 1º 
ciclo e pré-escolar, máscaras, 
batas, doseadores, pulveriza-
dores, gel desinfetante de mãos, 

materiais de desinfeção de su-
perfícies e medidores de tem-
peratura.

Escolas têm os seus planos de 
contingência atualizados
Do ponto de vista das escolas, 
os Diretores assumem que es-
tão reunidas todas as condições 
para o ano letivo decorra com 
tranquilidade e segurança. As 
escolas têm os seus planos de 
contingência atualizados que 
contemplam todas as medidas 
necessárias para garantir a se-
gurança dos alunos, do pessoal 
docente e não docente.

Delegado de Saúde disponível 
para colaborar com as escolas
O Delegado de Saúde mostrou-
se disponível para colaborar com 
as escolas, com visitas aos esta-
belecimentos de ensino, numa 
perspetiva de apoio e implemen-
tação das medidas necessárias 
e com auxílio técnico aos pla-
nos de contingência, promoven 
do ações de formação para os 
profissionais que trabalham em 
contexto escolar.

REGRESSO À ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA

CÂMARA, DELEGAÇÃO DE SAÚDE E ESCOLAS DO 
CONCELHO VILA VERDE DEFINIRAM PLANO DE 
SEGURANÇA PARA O REGRESSO ÀS AULAS

ANO ESCOLAR ARRANCA COM A TRANQUILIDADE 
POSSÍVEL, PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORA DA 
EDUCAÇÃO ACOMPANHAM ARRANQUE DO ANO ESCOLAR

Num ano letivo que se inicia sob 
os constrangimentos colocados 
pelo contexto de pandemia que 
o país e o mundo enfrentam, o 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, acompanha-
do pela senhora vereadora da 
Educação, Dr.a Júlia Fernandes, 

pôde constatar, in loco, que, as 
direções, o corpo docente, os as-
sistentes técnicos e operacionais 
e as famílias estão totalmente 
empenhados em que o ano letivo 
decorra dentro da normalidade 
possível.

VILA VERDE ADERE AO PLANO 
NACIONAL DAS ARTES
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE

 EDITAL N° 35 - REUNIÃO 6 JULHO 2020
     
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 18 de junho de 2020.
- O Sr. Vereador Patrício Araújo, informa que está em discussão para consulta pública, na Agência Portuguesa do Ambiente, a 
Linha dupla de Ponte de Lima fonte Fria a 400Kv, e que o processo terminará a 24/07/2020. A empresa promotora é a Rede Elétrica 
Nacional (REN).
- Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão da certidão de copropriedade do prédio rústico, referente ao processo 
03/2020/451 , em nome de Jorge Daniel da Mota Viana, sito no Iugar de Quintela, 24 da União de Freguesias de Escariz S. Mamede 
e Escariz S. Martinho.                    
- Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID/19, reconhecidas pela Divisão da 
Qualidade Atendimento e Fiscalização e Departamento de Urbanização e Edificação. Remeta-se ã Assembleia Municipal, no 
prazo de quarenta e oito horas.
- Deliberado, por unanimidade, proceder ã receção provisória das obras de urbanização, com o alvará n.° 02/2019 de 07 de outu-
bro, sitas na Rua de Coimbra, freguesia de Vila Verde e Barbudo, requerida por Becrimo - Investimentos Imobiliários, Ld. , tendo 
em conta o auto de \/istoria elaborado sobre o assunto
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.°, 
n.° 1, da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação que Ihe foi conferida pela lei n° 70/2015, de 16 de julho, nos termos das 
informações técnicas constantes do processo em nome processo 03/2020/233, em nome de Maria Blandina Moreira da Silva.
- Deliberado, por unanimidade, definir os montantes de seguro de responsabilidade civil destinados a cobrir os riscos associados 
à ati\lidade posto de abastecimento de combustíveis, referente ao processo 05/2005/117, em nome de Mota-Engil, SA, sita na 
Avenida Sobral - IIhô, 121, freguesia de Cervães,ao abrigo do disposto no n.’7, do artigo 13.° e n.’3, do artigo 14. , ambos do D.L. 
n.° 267/2002, de 26 de novembro, na sua redação atual, nos termos propostos pelo Sr. Vereador do Pelouro da Qualidade, Orde-
namento e Gestão do Território, datada em 01 de julho de 2020.
- Deliberado, por unanimidade, solicitar um parecer à Junta de Freguesia da Loureira bem como a reapreciação técnica do pro-
cesso 01/2019/450, em nome de Alisénior e João Lopes de Macedo, designadamente no que diz respeito à indispensabilidade de 
intervenção no caminho público entre a Quinta do Alí\lio e a Rua do Esparido.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, nomear novas Comissões de Vistoria, de acordo com a 
informação prestada pela Chefe da Di\/isão de Qualidade, Atendimento e Fiscalização, Dr. Filipa Vilela.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a consolidação definitiva da situação de mo-
bilidade intercarreiras da trabalhadora Ana Paula Malheiro Pereira de Sá, na carreira de assistente técnico com efeitos a 01 de 
agosto de 2020.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a proposta de abertura de procedimento de 
recrutamento em regime de mobilidade interna intercarreiras para a Divisão de Qualidade, Atendimento e Fiscalização de dois 
técnicos superiores, um para exercício de funções no Serviço de Atendimento e Apoio ao Cidadão e outro para Serviço de Gestão 
Processual, postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal/2020 e devidamente orçamentados.

