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VILA VERDE SOLICITA QUE VARIANTE À EN 101 SEJA INCLUÍDA 
NO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

EDITORIAL MOBILIDADE

                Caro (a) Vilaverdense

A Câmara Municipal de Vila Verde 
solicita que variante à EN 101 
seja incluída no Plano de Recu-
peração e Resiliência. A autar-
quia vilaverdense não esconde a 
enorme desilusão que resulta da 
análise do teor do Plano de Re-
cuperação e Resiliência colocado 
pelo Governo de Portugal a con-
sulta pública, na medida em que 
o mesmo não contempla qualquer 
investimento estruturante para 
o desenvolvimento do concelho.
Este Plano, que se insere no âm-
bito da Estratégia Portugal 2030, 
consubstanciando um docu-
mento estratégico para as op-
ções estruturais de Portugal ao 
longo da década em curso, no 
plano teórico, devia ter em vista 
a realização de reformas que aju-
dassem o país a sair da crise pan-
démica com boas perspetivas de 
crescimento económico e, assim, 
assegurar um futuro resiliente 
para todo o território nacional.
Na verdade, a chamada “bazuca”, 
que prevê que Portugal poderá 
aceder a um envelope financeiro 
sem precedentes em períodos 
idênticos, destina-se a que to-
dos os Estados-Membros usu-
fruam de apoios e de estratégias 
suscetíveis de alavancar a recu-
peração económica da mais grave 
depressão que a União Europeia 
alguma vez teve que enfrentar.
Um dos grandes desígnios deste 
plano é promover a competi-
tividade e a coesão territorial, no 
entanto e paradoxalmente, não 
prevê que territórios de baixa 
densidade, como Vila Verde, 
beneficiem de investimentos 
que representem uma verda-
deira aposta na recuperação 
económica e no combate às as-

simetrias que se acentuam neste 
período de profunda crise em 
que Portugal, a Europa e o mun-
do se encontram mergulhados.
Há já vários anos que o Município 
de Vila Verde reivindica a cons- 
trução de vias estruturantes, como 
a Variante à sede concelhia, de 
crucial importância para melhorar 
a fluidez do intenso tráfego que 
diariamente percorre a EM 101 
e que se encontra a braços com 
sérios e constrangedores conges-
tionamentos, particularmente 
nas denominadas horas de ponta.
A Edilidade Vilaverdense sub-
linha a imperiosa necessidade 
de melhorar a acessibilidade e 
a mobilidade no eixo urbano da 
sede do concelho e no núcleo 
urbano da Vila de Prado e a sua 
articulação como as respetivas 
áreas de acolhimento empre-
sariais, Gême e Oleiros, respeti-
vamente, situação que implica, 
inevitavelmente, a construção de 
uma Variante à EN 101 e à EN 205.
O Município de Vila Verde consi-
dera que um Plano de Recuperação 
e Resiliência que tem em vista a 
criação de efetivas condições para 
a revitalização económica do país 
e principalmente ajudar os setores 
e os territórios numa situação de 
maior fragilidade, agravada pelo 
atual contexto de pandemia e de 
elevada paralisia económica, não 
pode privar Vila Verde da possibi-
lidade única de ver realizados, no 
seu território, investimentos de-
terminantes para o crescimento 
económico e para a melhoria das 
condições de vida das pessoas.
Assim, não se revela aceitável per-
der esta excelente oportunidade 
em resultado de uma orientação 
política centralista e que não ca-

naliza recursos para municípios 
de menores dimensões, sendo, no 
invés, premente criar as condições 
essenciais para mitigar as assime-
trias locais e regionais, pois esta é a 
única forma de se ultrapassar uma 
certa lateralidade de Vila Verde 
face aos grandes centros urbanos e 
ver, assim, elevados os seus níveis 
de atratividade e competitividade.
É importante não esquecer que, 
no documento, se plasma que se 
pretende assegurar um território 
simultaneamente competitivo e 
coeso, através da promoção de in-
vestimento em infraestruturas ro-
doviárias transfronteiriças e de li-
gação às redes principais (missing 
links) bem como em áreas de acol-
himento empresarial, sendo que 
“a quarta agenda temática assen-
ta no reforço da coesão territorial, 
contribuindo para um desenvolvi-
mento harmonioso do conjunto do 
território nacional e, em especial, 
para a redução da disparidade en-
tre os níveis de desenvolvimento 
das diversas regiões, em particular 
das regiões mais desfavorecidas”.
Quando o Sr. Primeiro Ministro 
afirmou que a bazuca é “a vitamina 
que nos vai ajudar a sair da crise”, 
não estava, certamente, a pensar 
na exclusão daqueles territórios 
que, pela sua menor dimensão e 
centralidade, de maior ajuda pre-
cisam, impondo-se, pois, um outro 
olhar sobre o Portugal profundo e 
uma importante canalização de 
recursos para projetos que ajudem 
a alavancar o crescimento regional 
e local. Entre esses projetos está a 
construção da Variante à sede con-
celhia, uma artéria fundamental 
para o desenvolvimento económi-
co do concelho de Vila Verde.

O combate à pandemia tem vindo e vai continuar a revelar-se nuclear nos 
esforços dos poderes públicos e os municípios voltam a demonstrar o seu 
insubstituível papel no efetivo e atempado apoio às populações.
De facto, a par de uma grave crise sanitária, estamos perante uma crise 
económico-social que se adensa, que não pode deixar de suscitar grandes 
preocupações e principalmente que reclama políticas e medidas consis-
tentes que ajudem acima de tudo quem mais precisa.
O Plano de Recuperação e Resiliência surgiu precisamente para criar as 
condições necessárias para que os setores e as regiões do país mais afeta-
dos pela crise pandémica possam fazer face às dificuldades e, porque não 
há tempo a perder, iniciar um sólido e absolutamente necessário processo 
de revitalização.
Por isso, o Município de Vila Verde não pode conformar-se com a cons 
tatação de que projetos de vital importância para o crescimento económi-
co local, como a construção da variante à sede concelhia, voltem a ser 
esquecidos pelo poder central.
Porque as coesões territorial e social não se apregoam, mas se praticam 
com medidas concretas de apoio aos territórios mais periféricos, às famí-
lias e às empresas, contrariamente à inoperância do poder central, o Mu-
nicípio de Vila Verde avançou com um conjunto de medidas de imediato 
apoio às pessoas numa situação de maior vulnerabilidade social e à eco-
nomia local, implementando uma série de isenções e reduções fiscais que 
aliviam significativamente os encargos dos Vilaverdenses, principalmente 
daqueles que enfrentam maiores dificuldades.
A cooperação e o apoio às autoridades de saúde e às instituições sociais 
que têm feito um trabalho notável em prol do bem-estar das pessoas é 
uma outra vertente da forma proativa como o Município de Vila Verde 
está a contribuir para fazer face à pandemia e às graves consequências da 
mesma na saúde e na qualidade de vida das pessoas.
O Centro de Vacinação Covid-19, junto à Unidade de Saúde Familiar da 
Vila de Prado, está a dar um excelente contributo para a aceleração do 
processo de vacinação das pessoas e para podermos chegar, tão rapida-
mente quanto possível, à tão desejada e necessária imunidade de grupo.
O Município de Vila Verde tem, aliás, vindo a substituir o Estado em mui-
tas das responsabilidades que este não assume, nomeadamente no finan-
ciamento das obras de requalificação dos centros de saúde concelhios e 
das escolas básicas, dos 2.º e 3.º ciclos, de Vila Verde e da Vila de Prado.
Apesar desta conjuntura de crise, o concelho não parou e, ao invés, estão 
a avançar projetos de vital importância para o desenvolvimento do con-
celho, em setores estruturantes, como os serviços básicos de abasteci-
mento público de água e de saneamento, na requalificação da rede viária, 
na mobilidade sustentável, no ambiente e em equipamentos culturais e 
de lazer.
A tenacidade e a enorme dedicação das Juntas de Freguesia, que não 
regateiam esforços na defesa dos superiores interesses das suas popu-
lações, faz dos autarcas locais grandes pilares do desenvolvimento har-
monioso do território e garante do progresso do concelho e do bem-estar 
das pessoas.  
Todos juntos vamos, com toda a certeza, ser capazes de superar este 
momento particularmente difícil das nossas vidas individuais e coletivas 
e continuar a pugnar pelo desenvolvimento e pela modernização do con-
celho de Vila Verde.