EDITAL N° 37 - REUNIÃO 20 JULHO 2020

- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 06 de julho de 2020.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID/19, reconhecidas pela Divisão da 
Qualidade Atendimento e Fiscalização e Departamento de Urbanização e Edificação. Remeta-se à Assembleia Municipal, no 
prazo de quarenta e oito horas.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio à Cruz Vermelha Portuguesa — Delegação de Braga, no valor de 12 740,00 
euros (doze mil setecentos e quarenta euros), para o transporte de alunos/as que constituem, neste momento, a turma PIEF a 
funcionar no ano letivo 2020/2021.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à colocação de sinalizaçáo “proibição de estacionamento (C15) em três locais distintos, 
da Avenida de Porto Carrero” de acordo com a informação prestada pelo técnico.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir a ajuda monetária no valor de € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros), para 
aquisição de terreno, a fim de melhorar a visibilidade do cruzamento da Rua Professor Machado Vilela com as Ruas Santo Amaro 
e 25 de abril da freguesia de Vila Verde e Barbudo.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Ministério da Educação e o Município de Vila 
Verde, para a remoção de materiais de construção com amianto na sua composição da Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, aprovar a consolidação definitiva da mobi-
lidade intercarreiras/carreira especial - educador de infância/carreira geral-técnico superior, de acordo com a proposta apresen-
tada, pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
proferiram a declaração inserta na respetiva na respetiva minuta.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, aprovar a abertura de procedimento de 
recrutamento em regime de mobilidade interna intercarreiras, de acordo com a proposta apresentada, pelo Senhor Vereador da 
QuaIidade,Ordenamento e Gestão do Território. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, proferiram a declaração inserta 
na respetiva minuta.     
- Deliberado, por unanimidade, aceitar todo o argumentário subscrito pelo Sr. Eng.° José Bezerra, cujo teor deverá ser remetido 
à Agência Portuguesa do Ambiente, para efeitos de pronúncia    
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de fregue-
sia da UF Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para a construção de um abrigo de passageiros na Avenida Senhora da Boa Viagem, 
em Barros. Os Srs. Vereadores do PS apresentam a declaração que se encontra inserta na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da 
Igreja de São Tiago de Atiães, para a concretização das obras de restauro do Telhado da Igreja Paroquial. Os Srs. Vereadores do 
PS apresentam a declaração que se encontra inserta na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de 
Freguesia da UF de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para a construção de muros de suporte à EM 537, mais concretamente 
nos locais das derrocadas ocorridas em 2019 junto ao cruzeiro e à antiga escola primária de Barros, assim como junto ao acesso 
à Igreja de Gomide.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da 
Igreja de São Miguel de Soutelo, para a concretização das obras de requalificação e restauro do cruzeiro paroquial e diversos 
elementos arquitetónicos existentes na zona envolvente à Igreja Paroquial de Soutelo. Os Srs. Vereadores do PS apresentam a 
declaração que se encontra inserta na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da 
Igreja de São Mamede de Escariz, para a concretização das obras de restauro dos altares da respeti\la Igreja Paroquial. Os Srs. 
Vereadores do PS

 EDITAL N° 41 - REUNIÃO 7 DE SETEMBRO 2020

- Deliberado, por unanimidade, que as próximas reuniões ordinárias do executivo realizar-se-ão nos dias 21 de Setembro e 8 de 
Outubro, sendo que, a partir desta última data, e até ao final do presente ano, as reuniões ordinárias realizar-se-ão às quintas-
feiras da primeira e terceira semanas de cada mês.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 20 de julho de 2020.
- Deliberado por unanimidade, aprovar um voto de pesar em virtude do falecimento do Sr. António José Rodrigues.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar um voto de pesar em virtude do falecimento do Sr. Alfredo Nuno Lago.
- Deliberado, tomar conhecimento das listagens elaboradas peta Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos pro-
feridos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de 
Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de junho.
 -Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão da certidão de compropriedade do prédio rústico, de acordo com as infor-
mações técnicas constantes do processo 03/2020/461 , em nome de Nídia Maria Estelita de Macedo, sito no lugar de Outeiro, da 
Freguesia de Vila de Prado.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID/19, reconhecidas pela Divisão da 
Qualidade Atendimento e Fiscalização e as Departamento de Urbanização e Edificação. Remeta-se à Assembleia Municipal, no 
prazo de quarenta e oito horas.
-Deliberado, ratificar por unanimidade, o despacho proferido pelo Sr. Vereador Patrício Araújo, datado de 03 de julho de 2020, 
concordando com o teor da informação do Chefe da Divisão do Ordenamento e Território Eng. 0 José Bezerra, de 17 de agosto de 
2020, relacionado com o pedido de parecer sobre o projeto de licenciamento da Pedreira de Serém, Ponte São Vicente, Concelho 
de Vila Verde.
- Deliberado ratificar, por unanimidade, o despacho proferido pelo Sr. Vereador Patrício Araújo, datado de 03 de julho de 2020, 
concordando com o teor da informação do Chefe da Divisão do Ordenamento e Território Eng. 0 José Bezerra, de 17 de agosto 
de 2020, relacionado com o pedido de parecer sobre o projeto de licenciamento da Pedreira Bouça da Cerca, Lanhas, Concelho 
de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de copropriedade, tendo em consideração o 
teor das informações técnicas constantes do processo no 03/2020/193, em nome de Manuel da Silva.
- Deliberado, tomar conhecimento da informação prestada pelo Chefe da Divisão de Educação e Promoção Social Dr. Adelino 
Machado, dando conhecimento à Exm a Câmara, dos Projetos de desenvolvimento social no Município de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar os alunos da APPACDM no Complexo de Vila Verde, na frequência das Piscinas Municipais, 
de acordo com a informação prestada pela técnica.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a prática de Psico-motricidade no Complexo Lazer de Vila Verde, de acordo com a infor-
mação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir à EBI de Aboim da Nóbrega, o nome da Senhora Professora Maria do Carmo Ferreira Reis 
da Rocha, de acordo com a informação prestada pelo Chefe da Divisão de Educação e Promoção Social, Dr. Adelino Machado.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 1.000,00
(mil euros) ao Grupo Folclórico “União de Tradições” da União de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassós, para a gravação 
e edição de um CD, do respetivo Grupo.

- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), à Associação Cultural 
e Musical de Vila Verde, para fazer face às despesas de funcionamento com o ensino Artístico de Música.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção habitação, por força da aplicação do disposto na alínea 
d), do no 3, do referido artigo, respeitante ao processo 01/1994/2666, em nome de Ermelinda de Lima Magalhães.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção habitação, por força da aplicação do disposto na alínea 
d), do n o 3, do referido artigo, respeitante ao processo 01/1999/3270, em nome de Raíz do Costume — Imobiliária e Construções Lda.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de copropriedade, ao abrigo do artigo 540 , n o 1, da 
Lei n091/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei 11070/201 5, de 16 de julho, tendo em conta as informações 
técnicas constantes do processo no 03/2020/51 , em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira.
- Deliberado, por unanimidade, aceitar a “futura integração no domínio público de uma área de 372,00 m2 na forma de “cul de saci’, 
de acesso às parcelas e para a criação de estacionamento público” nos termos das informações técnicas constantes do processo 
01/2020/134, em nome de Adriana da Costa Araújo.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à APPACDM de Braga, no montante de 8.167,50 euros (oito mil, cento e ses-
senta e sete euros e cinquenta cêntimos), para transporte dos utentes que frequentam o CAC), do ano letivo 2020/2021 .
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Alteração do Plano de Pormenor para a Avenida Professor Machado Vilela, entre 
a Praça da República e a Rua dos Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao Autarca, Rua Condestável D. 
Nuno Álvares Pereira dos lados Norte e Sul e áreas envolventes ao Campo da Feira e Quartel dos Bombeiros, que deverá estar concluído 
no prazo de 240 dias, e aprovar os respetivos termos de referência anexos. Mais delibera, qualificar a Alteração do Plano de Pormenor 
para a Avenida Professor Machado Vilela, entre a Praça da República e a Rua dos Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca 
entre o monumento ao Autarca, Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira dos lados Norte e Sul e áreas envolventes ao Campo da Feira 
e Quartel dos Bombeiros, como suscetível de não ter efeitos significativos no ambiente e como tal, estarem reunidas as condições para 
propor a sua não sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica — (AAE) para a presente proposta de alteração do Plano, nos termos do 
disposto nos n o s 1 e 2 do artigo 78 0 do RJIGT, de 14 de junho, e nos artigos 3 0 e 40 do Decreto-Lei no 232/2007, de 15 de junho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n o 58/2011, de 4 de maio. Determinou-se a abertura de um período para formulação de 
sugestões por qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do procedimento de alteração do Plano, com a duração de 15 dias úteis, ao abrigo do disposto no no 1, do artigo 760 do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação da equipa para a Igualdade na Vida Local no âmbito do Protocolo entre o Município 
de Vila Verde e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, nos termos da proposta apresentada pelo Chefe da Divisão de 
Educação e Promoção Social.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e condições con-
stantes da informação de apreciação técnica e do parecer do CDUE datados de 2 de setembro de 2020. A aprovação do presente projeto 
de arquitetura tem em consideração o teor da última versão do estudo de tráfego apresentado pela requerente que conclui que “das 
análises realizadas, e considerando os pressupostos admitidos neste estudo, verifica-se que o tráfego geradopelo empreendimento nã 
o é suscetível de gerar restrições significativas à  circulação na rede viária envolvente”, o parecer favorável emitido pela Infraestruturas 
de Portugal SA, e, ainda, o parecer técnico do CDOT datado de 23 de julho que avalia positivamente as alterações introduzidas pela 
requerente nos acessos à nova edificação, A Câmara Municipal aceita as dispensas de cedências para infraestruturas e estacionamento 
público de veículos pesados e correspondente compensação nos termos e condições constantes da referida informação de apreciação 
técnica de 2 de setembro. A Câmara Municipal aceita a não cedência de terrenos destinados a espaços verdes por considerar que os 
espaços do domínio privado destinados a esses fins previstos no projeto (659,8 m2), embora aquém dos 821,63 rn2 exigidos, cumprem 
no essencial o interesse público de integração paisagística e ambiental da operação urbanística aceitando-se a correspondente com-
pensação, tudo ao abrigo do disposto no n. 0 3 do artigo 43. 0 e n. 0 4 do artigo 44. 0, ambos do RJUE, conjugado com o disposto no 
n. 0 1 do artigo 85. 0 e subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n. 0 2, do artigo 86. 0 do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila 
Verde, em consonância com os pareceres jurídicos da CDQAF de 6 de julho e 31 de agosto de 2020. A Câmara Municipal aceita a não 
cedência de terrenos destinados a equipamentos de utilização pública e a correspondente compensação por reconhecer que, na envol-
vente da operação urbanística, existem terrenos destinados àqueles fins conforme decorre da informação do CDOT de 2 de setembro 
em conjugação com o parecer jurídico da CDQAF datado de 31 de agosto, tudo com base no n. 0 4 do artigo 34. 0 do RJUE conjugado 
com o disposto no n. 0 1 do artigo 85. 0 do RPDMVV, e também por considerar não se justificar a localização de áreas destinadas a 
equipamento conforme disposto no n. 0 2, alínea b), subalínea i) do artigo 86, 0 do RPDMVV, atenta a concreta operação urbanística, 
o fim a que se destina e a respetiva integração urbana, não muito distante de espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva. 
A concretização da presente operação urbanística fica condicionada à realização pela requerente de obras de urbanização destinadas 
a reforçar a rede pública de águas pluviais nos termos da informação do CDAO datada de 20 de abril ao abrigo do disposto no artigo 
25. 0 do RJUE. Notifique-se. Os Senhores Vereadores do PS e os membros do executivo do PSD apresentaram as declarações de voto 
insertas na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento das obras de urbanização tendo em consideração as condições constantes da 
informação de apreciação técnica de 02/09/2020, do processo no 01/2019/450, em nome de Alisénior e João Lopes de Macedo, sito a 
Rua de Esparido, Freguesia da Loureira.

EDITAL N° 43 -  REUNIÃO 21 DE SETEMBRO 2020

- Deliberado, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do Partido Socialista Dr. José Morais e Dr. Luís Castro, aprovar a ata 
da reunião de Câmara de 07 de setembro de 2020. Os Srs Vereadores do Partido Socialista, o Sr Presidente da Câmara e a Vereação do 
Partido Social Democrata, proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, 
datado de 31/07/2020, respeitante ao projeto de arquitetura do processo 01//2020/373, em nome de Aromas do Arieiro Unipessoal, Lda 
, nos termos e condições constantes no processo.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, relativos às 
isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID-19. Sobre o assunto, foram anexados os respetivos mapas das isenções e reduções 
reconhecidas pela DQAF e DUE.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, abrigo do artigo 540 no 1, da 
Lei n o 91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n o 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações 
técnicas constantes do processo 03/2020/681 , em nome de Miguel José Soares de Macedo Machado.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n 05 do artigo 71 0 do RJUE 
por força da aplicação da alínea a) do n 03, do referido artigo, referente ao processo 01/201 3/489, em nome de Vasco Rafael da Costa 
Ferreira.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo o protocolo de colaboração a celebrar entre o município de Vila Verde e o Centro 
Social da Paróquia de Covas, para a concretização das obras de construção da nova sede do Centro Social da paróquia de Covas.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de € 2.942,45 (dois mil novecentos e quarenta e dois euros e quarenta 
e cinco euros, à IPSS do Centro Social e Paroquial da Freguesia de Covas, área de residência da munícipe Delfina Rosa Pereira de 
Azevedo.
- Deliberado, por unanimidade, manter o tarifário atualmente em vigor devido às condições pandémicas que se prevêem arrastar para 
o ano de 2021 e, nessa medida, porque se prevê também, um agravamento das condições sócio económicas das famílias e das empre-
sas. Os membros do Partido Social Democrata e os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentaram as declarações de votos 
insertas na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura do procedimento de candidatura à linha BEI, tendente à contratação 
de um empréstimo de médio/longo prazo, ao abrigo dos n. 0s 1 e 13, do art. 0 51 0 da Lei n. 073/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, para aplicação em investimentos, até ao montante de 2.986.672,32€, correspondente ao financiamento da contrapartida na-
cional de investimento municipal (elegível e não elegível). A aprovação do empréstimo referente às quatro candidaturas que se en-
contram submetidas para aprovação fica condicionada à efetiva aprovação das mesmas. Remeta-se à Assembleia Municipal para os 
competentes efeitos. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e o Senhor Presidente da Câmara proferiram as declarações de 
voto insertas na respetiva minuta.

SESSÃO 30 DE SETEMBRO 2020

Na sessão ordinária a Assembleia Municipal de Vila Verde, realizada no Pavilhão Gimnodesportivo do Vade, foram discutidos e votados, os 
pontos da ordem de trabalhos a seguir referidos:

1.- Aprovado por maioria, com cinquenta e oito votos a favor, zero votos contra e três abstenções,  ata relativa à sessão de 27 de junho de 
2020.

4.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL:
   4.1- Aprovado por unanimidade a proposta da câmara municipal cujo conteúdo se refere à abertura do procedimento de candidatura à linha 
BEI, tendente à contratação de empréstimo de médio/longo prazo, ao abrigo do n.º1 e 13, do art.º 51.º, da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, para aplicação em investimentos, no montante de 2.986.672,32€ correspondente ao financiamento da contrapartida 
nacional de investimento municipal (elegível e não elegível).

5.- Assuntos propostos pelo membro com  assento no órgão deliberativo, nos termos da disciplina do Art. 53º/1 al. a) Lei 75/2013, de 12 de 
setembro conjugado com o regimento desta Assembleia:

5.1. Foi colocado à discussão e apreciação do plenário as medidas adotadas e a adotar no combate à pandemia provocada pelo coronavírus, 
sars-cov-2;-

5.2. Foi colocado à discussão e apreciação do plenário a análise do Serviço Municipal de Abastecimento de Água durante os meses de verão 
do ano corrente;

5.3. Foi colocado à discussão e apreciação do plenário a análise do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos durante o período de 
verão do ano corrente.
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE LANÇA CONJUNTO DE MEDIDAS ECONÓMICAS
E SOCIAIS PARA FAZER FACE AO IMPACTO CAUSADO PELA COVID-19 

COVID-19

De forma a mitigar as consequên-
cias graves que a pandemia Cov-
id-19 introduziu no tecido empre-
sarial e na vida dos Vilaverdenses, 
a Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, na reunião do execu-
tivo municipal,  de 10 de dezem-
bro, um conjunto extraordinário 
de 20 medidas na área social e 
económica para ajudar os muníci-
pes e as empresas Vilaverdenses 
a ultrapassar este momento 
difícil. Das 20 medidas apresen-
tadas destacam-se a atribuição 
de um subsídio extraordinário de 
100.000€ a distribuir pelas IPSS´s 
concelhias, a concessão de um 
apoio de 8.000€ à Associação 
Empresarial Vale do Homem para 
promover ações que estimulem o 
comércio local, a redução em 60% 
da fatura da água, saneamento e 

resíduos para o comércio, serviço 
e restauração e isenção total para 
as famílias que beneficiam do tar-
ifário social até ao limite mensal 
de 20m3, assim como a isenção 
total das taxas de ocupação de es-
paço público, durante o ano 2021, 
para a instalação e alargamento 
de esplanadas e publicidade.

Desde o início de março, o Mu-
nicípio de Vila Verde tem vindo 
a adotar diversas medidas que 
procuram, em cada momento dar 
o seu contributo para garantir a 
segurança e a saúde dos muníci-
pes e trabalhadores, estimular o 
tecido empresarial e assegurar a 
continuidade do funcionamento 
dos serviços públicos. Após a dis-
tribuição, em colaboração com as 
Juntas de Freguesia, de máscaras 

de proteção a todos os muníci-
pes, a entrega de equipamento 
de proteção individual a profissi 
onais de saúde e colaboradores 
das IPSS´s concelhias, a aquisição 
e disponibilização à autoridade de 
saúde local de testes de diagnós-
tico por PCR e de deteção de an-
tigénio, da atribuição de um sub-
sídio extraordinário de 15.000€ 
aos Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde e do reforço do apoio social 
aos mais desfavorecidos, entre 
muitas outras, o Município de Vila 
Verde apresenta agora mais 20 
medidas de apoio e encontra-se 
permanentemente a monitorizar 
os efeitos causados por esta pan-
demia e a estudar constante-
mente novas medidas de apoio às 
empresas e cidadãos(ãs) Vilaver-
denses.

1– Isenção do pagamento de to-
das as rendas habitacionais de na-
tureza social, relativas ao mês de
dezembro deste ano e durante o 
1º trimestre de 2021;
2 – Conceder, a título excecional, 
um subsídio extraordinário a to-
das as IPSSs para fazer face às 
despesas de higienização e com-
pra de equipamentos de proteção 
individual;
3 – Assegurar, quando solicitado 
pela Autoridade de Saúde, a reali-
zação dos testes de despistagem 
da Covid 19 aos utentes das Estru-
turas Residenciais para as Pessoas 
Idosas (ERPI) nas instalações da
respetiva instituição;
4 – Em articulação com a Seguran-
ça Social, proceder à despistagem 
periódica e sistemática, mediante 
a realização dos testes rápidos 
de antigénio para a despistagem 
da Covid-19, a todos os colabora-
dores das ERPI;
5 – Disponibilizar recursos hu-
manos e materiais para apoiar a 
Autoridade de Saúde na sua ativi-
dade de controlo da pandemia;
6 – Proceder à entrega, no dom-
icílio, em colaboração com as Jun-
tas de Freguesia, das prescrições 
médicas e dos medicamentos, aos 
mais idosos e aos doentes crónic-
os de risco;
7 – Prover o fornecimento regular 
e em contínuo de todos os materi-
ais de proteção às Escolas e a todo 
o pessoal ao serviço da educação 
nos estabelecimentos da com-
petência do Município;
8 – Assegurar cabazes de alimen-
tos a um conjunto de famílias 
sinalizadas e com maior vulnerabi-

lidade social, assim como prestar 
o apoio através das lojas sociais do 
Município;
9 – Continuar a assegurar as lin-
has de atendimento telefónico 
(pelos números 253 323 002 / 926 
288134 / 926 288 138) para apoio 
psicológico e social resultante da 
pandemia;
10 – Aquisição de máscaras e ma-
terial de proteção para as famílias 
com dificuldades económicas;