                        O Presidente da Câmara 
                                                                                  Municipal de Vila Verde

             Dr. António Vilela 
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A Ministra da Coesão Territorial, 
Drª Ana Abrunhosa, presidiu, no 
dia 8 de janeiro, ao Lançamento 
da 1ª Pedra do Centro de Pro-
moção da Gastronomia e Ciências 
Gastronómicas de Vila Verde.
Segundo o Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, Dr. 
António Vilela, «Este projeto da 
Câmara Municipal, co-financiado 
por fundos comunitários, permitiu 
criar um ambicioso plano de rea-
bitação urbana que representa 

uma mais valia para o território, 
com capacidade para atrair pes-
soas e catalisar o comércio e os 
serviços.»
O autarca sublinha que «a singu-
laridade da nossa gastronomia 
reclamava este investimento, que 
vai atrair novas perspetivas de 
valorização e de projeção de uma 
riqueza ancestral inestimável.» 
Este Centro de Promoção da Gas-
tronomia terá um espaço desti-
nado a investigação e à confeção 
de alimentos, salas de formação, 
espaços polivalentes de provas e 
toda uma área exterior requalifi-
cada, que permitirá a realização 
de vários eventos.
Para a Ministra da Coesão Terri-
torial, Dr.ª Ana Abrunhosa, «este 
Centro de Promoção da Gastro-
nomia e Ciências Gastronómicas 
é mais uma pedra na construção 
de um interior mais jovem, mais 
qualificado, mais respeitador das 
suas origens e mais desenvolvido. 
Por isso é que o considero um ex-
emplo de coesão. Não é por acaso 
que estas iniciativas têm o apoio 
dos Fundos Europeus para o Ter-
ritório»
A empreitada, que deverá estar 
concluída até ao final de 2021, 
contempla um investimento de 
cerca de um milhão e trezentos 
mil euros, com comparticipação 

de fundos comunitários europeus.
A cerimónia, abrilhantada pela a-
tuação de uma aluna da Academia 
de Música de Vila Verde e da par-
ticipação de dois alunos da Escola 
Profissional Amar Terra Verde, 
decorreu com várias restrições, 
devido à conjuntura atual do país.
A obra visa a reabilitação do e-
difício da Antiga Escola Primária 
de Vila Verde que será convertido 
numa unidade de promoção da 
gastronomia local. A intervenção 
vai preservar a estrutura original 
do edifício, investindo principal-
mente na alteração da comparti-
mentação interior e na ampliação 
necessária.
De referir que esta obra, além de 
permitir a recuperação de um e-
difício público com uma excelente 
localização e que estava a degra-
dar-se, será um contributo muito 
importante para a elevação da 
qualidade ambiental, urbanística 
e paisagística do centro urbano da 
freguesia de Vila Verde e Barbudo 
e irá ainda ajudar a afirmar a sede 
do concelho de Vila Verde como 
um polo de dinamização do co-
mércio, dos serviços e do turismo 
local.

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL LANÇA A 
1ª PEDRA DO CENTRO DE PROMOÇÃO DA 
GASTRONOMIA E CIÊNCIAS GASTRONÓMICA

DESENVOLVIMENTO

«A Câmara de Vila 
Verde tem feito 

um ótimo 
aproveitamento das 

oportunidades que lhes  
são dadas pelos Fundos 

Comunitários. Foram 
definidas prioridades 
claras e em todos os 
projetos verificamos 

que as prioridades 
passam por melhorar 

a qualidade de vida da  
população»

Na visita à obra de requalificação 
da antiga Adega, que transfor-
mará aquele espaço num Centro 
de Artes e Espetáculos, a Mi-
nistra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa, ficou a conhecer o 
projeto que também irá permitir 

a reabilitação do espaço envol-
vente onde será criada uma área 
de lazer ao ar livre com mais   de 
8000 m2 que inclui zonas verdes, 
um parque infantil, um campo 
de Padel e um parque de skate.

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL VISITA OBRA
 DE REQUALIFICAÇÃO DA ADEGA CULTURAL

Numa visita ao Centro de Di-
namização Artesanal - Aliança 
Artesanal e ao Espaço Namorar 
Portugal, a Ministra Ana Abru-
nhosa ficou a conhecer o espaço 

onde é criado o ex-libris do con-
celho de Vila Verde, o Lenço de 
Namorados, e esteve à conversa 
com as bordadeiras da Aliança 
Artesanal.

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL VISITA A ALIANÇA 
ARTESANAL E O ESPAÇO NAMORAR PORTUGAL
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OBRAS
EXTENSÃO DE SAÚDE DO VADE REABRE INTEGRALMENTE REQUALIFICADA
MUNICÍPIO DE VILA VERDE INVESTE 400 MIL EUROS

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DO VADE
E DA ZONA ENVOLVENTE AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

“O MUNICÍPIO TEM VINDO A FAZER 
UM ESFORÇO ACRESCIDO NO 
FINANCIAMENTO DE OBRAS A QUE O 
ESTADO NÃO TEM DADO RESPOSTA, 
POIS ESTA É A ÚNICA FORMA DE AS 
MESMAS SEREM EXECUTADAS PARA 
BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO”

As obras de requalificação da 
zona envolvente ao Pavilhão 
Gimnodesportivo do Vade e do 
centro urbano do Vade, em Atães, 
será  mais um investimento do 

Município de Vila Verde no sen-
tido de reforçar a atratividade do 
território, de promover a fixação 
da população local e a captação 
de novos residentes.

A Extensão de Saúde do Vade vol-
tou a entrar em funcionamento 
depois de uma profunda requali-
ficação totalmente executada a 
expensas da Câmara Municipal de 
Vila Verde.
A necessidade imperiosa de do-
tar este equipamento de saúde 
das melhores condições para a 
prestação de serviços de elevada 
qualidade à população da zona 
do Vade, no norte do concelho de 
Vila Verde, motivou a realização 
de obras no sentido da renovação 
das instalações e do redimen-
sionamento e reorganização dos 
espaços.
O investimento global, que ascen-
deu a 400 mil euros, foi integral-
mente garantido pelo Município 

de Vila Verde que, assim, uma vez 
mais, substituiu o Estado na reali-
zação de uma obra que era da to-
tal responsabilidade e competên-
cia da Administração Central.
Esta Extensão de Saúde reabriu, 
no final de dezembro de 2020, 
com dois médicos ao serviço a ple-
no tempo, profissionais de enfer-
magem e auxiliares que garantem 
a prestação serviços de saúde de 
excelente qualidade.
O Presidente da Câmara,  Dr. 
António Vilela, releva a importân-
cia do trabalho de parceria desen-
volvido com a Junta de Freguesia 
da União de Freguesias do Vade 
e enaltece o empenho e o apoio 
inexcedível do seu Presidente, o 
Eng. Carlos Cação, para que esta 

obra tenha chegado a bom porto.
O Mesmo Edil sublinha que “o Mu-
nicípio tem vindo a fazer um es-
forço acrescido no financiamento 
de obras a que o Estado não tem 
dado resposta, pois esta é a única 
forma de as mesmas serem e-
xecutadas para benefício da popu-
lação”, e aduz que “o mesmo se 
verifica, por exemplo, com a obra 
de remoção do amianto na Escola 
Básica de Moure e com a requalifi-
cação do Centro de Saúde de Pico 
de Regalados, entre outras, inter-
venções que deviam ser da inteira 
responsabilidade do poder cen-
tral, mas que vão ser, em grande 
medida, custeadas pela Câmara 
Municipal de Vila Verde.”

REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DE TURIZ QUASE PRONTA

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 
DE INFÂNCIA DA LOUREIRA

O Município de Vila Verde e a 
Junta de Freguesia, durante o 
confinamento, procederam à re-

qualificação do Jardim de Infân-
cia da Loureira.
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Estão em curso a execução das 
obras de repavimentação da rua 
Engenheiro Adelino Amaro da 
Costa e, parcialmente, da rua Dr. 
António Ribeiro Guimarães, na 
sede do concelho de Vila Verde.
Estas obras, em artérias próxi-
mas da Escola Secundária de Vila 
Verde e de ligação à Escola Bási-
ca de Vila Verde, com um tráfego 
diário considerável, justificam-se 
plenamente, na medida em que 
o piso das mesmas já apresen-
tava significativos sinais de dete-
rioração.

Esta intervenção vai ainda melhorar as condições 
de circulação na ligação destas artérias à Variante 
Urbana que liga a avenida Torre de Alvim e a rotun-
da da Escola Secundária de Vila Verde, uma via que 
contribui para o descongestionamento do trânsito 
na EN 101 e para uma maior fluidez no acesso ao 
Centro Escolar, à Escola Secundária e ao centro ur-

bano de Vila Verde.
A repavimentação faz parte de um plano estra-
tégico que aumenta a fluidez do trânsito na sede 
do concelho e que contempla ainda a ligação entre 
esta e a área desportiva, designadamente o estádio 
municipal, a ligação à E.N. 308 e a rua Francisco Sá 
Carneiro.

Recorde-se que a Câmara de 
Vila Verde tem já em marcha um 
ambicioso plano de execução de 
obras estruturantes, em várias 
zonas do concelho, que vão 
proporcionar uma abrangente 
modernização da rede viária 
que percorre o território, poten-
ciando, assim, o crescimento dos 
níveis de atratividade e de com-
petitividade do mesmo.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 

Vilela, considera que, “no segui-
mento do criterioso e atempado 
trabalho de planeamento reali-
zado pelo Município, está agora 
a ser possível avançar com um 
elevado investimento na requali-
ficação da rede viária concelhia, 
indispensável para reforçar a 
coesão territorial e para a cap-
tação de novos investimentos 
empresariais.”
O mesmo Edil frisa que “os vári-
os milhões de euros que vão ser 

aplicados na revitalização das es-
tradas, caminhos e ruas que per-
correm o território e que ligam as 
freguesias e uniões de freguesias 
do concelho constituem mais um 
salto em frente no sentido da efe-
tiva melhoria das condições de 
vida das pessoas e vão permitir 
maior dinamismo económico, o 
crescimento das oportunidades 
de emprego e a fixação da popu-
lação local.”

CÂMARA MUNICIPAL REPAVIMENTA 
ARTÉRIAS NO CENTRO DA SEDE CONCELHIA

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA 
MUNICIPAL 566 

REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 537 
QUE LIGA PICO DE REGALADOS A GOMIDE

REDE VIÁRIAREQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DO VADE
E DA ZONA ENVOLVENTE AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

INVESTIMENTO SUPERIOR A 1 MILHÃO DE EUROS

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO

LIGAÇÃO ENTRE A PONTE A NOVA, NA  LOUREIRA, 
ATRAVESSA TURIZ E LIGA À ROTUNDA  NA LAGE

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO
A renovação do pavimento be-
tuminoso da EM 537, que liga a Vila 
de Pico de Regalados a Gomide, 
representa um investimento supe-
rior a 1 milhão de euros.
A intervenção contempla ainda 
um investimento significativo em 
infraestruturas destinadas ao alar-
gamento das redes de serviços 
essenciais para o bem-estar da 

população e para a preservação da 
qualidade ambiental.
Assim, as redes de abastecimento 
público de água e de saneamento 
básico são previamente ampliadas 
e tem ainda lugar a execução da 
rede de drenagem de águas plu-
viais, ao longo de grande parte da 
mesma via.

As obras de requalificação da Es-
trada Municipal 566, artéria cru-
cial para o desenvolvimento da 
zona sul do concelho, contempla 
o alargamento de vários troços 
da via, colocação de passeios em 
vários troços, repavimentação em 

betão betuminoso, bem como a 
instalação de rede de saneamento 
e da rede de águas pluviais numa 
extensão significativa da mesma, 
vai renovar completamente esta 
via com uma intensidade de trân-
sito bastante significativa.

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 
DE INFÂNCIA DA LOUREIRA
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FREGUESIAS

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

SABARIZ ATIÃESMOUREVILA VERDE E BARBUDO 

CASA MORTUÁRIA DE TURIZ

REQUALIFICAÇÃO DO ADRO E ACESSOS À 
IGREJA PAROQUIAL DE VALBOM S. MARTINHO

UF VALBOM S. PEDRO, PAÇÔ E VALBOM S. MARTINHO
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Decorreu, no dia 5 de março, no 
Salão Nobre dos Paços do conce-
lho de Vila Verde, a sessão de en-
cerramento do Projeto “Aprender 
a Ser com Competências Trans-
versais”, integrado no Plano Inte-
grado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar (PIICIE).

A Vereadora da Educação, Cultu-
ra e Ação Social, Drª Júlia Fer-
nandes, conduziu a reunião que 
contou com a participação do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, 
do Primeiro Secretário da CIM 
Cávado, Dr. Rafael Amorim, dos 

Diretores dos Agrupamentos de 
Escolas de Prado, Moure e Ribeira 
do Neiva, Vila Verde e o Diretor da 
Escola Secundária de Vila Verde, 
do Drº Ricardo Pinto e do Dr. José 
Martins, da Universidade do Min-
ho, responsáveis pelo Programa 
Hypatiamat, da Profª Ana Paula 
Guerra, da Escola Secundária de 
Vila Verde, do Drº Pedro Rosário, 
da Universidade do Minho, res- 
ponsável pelo Programa Tutorias 
Autorregulatórias, do Dr. António 
Batista, Consultor do PIICIE do 
Cávado e das equipas técnicas da 
Divisão de Educação do Município 
e da CIM Cávado.

EDUCAÇÃO

A Câmara Municipal de Vila 
Verde aprovou, na reunião do 
executivo, de 8 de março, a 
atribuição de 196 bolsas de es-
tudo a alunos do ensino superior 
residentes no concelho de Vila 
Verde, entre 291 candidatos. O 
investimento global em análise 
deverá cifrar-se em cerca de 70 
mil euros, contemplando bolsas 
de estudo que medeiam entre 
um mínimo de 35€ e um máximo 
de 100€ mensais, em função dos 
escalões em que os candidatos 

se integram, de acordo com as 
declarações de rendimentos 
dos respetivos agregados famil-
iares.
A proposta prevê que candida-
tos pertencentes ao corpo ativo 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde recebam a bolsa máxima, 
prevendo-se ainda uma redução 
de 50% do valor a receber em 
situações de acumulação de 
subsídio ou bolsa atribuída por 
outra entidade.

No dia 1 de março, no Salão No-
bre dos Paços do Conce-lho de 
Vila Verde, teve lugar uma re-
união de trabalho que marcou o 
arranque do projeto “Cultura para 
Todos em Vila Verde”, com a pre-
sença de todos co-parceiros e dos 
técnicos responsáveis pela sua 
implementação.
Trata-se da Operação NORTE -07-
4230-FSE-000077, que resulta de 
uma candidatura do Município de 
Vila Verde ao Programa Opera-
cional Regional do Norte e que en-
volve, na sua execução, o Municí-
pio de Vila Verde como entidade 
coordenadora, em co-parceria 
com a Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação de Braga, Associação 
Cultural e Musical de Vila Verde – 

Academia de Música e a Aliança 
Artesanal / Centro de Dinami-
zação Artesanal.
A Vereadora da Educação, Cultura 
e Ação Social, Dra Júlia Fernandes, 
responsável pela implementação 
da candidatura, referiu que “este 
Projeto tem a duração de dois 
anos e pretende investir num pro-
cesso de intervenção social com 
recurso a práticas artísticas que 

se pode revelar agregador e po-
tenciador da melhoria dos níveis 
de bem-estar físico e psicológi-
co da população, proporcionar 
a aquisição de competências e 
aprendizagens e fomentar a mel-
horia de autoconfiança e autoes-
tima junto de vários públicos.”