11 – Isenção de 60% da faturação 
relativa ao mês de dezembro e 
1º trimestre de 2021 para as tari-
fas fixas e variáveis aplicáveis aos 
serviços de água, saneamento e 
resíduos, para os consumidores 
que desenvolvem atividades de 
comércio e serviços cujas superfí-
cies dos estabelecimentos tenham 
até 200 m2 de área, podendo, no 
caso da restauração ser ultrapas-
sado este limite (benefício apli-
cado mediante a apresentação do 
requerimento);
12 – Isenção total das tarifas fixas 
e variáveis de água, saneamento e 
resíduos a todos os consumidores
domésticos que beneficiem do tar-
ifário social, até ao limite de 20m3, 
durante os meses de dezembro e 
no 1º trimestre de 2021;
13 – Alargamento do prazo para 
pagamento voluntário da fatu-
ração dos serviços de água, sanea-
mento e resíduos até 45 dias;
14 – Isenção total das taxas de 
ocupação de espaço público, du-
rante o ano de 2021, para insta-
lação de mobiliário urbano, toldos 
e publicidade, para todas as em-
presas de restauração, comércio 

e serviços sedeadas no concelho 
de Vila Verde cuja superfície com-
ercial não exceda os 200 m2 (po-
dendo este limite ser ultrapassado 
no caso da restauração);
15 – Isenção total das taxas de 
ocupação do espaço público e de 
lugares de estacionamento não
concessionado para alargamento 
e instalação de esplanadas du-
rante o ano de 2021;
16 – Concessão de benefícios fis-
cais para apoio ao investimento 
e a criação de novos postos de 
trabalho para novos investi-
mentos empresariais discrimi-
nando-se positivamente as mi-
cro e pequenas empresas bem 
como os jovens empresários em 
sede de IMI para o ano de 2021;
17 – Concessão de benefícios fis-
cais para apoio ao investimento e 
a criação de novos postos de tra-
balho em sede de IMT;
18 – Concessão de benefícios fis-
cais para apoio ao investimento e 
a criação de novos postos de tra-
balho em sede de Derrama e Taxas 
Urbanísticas;
19 – Estabelecer uma parceria 
com a Associação Empresarial 
Vale do Homem (AEVH) no sen-
tido de se desenvolverem ações e 
campanhas de promoção e apoio 
ao comércio local;
20 – Isentar 50% do pagamento 
das rendas no mês de dezembro e 
durante o 1o trimestre de 2021 aos
estabelecimentos afetos ao comé-
rcio, restauração e serviços, cujas 
lojas sejam propriedade do Mu-
nicípio.

MEDIDAS DE APOIO AOS SETORES MAIS AFETADOS

PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO 
CÂMARA NÃO AUMENTA O PREÇO DA ÁGUA, 
SANEAMENTO E RESÍDUOS

Pelo terceiro ano consecutivo a 
Câmara Municipal de Vila Verde 
não realiza o ciclo anual de atu-
alização tarifária relativa aos 
preços a praticar nos Serviços de 
Água, Saneamento e Resíduos 
para o próximo ano de 2021, con-
forme preconizado pela ERSAR.
Esta posição camarária sustenta-
se na convicção de que, na atual 
conjuntura de pandemia, em que 
tudo aponta no sentido do agra-
vamento do desemprego e das 
dificuldades sociais e económi-
cas, é fundamental proteger as 
famílias, as instituições e as em-
presas, principalmente aquelas 
que se encontram numa situação 
de maior vulnerabilidade.
Além disso, com este voto, o exe 
cutivo municipal está também a 
absorver o aumento das Taxas 

de Gestão de Resíduos (TGR) e 
de Recursos Hídricos (TRH) que 
constituem uma receita que re-
verte para o governo central, à 
custa do orçamento municipal.
As dificuldades impostas pela 
grave crise sanitária que o país e 
o mundo atravessam estão ainda 
na origem do firme propósito da 
Edilidade Vilaverdense de man-
ter, no próximo ano, a isenção do 
pagamento das tarifas de ligação 
e de execução para os ramais de 
água e saneamento, em todos os 
novos ramais, bem como a to-
das as famílias cujo rendimento 
mensal per capita seja igual ou 
inferior a metade do salário mín-
imo nacional.

ÁREA SOCIAL

ÁREA ECONOMICA

CONSUMO 2019 2020 2021
0  a 5 m3 0,445 € 0,445 € 0,445 €

6 a 15 m3 0,775 € 0,775 € 0,775 €

16 a 25 m3 1,805 € 1,805 € 1,805 €

sup a 25 m3 2,900 € 2,900 € 2,900 €

CONSUMO 2019 2020 2021
0  a 5 m3 0,615 € 0,615 € 0,615 €

6 a 15 m3 0,750 € 0,750 € 0,750 €

16 a 25 m3 0,958 € 0,958 € 0,958 €

sup a 25 m3 1,290 € 1,290 € 1,290 €

ZONA 2019 2020 2021
Zona Rural 1,750 € 1,750 € 1,750 €

zona Median/ rural 2,900 € 2,900 € 2,900 €

Zona urbana 3,500 € 3,500 € 3,500 €

TARIFÁRIO DE CONSUMA DE ÁGUA
DOMÉSTICO

TARIFÁRIO DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICO

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu)
LIXOS DOMÉSTICOS

AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS SEMANAIS 
E DAS FEIRAS QUINZENAIS DO CONCELHO DE VILA VERDE

Ao abrigo do despacho n.º 26904, 
a Câmara Municipal de Vila Verde 
autorizou a realização das feiras 
quinzenais na Freguesia de Vila 
Verde e Barbudo e na União de 
Freguesias de Pico de Regala-
dos Gondiães e Mós. Do mesmo 
modo, encontra-se autorizada 
a realização das feiras semanais 
nas freguesias de Prado e Soute-
lo. No entanto, a realização das 
restantes feiras ou eventos simi-
lares, encontra-se interdita no 
concelho de Vila Verde.

Contudo, nos recintos das referi-
das feiras, devem ser respeitadas 
todas as orientações da DGS, des-
ignadamente as regras relativas 
ao distanciamento físico, assim 
como todos os procedimentos 
tendentes à prevenção e controlo 
da infeção, em especial as me-
didas ligadas à obrigatoriedade 
de uso de máscara ou viseira por 
parte dos feirantes e dos clientes, 
as medidas de higienização regu-
lar das mãos e de etiqueta res-
piratória.
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“ECOS DE FERNANDO PESSOA”
UM PROJETO DA CASA DO CONHECIMENTO DE VILA VERDE
E DA BIBLIOTECA PROFESSOR MACHADO VILELA

COMBATER A PANDEMIA 
COM UM CONHECIMENTO

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO
8ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS CONTA COM PARTICIPAÇÃO 
DE ABI FEIJÓ MESTRE DO CINEMA DE ANIMAÇÃO  

MAIS DE 600 ALUNOS E 
PROFESSORES ASSISTIRAM À 
DISTÂNCIA À 8ª EDIÇÃO DO
MOBICURTAS

A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde acolheu, no dia 4 de no-
vembro, a 8ª edição do MobiCur-
tas que contou com a participação 
especial de Abi Feijó, realizador e 
produtor cinematográfico, deten-
tor de vasta obra na curta-me-
tragem de animação, com recon-
hecimento internacional.
As sessões também foram as-
sistidas à distância por um vasto 
número de participantes, nomea 
damente professores e alunos em 

contexto de aula, numa estimativa 
de mais de 600 alunos abrangidos.
Este é um projeto desenvolvido 
em parceria com a Rede de Clubes 
Casa do Conhecimento, da qual 
fazem parte, o Agrupamento de 
Escolas de Moure e Ribeira do Nei-
va, o Agrupamento de Escolas de 
Prado, o Agrupamento de Escolas 
de Vila Verde, a Escola Secundária 
de Vila Verde e a Escola Profis-
sional Amar Terra Verde.  Este 
ano, a iniciativa contou, também, 
com a participação da Rede Casas 
do Conhecimento, em especial a 
Casa do Conhecimento da Univer-
sidade do Minho,  a Casa do Co- 

nhecimento de Boticas,  a Casa do 
Conhecimento de Montalegre e  a 
Casa do Conhecimento de Pare-
des de Coura.
Um momento ímpar na história 
do MobiCurtas em tempos de 
pandemia!

A Casa do Conhecimento de Vila Verde e a 
Biblioteca Professor Machado Vilela  promo-
veram, durante o mês de outubro, o projeto 
“Ecos de Fernando Pessoa”, uma iniciativa en-
quadrada na celebração de outubro como Mês 
Internacional das Bibliotecas Escolares.
O projeto “Ecos de Fernando Pessoa” procurou 
dar a conhecer Fernando Pessoa numa perspe-
tiva mais íntima e pessoal, revelando alguns as-
petos desconhecidos da sua vida. Desconstruir 
e construir Fernando Pessoa foi o propósito, na 
tentativa de predispor os alunos a um entendi-
mento mais fluído da sua obra literária.

“Combater a Pandemia com UM 
Conhecimento” é uma iniciativa 
promovida pela Casa do Conheci-
mento da Universidade do Minho, 
no âmbito da Rede de Casas do 
Conhecimento, numa parceria 
com as Casas do Conhecimento 
de Vila Verde,  Boticas, Mon-
talegre e Paredes de Coura com 
o objetivo de criar um espaço 
de debate e partilha de conheci-
mentos práticos, apresentados 
por investigadores de diferentes 

áreas do Conhecimento e que pos-
sam ser aplicados pelos cidadãos 
no seu dia-a-dia, ajudando-os a 
minimizar os impactos negativos 
causados pela pandemia.
Já se realizaram várias sessões 
onde foram abordados temas 
como  “Benefícios Económicos - 
Financeiros e Fiscais em tempos 
de Pandemia” e “Qual o impacto 
da Covid-19 na Saúde Mental e de 
que forma podemos reduzir este 
impacto”.

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

FOTOGRAFIA Arquivo Municipal   

PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

IMPRESSÃO - Diário do Minho

TIRAGEM -15.000 Exemplares

NºDL:391813/15                      

www.cm-vilaverde.pt                  

FICHA TECNICA

Com emissão online a partir da 
Casa do Conhecimento de Vila 
Verde a 2ª Feira de Ciência & Tec-
nologia, decorreu entre os dia 24 
de novembro e 3 de dezembro, 
com um programa diversificado 
em palestras temáticas proferi-
das por convidados especialistas 
e em vídeos que retrataram pro-
jetos desenvolvidos pelos alunos 
das escolas do concelho, nestas 
duas áreas.
A iniciativa da Feira C&T é um de-
safio a novas práticas pedagógi-
cas,  à conquista de “conheci-
mento” pela mescla de projetos 
e disciplinas que agrega, à el-
evação do patamar de qualidade 
do trabalho que é desenvolvido 
nas escolas, uma forma de in-
centivar os alunos, de partilhar e 
dar a conhecer à comunidade os 
projetos que se desenvolvem nas 
escolas, por fim, um excelente 

exemplo dos benefícios do tra-
balho em rede cujo lema se cen-
tra em “participar, trabalhar e 
colaborar”.
Esta foi  uma iniciativa conjunta 
da Casa do Conhecimento com 
os Centros de Ciência Viva na Es-
cola do Agrupamento de Escolas 
de Moure e Ribeira do Neiva e do 
Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde, com a participação de 
todas as Escolas e Agrupamen-
tos do concelho que pertencem 
à Rede de Clubes Casa do Con-
hecimento e contou com a co-
laboração da Rede de Casas do 
Conhecimento, particularmente 
da Casa do Conhecimento da 
Universidade do Minho, da Casa 
do Conhecimento de Boticas, da 
Casa do Conhecimento de Mon-
talegre e da Casa do Conheci-
mento de Paredes de Coura.