No dia 25 de março, no Salão No-
bre do Município de Vila Verde, 
realizou-se a sessão de encerra-
mento do Projeto “Vil´Arte Edu-
cativa”, integrado no Plano Inte-
grado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar (PIICIE).
A Vereadora da Educação, Cultura 
e Ação Social, Drª Júlia Fernandes, 
conduziu a sessão que contou, 
também, com a participação dos 
Diretores dos Agrupamentos de 
Vila Verde, Moure e Ribeira do 
Neiva, e da Escola Secundária de 
Vila Verde, do Dr. Idílio Nunes, 
Diretor Pedagógico da Academia 
de Música de Vila Verde, em re-
presentação do projeto “Doce 
Som do Sucesso”, e do Prof. José 
Alberto Martins, do Agrupamento 
de Escolas de Moure e Ribeira do 
Neiva, em representação da ação 
“A Arte como Instrumento de su-

cesso”. O Prof. Aquiles Ribeiro, da 
Escola Secundária de Vila Verde, 
em representação do projeto 
“Olhar pela Lente”, fez a sua in-
tervenção através da plataforma 
zoom, tendo a sessão sido encer-
rada pelo Dr. Rafael Amorim - o 
Primeiro Secretário da CIM Cáva-
do. Estiveram ainda presentes o 
Consultor do PIICIE do Cávado, Dr. 
António Batista, e as equipas téc-
nicas da Divisão de Educação do 
Município e da CIM Cávado.
Este projeto esteve no terreno nos 
anos letivos 2017-2018, 2018-2019 
e 2019-2020, nos Agrupamentos 
de Escolas de Vila Verde, Moure e 
Ribeira do Neiva e na Escola Se-
cundária de Vila Verde e integrou 
as seguintes ações: Doce som do 
Sucesso, A Arte como Instrumen-
to de Sucesso, Olhar pela Lente e, 
finalmente, uma ação de Mono-

torização e Avaliação.
A Vereadora reforçou que “O 
projeto, na sua globalidade teve 
impactos muito positivos na di-
minuição da taxa de retenção e 
desistência, bem como, na taxa de 
alunos com níveis negativos.”

MUNICÍPIO APOIA OS JOVENS VILAVERDENSES
NA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR

MUNICÍPIO DE VILA VERDE DEU A CONHECER OS RESULTADOS DO PROJETO
EDUCATIVO “APRENDER A SER COM COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS”

MUNICÍPIO DE VILA VERDE VAI DINAMIZAR PROJETO INCLUSIVO 
SOB O TEMA“CULTURA PARA TODOS EM VILA VERDE”

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO “VIL`ARTE EDUCATIVA”

Se não teve oportunidade de as-
sistir em direto à apresentação 
do 1º Fórum Nacional de Clubes 
Ciência Viva na Escola, tem 
agora a oportunidade de fazê-
lo a qualquer momento, numa 
visita virtual que estará dis-
ponível pelo período de um ano.
Nestas visitas poderá inteirar-
se do trabalho desenvolvido 
pelo Clube nº 17, “Ciência(s) 
Bora Lá(b)! do Agrupamento de 
Escolas de Moure e Ribeira do 
Neiva e pelo Clube nº 24, “No 
Pico da Ciência”, do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Verde.
Ao visitar online estes dois 
Clubes pode perceber o tra-
balho neles desenvolvido, 
assim como os parceiros 

que com eles colaboraram.
Visite online as inúmeras inicia-
tivas disponíveis neste Fórum!

Agrupamento de Escolas de 
Moure e Ribeira do Neiva, em 
h t t p s : / / c l u b e s c i e n c i a v i v a .
virtualarena.pt/space/atrio/
centro-de-exposicoes/clubes/
n o r t e / c i e n c i a s - b o r a - l a b /

Agrupamento de Escolas de 
Vila Verde 
h t t p s : / / c l u b e s c i e n c i a v i v a .
virtualarena.pt/space/atrio/
centro-de-exposicoes/clubes/
n o r t e / n o - p i c o - d a - c i e n c i a /

ESCOLAS CONCELHIAS MARCAM PRESENÇA NO 
1º FÓRUM NACIONAL DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES
 DOS CLUBES DE CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA

“Pretende-se investir num processo de intervenção 
social com recurso a práticas artísticas”

O projeto teve impactos muito positivos na diminuição da
taxa de retenção e desistência escolar”

UM INVESTIMENTO GLOBAL DE CERCA DE 70 MIL EUROS

REQUALIFICAÇÃO DO ADRO E ACESSOS À 
IGREJA PAROQUIAL DE VALBOM S. MARTINHO

UF VALBOM S. PEDRO, PAÇÔ E VALBOM S. MARTINHO
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL Nº 2/ 2021, Reunião 7 de janeiro

- Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID/19 reconhecidas pela Divisão da Qualidade, 
Atendimento e Fiscalização e Divisão de Urbanização Edificação. Remeta-se à Assembleia Municipal, no prazo de quarenta e oito horas.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração para implementação, execução e gestão do caminho Minhoto Ribeiro, 
no âmbito das atribuições próprias dos Municípios estabelecidas na alínea e), do n.º 2, do artigo 23, º da Lei n.º 75/2013 de 13 de setembro, 
celebrado entre os municípios de Melgaço, Monção, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Vila Verde e Braga.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71º, do RJUE, por 
força da aplicação da alínea d), do nº3, do referido artigo, referente ao processo 01/2014/149, em nome Ricardo André Araújo Gonçalves.
- Deliberado, por unanimidade, legalizar a edificação e respetiva utilização ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 104.º do Regulamento 
do PDM em vigor, nos termos e condições das informações técnicas constantes do processo 01/2020/491, em nome de Maria Fernanda 
Mourão da Rocha.
- Deliberado, por unanimidade, deliberar sobre a possibilidade de aplicação às vedações existentes no terreno onde se pretende promover 
a presente operação urbanística o disposto no § 1.º do artigo 60.º da Lei n.º2110, de 19 de agosto de 1961, admitindo que se trata de um 
caminho com perfil-tipo especial e que os muros existentes obedecem aos respetivos condicionamentos, sem prejuízo da aplicabilidade do 
disposto no § 2.º do referido artigo 60.º, referente ao processo 01/2020/375, em nome de Joana Peixoto da Silva.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras de urbanização com a alvará n.º1/2019 de 23 de janeiro, requerida 
por COR2R, Ldª, ao abrigo do disposto no n.º1, do artigo 87.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual com base no 
teor do auto de vistoria realizada em 17/12/2020 e do parecer da CDQAF da mesma data.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº 5, do artigo 71º, do RJUE, por 
força da aplicação das alíneas a) e d), do nº3, do referido artigo, referente ao processo 01/2008/3780, em nome de Delfina Rosa Pereira de 
Azevedo.
- Deliberado, por unanimidade, deliberar sobre a aceitação do alinhamento proposto pela edificação, atento o disposto no n.1, do artigo 
68.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, com base nas razões apontadas pela requerente na memória descritiva 
constante do processo e no teor das informações técnicas, constantes do processo 01/2018/754, em nome de Ana Lucília da Cunha Almeida.
                                