2ª FEIRA DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA DÁ A
CONHECER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS
PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS

3ª EDIÇÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES 
REDE CASAS DO CONHECIMENTO

A Comunidade de Leitores da 
Rede de Casas do Conhecimen-
to tem apresentado, ao longo 
das suas edições, temática di-
versas, discussões profícuas e 
muito “conhecimento”, já vai na 
3ª edição e tem contado com a 
participação de inúmeros lei-
tores.
Desde setembro que está de 
regresso e para esta 3ª edição 
foram escolhidas seis obras – 
literárias e não literárias, de 

autores nacionais e estrangei-
ros. Os encontros mensais con-
tinuam a ser realizados todas as 
terceiras quartas-feiras de cada 
mês, das 17h30 às 19h00, de for-
ma presencial e à distância por 
web conference.
Pode tornar-se membro da Co-
munidade de Leitores da Rede 
de Casas do Conhecimento, 
fazendo o seu registo  online e 
receberá informação mensal so-
bre os encontros, no seu email.



                                                BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE  - 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - Nº23

15
10 de Dezembro| 2020
BOLETIM INFORMATIVO

“TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA AS 
EMPRESAS” FOI UM EVENTO MARCANTE QUE INTENSIFICOU A 
REALIDADE DE UM FUTURO PRÓXIMO

Um evento enriquecedor potenci-
ado pela apresentação eloquente 
de António Cunha,  ex-Reitor da 
Universidade do Minho e Presi-
dente da Direção Executiva na 
Associação Laboratório Colabo-
rativo em Transformação Digital 
(DTx CoLAB).
Na sua apresentação António Cun-
ha falou que a Transformação Di-
gital tem implícita no seu conceito 
a “evolução”, a “mudança”, a “ino-
vação”,  a “revolução”. A evolução 
tecnológica leva a uma tendência 
crescente da desmaterialização, 
do desenvolvimento da Inteligên-
cia Artificial, da Realidade Virtual 

e Aumentada, da Automatização, 
entre outros aspetos. O desen-
volvimento tecnológico quando 
aplicado, especificamente, às 
empresas e à indústria gera novos 
modelos de negócio que ganham 
grande força no mercado, poten-
ciado pela conectividade digital. 
Em suma, a Transformação Digital 
tem impacto em todos os setores 
económicos, na sociedade e no 
ambiente.
Nesta iniciativa estiveram pre-
sentes os Presidentes das Câ-
maras e os Vereadores dos Mu-
nicípios de Vila Verde, Boticas, 
Montalegre e Paredes de Coura, 

entidades locais dos diferentes 
concelhos e um vasto público in-
teressado na temática.

FAÇA 
COMPRAS NO 
COMÉRCIO 
LOCAL
O Município apela a todos os vilaverdenses que, 
principalmente nesta fase, ajudem o comércio local. 
Façam compras no comércio de Vila Verde, de forma a 
atenuar os graves constrangimentos económicos que 
muitos deles enfrentam desde o início da pandemia.

EMPREENDEDORISMO

APOIO AO EMPREENDEDORISMO, À QUALIFICAÇÃO E AO EMPREGO
CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU ADQUIRIR O PATRIMÓNIO DO EX-IEMINHO
A Câmara Municipal de Vila Verde 
adquiriu todo o património do ex-
IEMinho, no valor de 851.500,00€. 
Este património, cuja descrição 
corresponde a um prédio urbano, 
composto por parcela de terreno, 
e o edifício que ali se encontra edi-
ficado, assim como o recheio do 
mesmo, situado junto à Variante 
à EN101, na freguesia de Soutelo, 
no concelho de Vila Verde, foi aval-
iado em mais de 1 milhão e 500 mil 
euros e esteve à venda em leilão 
online.
Este processo de venda decorreu 
entre 4 de agosto e 1 de outubro 
de 2019, com um valor base de 1 
557 411,77€ e um valor mínimo 
de 1 323 800,00€, não tendo sido 
apresentadas propostas dentro 
destes montantes, razão pela qual 
teve início o processo de venda 
por negociação particular.
A aquisição do imóvel, por par-
te da Câmara Municipal de Vila 
Verde, pelo valor 851.500,00€, 
visa permitir a reestruturação e a 
revitalização daquela importante 
infraestrutura que se tem vindo a 
destacar no âmbito da realização 
de um persistente e frutífero tra-
balho de apoio ao empreende-
dorismo, à inovação, à qualifi-
cação e à criação de emprego.
O edifício e o respetivo recheio 
destinam-se, preferencialmente, à 
missão de apoiar o ensino, a quali-
ficação e formação profissional e 
o emprego, no concelho de Vila 
Verde, tal como o empreende-
dorismo e a inovação científica e 
tecnológica.
O imóvel poderá também ser po-
tenciado para a instalação de um 
polo de ensino superior e/ou inves-
tigação no concelho, para o que, a 
avançar esta possibilidade, serão 
encetados contactos com univer-
sidades ou institutos politécnicos.

2ª FEIRA DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA DÁ A
CONHECER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS
PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS

AJUDE-NOS A

SALVAR VIDAS

COVID-19

Distanciamento físico

Utilização de máscara

Higienização das mãos
 
Etiqueta respiratória 

Se testou positivo, siga as

recomendações da Direção-Geral

da Saúde: mantenha-se em casa e

não receba visitas.

www.cm-vilaverde.pt 
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A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA VERDE APROVOU UM 
PROJETO DE REGULAMENTO 
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCI-
OS FISCAIS PARA INCENTIVO 
AO INVESTIMENTO

Com o objetivo de dotar o Mu-
nicípio de Vila Verde de uma fer-
ramenta de apoio e incentivo ao 
investimento empresarial, visando 
dar um novo impulso ao cresci-
mento económico do concelho e 
a criação de mais e melhor empre-
go, o Município de Vila Verde criou 
um leque alargado de reduções e 
isenções que contemplam uma 
grande diversidade de atividades 
económicas.
Considerando que o investimento 
é via mais eficaz para promover o 
emprego, a fixação das pessoas 
e agentes económicos e, desta 
forma, catalisar a economia local, 
este Regulamento procura, por um 
lado, ajudar a viabilizar atividades 
que valorizam as potencialidades 
e as riquezas endógenas locais e, 
por outro, dinamizar setores ino-
vadores que acrescentem valor à 
economia da região e tornem o 
território concelhio crescente-
mente atrativo e competitivo.

PROJETOS DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL

Os benefícios a conceder no âm-
bito deste Regulamento contem-
plam todas as iniciativas empre-
sariais, públicas ou privadas, que 
venham a ser classificadas como 
Projetos de Interesse Público 
Municipal, o que acontecerá, so-
bretudo, se os investimentos 
tiverem lugar no território mu-
nicipal, corresponderem a ativi-
dades económicas especializa-
das com produção relevante de 
bens e serviços transacionáveis e 
visarem a criação de um novo es-
tabelecimento ou o aumento da 
capacidade de estabelecimento já 
existente. Terá ainda que se verifi-
car a criação líquida de postos de 
trabalho e a sua manutenção por 
um período mínimo de cinco anos 
após a conclusão do investimento.

REORDENAMENTO AGRÍCOLA, 

PECUÁRIO, FLORESTAL,
PROJETOS AGRÍCOLAS, 

PECUÁRIOS, FLORESTAIS, 
TURÍSTICOS E INDUSTRIAIS

Serão igualmente beneficiados 
os investimentos que concorram 
para o reordenamento agrícola, 
pecuário, florestal, turístico ou in-
dustrial do concelho.
Estarão isentas do pagamento de 
taxas municipais de urbanização 
e edificação as obras e edificações 
para fins agrícolas, pecuários ou 
florestais, os empreendimentos 
turísticos nas tipologias de tu-
rismo de habitação, turismo no 
espaço rural nas modalidades de 
casa de campo, agroturismo, hotel 
rural e parques de campismo e car-
avanismo, assim como as que se 
destinarem a atividades industri-
ais cujo investimento seja igual ou 
superior a duzentos e cinquenta 
mil euros e vise criar cinco ou mais 
postos de trabalho.

REDUÇÕES OU ISENÇÕES NO 
ÂMBITO DA DERRAMA

Este Regulamento prevê ainda 
importantes reduções e isenções 
no âmbito da Derrama a aplicar 
às empresas, nomeadamente a 
isenção ou lançamento de uma 
taxa reduzida de Derrama não su-
perior a 1% aplicável às entidades 
beneficiárias com um volume de 
negócios, no ano transato, que 
não ultrapasse 150 mil euros, as-
sim como às entidades ligadas a 
setores específicos de atividade 
identificados pelos respetivos có-
digos de atividades económicas 
constante da Classificação Portu-
guesa de Atividades Económicas 
vigente.
Poderão igualmente beneficiar de 
isenção de taxa de Derrama, por 
um período de 5 anos, as entidades 
que, no ano anterior, se hajam in-
stalado no concelho e criado, pelo 
menos, 3 postos de trabalho, em 
regime de contrato sem termo, 
assim como todas as outras que, 
no ano precedente, tenham criado 
cinco ou mais empregos em igual 
regime.

A iluminação das ruas e praças de 
Vila Verde assume este ano par-
ticular relevância no estímulo ao 
comércio tradicional e animação 
das famílias nesta quadra.
 Assim, a partir da árvore de Natal 
de grandes dimensões instalada 
na Praça do Município, foram li-
gadas as iluminações na Avenida 
António Sérgio e nas principais 

praças centrais de Vila Verde como 
a Praça de Santo António, a Praça 
da República e a Praça 5 de Outu-
bro, bem como outros espaços da 
sede concelhia.
Como é habitual as iluminações 
vão dar mais brilho à Vila durante 
a época natalícia, tornando-a mais 
atrativa e convidando as pessoas 
a fazerem comprar no comércio 

tradicional e na restauração, por 
forma a criar um atrativo extra 
para apoiar um setor que tem sido 
dos mais afetados pela pandemia.
A aposta da autarquia passa tam-
bém por criar um atrativo extra 
para o comércio e restauração de 
rua, que têm sido dos setores mais 
afetados pelas medidas de con-
tingência da pandemia.

Decorreu no dia 27 de novembro, 
no salão Nobre do Município de 
Vila Verde, a sessão de encer-
ramento do Projeto “Equipa de 
Promoção do Sucesso Educativo”, 
integrado no Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insuc-
esso Escolar (PIICIE) do Cávado, 
e liderado pelo Município de Vila 
Verde em parceria com a Cruz Ver-
melha Portuguesa (Delegação de 
Prado).
Participam nesta sessão o Presi-
dente da Câmara Municipal de vila 
Verde, Dr. António Vilela, Vere-
adora de Educação, Drª Júlia Fer-
nandes, o Primeiro Secretário do 
SEI da CIM Cávado – Dr. Rafael 
Amorim, representantes da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Prado – Dr. Raul Cunha, Srs. 
Diretores dos Agrupamentos de 
Escola de Prado e Vila Verde e de 

Prado, Dr. António Rodrigues e 
Dr. Luís Martins, respetivamente, 
o Consultor do PIICIE do Cávado 
Dr. António Batista, e equipas téc-
nicas da Divisão de Educação do 
Município, Cruz Vermelha, Projeto 
e da CIM Cávado.
A Equipa de Promoção do Suc-
esso Educativo (EPSE) esteve no 
terreno nos anos letivos 2017-
2018, 2018-2019 e 2019-2020, no 
Agrupamento Escolas de Prado 
(AG Prado) e no Agrupamento 
de Escolas de Vila Verde (AG Vila 
Verde), e foi constituída por uma 
psicóloga e assistente social que 
desenvolveram sessões de apoio 
e acompanhamento psicossocial e 
psicoeducativo (individual com os 
alunos), atividades de educação 
não-formal e programas de pro-
moção de competências (sociais, 
pessoais, hábitos e métodos de 

estudo, etc).
Destacaram-se como principais 
resultados de intervenção e níveis 
de execução deste projeto, ao lon-
go dos anos letivos de 2017 a 2020, 
a implementação de 94% das me-
didas previstas e o envolvimento 
do volume global de 5.658 alunos 
nas atividades de combate ao in-
sucesso escolar.

BENEFÍCIOS FISCAIS
MUNICÍPIO DE VILA VERDE PROPÕE PACOTE DE 
BENEFÍCIOS FISCAIS PARA INCENTIVO AO INVESTIMENTO

A MAGIA DO NATAL BRILHA EM VILA VERDE!

SESSÃO DE ENCERAMENTO DO PROJETO “EQUIPA DE 
PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO”

ECONOMIA

Boas Festas