EDITAL Nº 3/ 2021, Reunião 18 de janeiro

- Deliberado tomar conhecimento do processo administrativo n.º 44/20 em que figuram com intervenientes: Participante: José Augusto 
Marçal Morais e outros e participado: Município de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar as isenções/reduções no âmbito da pandemia COVID/19 reconhecidas pela Divisão da Qualidade, 
Atendimento e Fiscalização. Remeta-se à Assembleia Municipal, no prazo de quarenta e oito horas.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o Anexo ao Acordo de Cooperação em vigor no ano letivo em curso, no âmbito da implementação 
do Programa de Expansão e Desenvolvimento Educação Pré-Escolar.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a menor Vitória Valentina Fonseca da Silva, que frequenta o Jardim de Infância (apoio para a refeição 
e prolongamento), de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71º, do RJUE, por 
força da aplicação do nº 2 do referido artigo, referente ao processo 01/2017/665, em que figura como requente Textiveste, Unipessoal, Ldª.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no nº5 do artigo 71º do RJUE por 
força da aplicação do n.º 2 do referido artigo, referente ao processo 01/208/580, em nome de João Paulo Rodrigues Cardoso.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71º, do RJUE, 
por força da aplicação do nº 2 do referido artigo, referente ao processo 01/2018/404, em que figura como requente Liliana Filipa Mendes 
Queirós.
- Deliberado, por unanimidade, renovar o fundo de maneio/fundo fixo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde, de 
acordo com a informação prestada.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras de urbanização com o alvará n.º 5/2019 de 26 de agosto, ao abrigo 
do disposto no n.º 1, do artigo 87.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, tendo em consideração o teor do auto de 
vistoria de 11/01/2021 e parecer da CDQAF datado de 13/01/2021, referente ao processo 02/2018/494, em nome de Simone & Costa, Ldª, 
sito no lugar da Gândara, freguesia de Turiz. Mais se delibera, por unanimidade, que a caução prestada se mantenha em 10% do valor da 
garantia inicial.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, 
por força da aplicação do n.º 2, do referido artigo, referente ao processo 01/2017/327, em nome de Maria Júlia Ferraz de Sousa Gama Brás 
Mateus.
- Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros) à   Associação para a Defesa dos 
Animais e Ambiente de Vila Verde, para os fins pretendidos.
- Aprovado, por unanimidade, constituir o fundo fixo para a Divisão Jurídica no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins 
pretendidos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel de Oliveira Lopes, relativa à isen-
ção de taxas previstas nos pontos 14 e 15 constantes da deliberação de 10 de dezembro 2019, e que se refere às taxas devidamente assi-
nalados constantes dos Quadros VI e XX da tabela em vigor. Remeta-se à Assembleia Municipal para conhecimento.

EDITAL Nº 4/ 2021, 11 de fevereiro

- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Chefe da Divisão de Ambiente e Obras, Sr. Egº Paulo Pereira, relativa 
a trabalhos complementares a executar na sequência da obra “Empreitada de Pavimentação de Diversas Estradas e Caminhos Municipais 
– Lote 5 – Repavimentação da M 537 entre Pico de Regalados e Gomide”, determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de 
realização dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, à formalização por escrito dos mesmos.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a orçamentação e gestão das despesas com pessoal, de 
acordo com o despacho proferido pelo Sr. Vereador da Qualidade, do Ordenamento e da Gestão do Território. Declararam os Srs. Vere-
adores que se abstêm por se tratar de matéria eminentemente administrativa.
- Deliberado, por unanimidade, e nos termos da alínea ccc) do n.º3 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º75/2013, 
de 12 de setembro) submeter à Assembleia Municipal, para aprovação da contração da subvenção reembolsável no valor de 1.087.632,94€ 
(com reembolso a efetuar em 32 prestações semestrais, sem encargos ou juros, com início 24 meses após a entrada em exploração das 
infraestruturas financiadas, no valor de  34.831,58 € da primeira à penúltima prestação e de 7.853,97€ na última prestação), no âmbito da 
operação de financiamento em apreço, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 6 da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, do 
artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e alínea f) do n.º1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e do artigo 22.º 
do Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de junho.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar o envio do assunto à Assembleia Municipal, para efeitos de 
aprovação da constituição do direito de superfície e aprovação da competente minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter à Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento de Concessão de Ben-
efícios Fiscais para Incentivo ao Investimento no concelho de Vila Verde, em obediência ao que determinam as alíneas c) e g), do n.º 1, do 
artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a submissão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios a consulta pública nos 
termos legalmente aplicáveis.
- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL Nº 7/ 2021, 22 de fevereiro 2

- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de onze de fevereiro de dois mil e vinte e um.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, por 
força da aplicação da alínea d), do n.º 3, do referido artigo, referente ao processo 01/2016/286, em nome de Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, por 
força da aplicação da alínea d), do n.º 3, do referido artigo, referente ao processo  01/2007/490, em nome de Fábrica da Igreja Paroquial de 
São Tomé de Lanhas.
- Deliberado, por unanimidade, isentar o requerente do pagamento de taxas ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 25.º-A, do Regula-
mento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais em vigor, referente ao processo 01/208/685, em nome de Alisénior Lar – Serviços 
Sociais e de Saúde, Limitada.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a refeição e prolongamento no Jardim de Infância de Gondiães, dos menores Mariana Cristina Alves 
Gonçalves e José Pedro Alves Cerqueira, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, homologar os sinais de trânsito em várias ruas da freguesia de Cabanelas, de acordo com a informação 
prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a abertura de procedimento para recrutamento, em regime 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de um técnico superior, para a Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela, Divisão de 
Educação e Promoção Social, com recurso à mobilidade interna entre órgãos Srs. Vereadores do PS abstêm-se por se tratar de matéria 
eminentemente administrativa.
- Deliberado, por unanimidade, e nos termos da alínea ccc), do n.º3, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º75/2013, 
de 12 de setembro), submeter à Assembleia Municipal, para aprovação da contração da subvenção reembolsável no valor de 655.290,40€ 
(com reembolso a efetuar em 26 prestações semestrais, sem encargos ou juros, com início 24 meses após a entrada em exploração das 
infraestruturas financiadas, no valor de  26.001,91€ da primeira à penúltima prestação e de 5.242,64 € na última prestação), no âmbito da 
operação de financiamento em apreço, para efeitos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, do 
artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, e do artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de junho.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas dos contratos de financiamento do empréstimo BEI.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente pronúncia a apresentar pelo Município de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Chefe da DPO, suprimindo os trabalhos referenciados na proposta 
e determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de realização dos trabalhos, procedendo-se, posteriormente, à formalização 
por escrito dos mesmos.-

EDITAL Nº 9/ 2021, Reunião de 8 de março

- Deliberado, tomar conhecimento, da informação prestada pela Técnica Superior de Educação Dr.ª Silvia Rodrigues, relacionada com a aquisição 
de equipamento informático, ano letivo 2020/2021, no contexto da Pandemia Covid-19.
- Deliberado, tomar conhecimento da informação prestada pela Técnica Superior de Educação Alexandrina Maria Xavier Cerqueira, relativa ao 
ponto de situação do apoio alimentar às famílias no combate à Covid-19.
- Deliberado, tomar conhecimento da informação prestada pela Técnica Superior de Educação Dr.ª Silvia Rodrigues, respeitante à aquisição e 
entrega de equipamento informático.
- Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção, ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, por força 
da aplicação da alínea d), do n.º 3, do referido artigo, referente processo 02/2010/3742, em nome de Manuel Moreira Alves.
- Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse municipal do projeto em nome de Sociedade Agrícola da Quinta de Salgueiró, Ldª, sito no 
lugar de Gaião, freguesia de Cabanelas, com base no teor da informação técnica e exposição apresentada pela entidade requerente.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras de urbanização, referente ao processo 02/2018/742, em nome de Gabilicia 
Concept. Unipessoal Ldª, tendo em conta o teor do auto de vistoria datado de 09/02/2021.
- Deliberado, por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Turiz, para com-
participar a conclusão da construção da Casa Mortuária da Freguesia de Turiz e garantir os serviços de calçada para concretizar os respetivos 
arranjos exteriores.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsídios referidos na proposta aos Clubes Federados do concelho, que militam em diversas divisões e 
escalões nas modalidades constantes da proposta, do ano desportivo 2020/2021.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de 2.500,00€ ao Agrupamento de Escuteiros n.º 811 de S. Sebastião de 
Oleiros, para aquisição de uma viatura.
- Deliberado, por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e o Conselho Económico da Paróquia 
de São Vicente da Ponte para a concretização das obras de requalificação do logradouro da Casa Mortuária de Ponte S. Vicente que permitirá criar 
uma zona de estacionamento.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Lanhas para a con-
cessão de um apoio financeiro, para a construção de uma conduta de águas pluviais ao abrigo de um acordo para que a rede de saneamento públi-
co da Avenida João Paulo II, da Rua Padre António José de Araújo e da Avenida Francisco Sá Carneiro, na referida Freguesia, fosse uma realidade.
- Deliberado, conforme proposto no Relatório Final de análise de propostas a Câmara delibera, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao 
concorrente Marijobel Lda., pelo valor de 468.000,00€. Mais se delibera aprovar a minuta do contrato. Notifique-se o adjudicatário para, no 
prazo concedido para o efeito, querendo, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma, sob pena de aceitação (artigos 100.º e 101.º do Código dos 
Contratos Públicos). Designa-se o Chefe da Divisão de Projetos e Obras para gestor do contrato, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 
290-A do Código dos Contratos Públicos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a  minuta  de Contrato-Promessa Constituição do Direito de Superfície do bem imóvel localizado no 
lugar da Cachada, da freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o n.º 297, 
inscrito na matriz sob o artigo 2568, com a área de 518m2, à Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, destinado a construção, para realização 
do projeto de arquitetura, construção, gestão e manutenção da Casa Mortuária de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Valdreu, para a 
concessão de um apoio financeiro, tendo em vista a construção de muros a levar a efeito no âmbito das obras de alargamento do entroncamento 
da Avenida Divino Salvador com a  Rua Nossa Senhora da Guia e da Rua Nossa Senhora da Luz, para aquisição de dois novos depósitos e 1500m de 
conduta a reforçar os sistemas de abastecimento locais de água para consumo humano dos lugares de Bezeguimbra e de Guilhamil, em Valdreu.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de escritura pública  para Constituição do Direito de Superfície a favor da sociedade por quo-
tas “Macieira & Borges Ldª”, sobre uma fração autónoma, designada pela letra “C”, destinada a atividades económicas, localizada na Rua dos 
Bombeiros n.º31, da freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste concelho, prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde 
sob o número 9, Fração “C” e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 768.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial 
de Santa Maria de Freiriz, para a comparticipação financeira necessária para as obras de restauro/requalificação da Igreja, daquela Freguesia.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de 2.500,00€ à Junta de Freguesia da Vila de Prado, para apoiar os custos 
da aquisição da viatura.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir as Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Superior residentes no Concelho de Vila Verde, nos termos 
propostos na informação.

EDITAL Nº 10/ 2021, Reunião de 22 de março

- Deliberado tomar conhecimento da  informação prestada pela Técnica Superior de Educação Dr.ª Sílvia Rodrigues, relativa à aquisição de equipa-
mento informático, ano letivo 2020/2021, no contexto da Pandemia Covid/19  e remeter o assunto à Assembleia Municipal.
- Deliberado tomar conhecimento da informação prestada pela Técnica Superior de Educação Dr.ª Sílvia Rodrigues, relativa à aquisição e entrega 
de equipamento informático e submeter o assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de € 275,00 (duzentos e setenta e cinco euros) à Associação para Defesa dos 
Animais e Ambiente de Vila Verde, para a deslocação de animal de estimação, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 5.000,00 (cinco mil euros), à Cooperativa Rádio Voz do Neiva, de acordo 
com a informação prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar os contratos interadministrativos a celebrar entre o Município de Vila Verde e os Agrupamentos de Escolas 
de Vila Verde, Moure e Ribeira do Neiva e Agrupamento de Escolas de Prado.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Parada de Gatim, 
para comparticipar o financiamento necessário à aquisição do terreno para o alargamento do Cemitério de Parada de Gatim, assim com o seu 
projeto de arquitetura, naquela freguesia.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Pico São Cristóvão, 
para um apoio financeiro, tendo vista a construção de muros e drenagem de águas pluviais a levar a efeito no âmbito das obras de alargamento e 
beneficiação da Rua de Santo António, naquela freguesia.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias de Pico de 
Regalados, Gondiães e Mós, para um apoio financeiro, com vista à construção de muros a levar a efeito no âmbito das obras de alargamento e 
beneficiação da Avenida da Igreja, daquela freguesia.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Sabariz, para a 
concessão de um apoio financeiro destinado a fazer face aos encargos coma construção da rede de saneamento público na Rua de Santo Isidro, 
daquela freguesia.
- Deliberado.-, por unanimidade, aprovar a informação apresentada pelo Chefe da DOP, determinando que seja notificado o empreiteiro da or-
dem de realização dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, à formalização por escrito dos mesmos.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei nº 91/95, 
de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações técnicas constantes do 
processo 03/2021/56, em nome de António da Costa Pereira.
- Deliberado, por unanimidade, tendo em consideração  a natureza da via em apreço, integrado numa área urbana consolidada, reconhecer que 
a Estrada Municipal se apresenta, no local, e em geral, em toda a sua extensão, com um perfil-tipo especial fortemente condicionado pelas con-
struções existentes, designadamente os muros de vedação face à via pública, o que se comprova com o levantamento topográfico constante do 
processo 01/2020/948, em nome de Claúdia Sofia Melo Figueiras e assim se considere a vedação abrangida pelo § 1.º do artigo 60.º da lei n.º2110, 
de 19 de agosto de 1961 (Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais) dado que esta obedece aos respetivos condicionamentos, 
consentindo-se a manutenção da vedação, sempre provisória, pela linha que divide o terreno particular do chão do domínio público nos termos 
do § 2.º do referido artigo 60.º, não se admitindo, no entanto, que a vedação a manter seja objeto de ampliação, sem prejuízo de eventuais obras 
de conservação.
- Deliberado por unanimidade, reconhecer de que o acerto proposto não prejudica  o correto ordenamento do território ao abrigo do disposto na 
alínea d) do n.º 3 do artigo 103.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor tendo em consideração o teor da informação de apreciação 
técnica datada de 09/03/2021 e do parecer favorável da Entidade Regional da RAN constante do processo.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a proposta de recrutamento de um posto trabalho por tempo 
indeterminado, de um técnico superior, com recurso à mobilidade interna entre órgãos para Secção Administrativa da Divisão de Águas e Sanea-
mento. Os Srs. Vereadores do PS apresentam a seguinte declaração: abstemo-nos por se tratar de matéria eminentemente administrativa.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, designar como representantes do Município para integrar o Conselho 
Geral da Escola Secundária de Vila Verde, para o quadriénio 2021/2025, a Dr.ª Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Vereadora do Pelouro da 
Educação, Cultura e Ação Social,  a Dr.ª Sílvia Rosa Barbosa Rodrigues, Técnica Superior de Educação, afeta ao Serviço de Educação e o Sr. José 
Luís Soares Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para a emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54º, nº1, da Lei nº 
91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações técnicas constantes 
do processo 03/2021/156, em nome Luís Filipe Araújo Antunes.
- Deliberado, por unanimidade, conceder tolerância de ponto no dia 05 de abril de acordo com a proposta apresentada.

EDITAL N.º02/2021, Reunião 26 de fevereiro

4.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA CÂMARA municipal:
    4.1- discutir e votar  uma proposta da câmara municipal relativa à aprovação da
 contratação  de subvenção reembolsável no valor de 1.087.632,94€, no âmbito da
 candidatura norte - 03-1203- feder-000172 “operação de apoio à eficiência energética na
 piscina municipal de vila verde”; -APROVADO por unanimidade.
   4.2- discutir e votar minuta de contrato relativa à constituição do direito de superfície
a estabelecer com o vilaverdense futebol clube e conceder autorização ao órgão executivo para a constituição do citado direito de superfície 
a incidir sobre os bens imóveis identificados na minuta, para cumprimento do disposto na alínea ccc), do n.º1, do artigo 33.º, do anexo i, da lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea i), do n.º1, do artigo 25.º, do mesmo diploma legal;--foi pedida a palavra pelo presi-
dente do executivo, e após a discussão do ponto, a retirada
do mesmo.
   4.3- discussão e votação  de uma proposta da câmara municipal relativa ao projeto de
regulamento de Concessão de benefícios fiscais para incentivo ao investimento no
concelho de vila verde, em obediência ao que determinam as alíneas c) e g) do n.º1, do artigo
25.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--APROVADO por unanimidade.
  4.4- discutir e votar  uma proposta da câmara municipal relativa à aprovação da contratação  de subvenção reembolsável no valor de 655.290,40€, 
no âmbito da candidatura norte - 03-1203- feder-000171 “operação de apoio à eficiência energética na piscina municipal da vila de pado”; APRO-
VADO por unanimidade.
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CULTURA

1.º Ciclo
Carolina Machado Lima Silva 
- AE de Prado
Duarte da Silva Pinto Dourado
 - AE de Prado
Frederica Vilaverde Rodrigues
 - AE de Vila Verde
Guilherme Rodrigues da Cunha 
- AE de Prado

2.º Ciclo
Afonso Rodrigues Pinheiro 
- AE de Vila Verde

Inês da Silva Abreu 
- AE de Vila Verde
Matilde Azevedo Rodrigues 
- AE de Moure e Ribeira do Neiva
Rodrigo Fernandes Gomes
 - AE de Moure e Ribeira do Neiva
 
3.º Ciclo
Beatriz Pinto Dourado 
- AE de Prado
Maira Jhuli de Jesus Fortunato - ES de 
Vila Verde
Margarida Gama Cadilhe

 - AE de Vila Verde
Victor Hugo Ramos Dornelas 
- ES de Vila Verde

 Secundário
Brenda Lucas - ES de Vila Verde
Giulia Seixas - ES de Vila Verde
Jorge Araújo - ES de Vila Verde
Lorena Moreira - ES de Vila Verde

Na manhã do dia 8 de março, 
numa sessão online, realizou-se 
a fase concelhia de Vila Verde do 
Concurso Nacional de Leitura.
Esta atípica 14.ª edição do concur-
so obrigou a organização a alterar 
o esquema de participação dos 
alunos, apelando à imaginação, à 
solidariedade e ao espírito colabo-
rativo da Rede de Bibliotecas de 
Vila Verde. Assim, esta fase foi di-
vidida em duas partes e começou 
no dia 2 de março, altura em que 
os alunos selecionados na primei-
ra fase em cada agrupamento de 
escolas realizaram a prova escrita.
Os seis melhores alunos por ciclo 
de escolaridade passaram à prova 

oral e gravaram em vídeo a leitura 
de um excerto do livro escolhido, 
justificando igualmente a sua op-
ção. Os vídeos foram compilados 
num filme, com a duração de cer-
ca de 1 hora, e visionado na final 
concelhia.
A porta-voz do júri, a escritora Es-
tefânia Surreira, com o coordena-
dor da Casa do Conhecimento de 
Vila Verde,Eng. José Ismael Graça, 
e com a coordenadora interconce-
lhia de bibliotecas escolares,Dra. 
Fernanda Freitas, anunciou os re-
presentantes do Concelho de Vila 
Verde na fase intermunicipal - CIM 
Cávado, nos próximos dias 21 e 22 
de abril.

A edição de 2021 da pro-
gramação ‘Fevereiro, Mês do 
Romance’, que todos os anos 
pinta Vila Verde com as cores 
do amor, incluindo o Desfile de 
Moda Namorar Portugal, não 
se realizou face ao preocupante 
agravamento da pandemia de 
COVID-19 em Portugal.
Apesar de prevista uma pro-
gramação de caráter minima-lis-
ta, onde estavam excluídas ativi-
dades que envolvessem público 
ou promovessem qualquer tipo 
de ajuntamento, assim como 
um desfile de moda online, o 

Município de Vila Verde decidiu, 
perante o contexto atual, pro-
ceder ao seu adiamento.
Nesta altura, é imperativo fo-
car todas as energias no com-
bate à pandemia. Assim que for 
possível, voltará a desenvolver 
a programação que valoriza e 
promove a cultura tradicional 
enquanto dinamiza a economia, 
com mais de 70 parceiros (em-
presas, artistas, artesãos…) que 
criam produtos inspirados nos 
motivos dos Lenços de Namo-
rados.

A Biblioteca Municipal 
Professor Machado Vilela 
comemorou, no dia 16 de 
dezembro,  o seu 25º ani 
versário. Como forma de 
assinalar uma data tão im-
portante para a instituição 
e para o concelho de Vila 
Verde, foram oferecidos li 
vros, ao longo de todo o dia, 
aos utilizadores que visita-
ram a Biblioteca.
Em mensagem de para-
béns, a Vereadora da Cultu-

ra, Educação e Ação Social, 
Drª Júlia Fernandes, refere 
que «a Biblioteca comemo-
ra 25 anos de história. Este 
é um edifício de cultura, que 
se tem imposto ao longo 
destes anos e que tem sido 
um marco na vida daque-
les que por cá passam, que 
ouvem as histórias, que 
visitam as exposições, par-
ticipam nas tertúlias, entre 
tantas outras iniciativas.»

25º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VERDE 
ASSINALADO COM OFERTA DE LIVROS E OUTRAS INICIATIVAS

FASE CONCELHIA DO CONCURSO 
NACIONAL DE LEITURA EM VILA VERDE
Um sucesso e uma festa online

BIBLIOTECAS

‘FEVEREIRO, MÊS DO ROMANCE’
PROGRAMAÇÃO ADIADA DEVIDO AO
AGRAVAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

EXPOSIÇÃO COM MAIS DE TRINTA ILUSTRAÇÕES
 INSPIRADAS EM TEXTOS DE POETAS PORTUGUESES

 «ESTA MOSTRA VISA “DAR VOZ” E CONCEDER O DEVIDO 
RELEVO À ARTE E À POESIA E PROMOVER O ACES-
SO DAS PESSOAS A UMA GRANDE DIVERSIDADE DE 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS»
A inauguração da Exposição 
de Sílvia Mota Lopes, “Pintar 
com Poesia-devaneios, pala-
vras, traços e cor”, decorreu, 
na Biblioteca Municipal de Vila 
Verde, A partir de textos de po-
etas lusófonos, a artista Sílvia 
Mota Lopes criou um mundo de 
cor e sensações que mostram 
como a poesia é uma porta para 
a livre criação e permite expan-
dir os horizontes das palavras.
 A mostra catalogada, patente 
até 30 de abril, ilustra e recria tra-
balhos de 32 poetas, a que se jun-
tam cinco autores vilaverdenses 
vivos e uma das maiores figuras 
da história do concelho, o patro-
no da Biblioteca Municipal de Vila 

Verde, Álvaro da Costa Machado 
Vilela.
 Com este quadro, o Município de 
Vila Verde inaugura, na abertura 
desta exposição, a primeira das 
25 iniciativas de celebração dos 
25 anos dedicada à evocação de 
Machado  Vilela. 
A cerimónia de inauguração con-
tou com a presença de alguns dos 
escritores vilaverdenses repre-
sentados nas ilustrações, como o 
Dr. João Lobo, Drª Adelina Vieira, 
Serra Nevada, Fernado Silva e ain-
da do Eurodeputado José Manuel 
Fernandes e Vereador Manuel 
Lopes, entre outras entidades.

No âmbito do projeto de imple-
mentação do “Caminho Minhoto 
Ribeiro” que ligará Braga a Santi-
ago de Compostela, atravessando 
Vila Verde, decorreu no dia 12 de 
dezembro a cerimónia de assina-
tura do protocolo que junta 6 ter-
ritórios Portugueses: Braga, Vila 
Verde, Ponte da Barca, Arcos de 
Valdevez, Monção e Melgaço.
A cerimónia, realizada no salão 
nobre da Câmara Municipal de 
Melgaço, foi presidida pela Secre-
tária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, contando com a presen-
ça da Diretora Geral do Turismo da 

Xunta da Galiza, Nava Castro, e do 
presidente da Associação “Estrada 
Minhoto Ribeiro”, da Galiza, Ave-
lino Luis de Francisco, também, 
Alcalde do Concello de Cortegada.
As intervenções focaram as inú- 
meras vantagens da recuperação 
do antigo caminho a Santiago de 
Compostela, versando a valori-
zação dos territórios envolvidos 
sob o ponto de vista turístico, 
religioso e cultural. O Município 
de Vila Verde esteve represen-
tado pela Vereadora com o Pe-
louro do Turismo, Dra Júlia Fer-
nandes, que sublinhou  que “ este  

projeto,mostra que os municípios 
estão unidos e centrados numa 
estratégica turística do território 
como um todo, valorizando todo o 
património e contribuindo para o 
desenvolvimento local.”

MUNICÍPIOS UNIDOS NA VALORIZAÇÃO DO “CAMINHO MINHOTO RIBEIRO”
CERIMÓNIA PRESIDIDA PELA SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO, RITA MARQUES
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INOVAÇÃO E CONHECIMENTO

Conversas na Casa” é a nova inicia-
tiva da Rede Casas do Conhecimen-
to que visa dar a conhecer Pessoas, 
Projetos e Boas Práticas promovi-
das e incrementadas nos territóri-
os das Casas do Conhecimento.
A primeira Conversa na Casa foi 
dinamizada pela Casa do Conhe-
cimento de Vila Verde, no dia 9 

de março, e teve como convidada 
Manuela Barreto Nunes, Investi-
gadora em Ciência da Informação 
e Bibliotecária e Coordenadora 
da Biblioteca Municipal Professor 
Machado Vilela, em torno do tema 
“Leituras, Literacias, Conheci-
mento: Caminhos Partilhados”.
Esta é uma iniciativa organi-

zada pela Rede Casas do Co-
nhecimento, lançada pela Casa 
do Conhecimento de Vila Verde, 
com a participação das Casas do 
Conhecimento da Universidade 
do Minho, de Boticas, de Mon-
talegre e de Paredes de Coura.

Entre março e junho de 2021, 
decorre a 4ª edição da Comuni-
dade de Leitores Rede Casas do 
Conhecimento, contemplando, 
na sua programação quatro, no-
vas propostas de obras literárias 
com vista a proporcionar ex-

celentes momentos de leitura. O 
pressuposto desta comunidade 
de leitores, que une membros 
de diferentes regiões geográfi-
cas, é o de promover a leitura e 
a partilha, levando ao desper-
tar de emoções, motivações, 

visões e conceções diferenciadas.
Os encontros mensais serão re-
alizados todas as terceiras quar-
tas-feiras de cada mês, das 17h30 
às 19h00, em formato online.
Esta é uma iniciativa organizada 
pela Casa do Conhecimento e pelos 
Serviços de Documentação e Bi-
bliotecas da Universidade do Mi-
nho, em articulação com a Casa do 
Conhecimento de Boticas, a Casa 
do Conhecimento de Montalegre, 
a Casa do Conhecimento de Pare-
des de Coura, a Casa do Conheci-
mento de Vila Verde e esta última, 
em parceria com a Biblioteca Mu-
nicipal Professor Machado Vilela.

CONVERSAS NA CASA” É A NOVA INICIATIVA DA REDE CASAS DO CONHECIMENTO 
QUE VISA DAR A CONHECER PESSOAS, PROJETOS E BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS 

“COMO INTERROMPER A CADEIA DE 
TRANSMISSÃO COM STAYAWAY COVID”

4ª EDIÇÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES
REDE CASAS DO CONHECIMENTO COM 
PROGRAMAÇÃO DEFINIDA

A iniciativa “Combater a Pandemia com UM co-
nhecimento” promoveu, no dia 26 de janeiro, mais 
uma conversa sobre “Como interromper a cadeia 
de transmissão com Stayaway Covid”, tendo como 
convidado o Professor Rui Oliveira, do Departa-
mento de Informática da Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho.
Como elemento da equipa que desenvolveu a apli-
cação StayAway Covid, o Professor Rui Oliveira 
manifestou que o desenvolvimento desta App cons 
tituiu um desafio para os informáticos, sobretudo 
por ter sido desenvolvida em contrarrelógio para 
ser aplicada no combate à pandemia. Durante a 
conversa deu a conhecer a aplicação desde o seu 
propósito até à sua aplicação. De forma muito ex-
plícita, apresentou as características da App, o seu 
funcionamento, o modo de recolha de dados e al-
gumas fragilidades.
A esta iniciativa da Casa do Conhecimento da Uni-
versidade do Minho juntaram-se as Casas do Co-
nhecimento de Boticas, Paredes de Coura, Mon-
talegre e Vila Verde.

O Calendário Solidário 2021, do 
Município de Vila Verde, é dedi-
cado ao combate à pandemia de 
COVID-19, de forma a sensibi-
lizar a população a adotar regras 
de higiene e distanciamento so-
cial que permitam travar a pro-
pagação do vírus.
Os modelos fotográficos desta 
edição foram os filhos das co-
laboradoras e dos colaboradores 
da Câmara Municipal e, como 
vem sendo habitual, esta inicia-

tiva insere-se num projeto social 
que tem como principal objetivo 
apoiar as famílias Vilaverdenses 
que numa situação de maior vul-
nerabilidade social.
Tal como nas edições anteri-
ores, as verbas angariadas com 
o Calendário Solidário revertem 
integralmente a favor das Lojas 
Sociais de Vila Verde que apoiam 
as famílias em risco de exclusão 
social.

DEDICADO À SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA 
TRAVAR A PANDEMIA DE COVID-19

CALENDÁRIO SOLIDÁRIO 2021

Realizaram-se, no dia 24 de ja-
neiro, as eleições presidenciais 
portuguesas de 2021, que el-
egeram o candidato Marcelo Re-
belo de Sousa para presidente da 
República de Portugal nos próxi-
mos cinco anos.
Estas foram umas eleições mar-

cada pela pandemia e a comissão 
eleitoral tomou várias medidas 
para garantir a segurança das 
eleições e para que todos os elei-
tores se sintissem em segurança 
na hora de exercer o seu direito 
de voto.

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
 2021 NO CONCELHO DE VILA VERDE
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BIBLIOTECA ILUMINADA DE AZUL EM ABRIL “MÊS DA
PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA”

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
EFEMÉRIDE  ASSINALADA COM A INICIATIVA “MULHERES EM PERSPETIVA E PERSPETIVAS DE MULHERES”

O Município de Vila Verde, à 
semelhança dos anos anteri-
ores, associou-se à campanha 
nacional “Mês da Prevenção 
dos Maus-Tratos na Infância”. 
Consciente da necessidade de 
promover políticas de preven-
ção dos maus-tratos, aliou-se a 
esta causa, iluminando durante 
o mês de abril a Biblioteca Mu-
nicipal de AZUL. Da mesma cor 
serão iluminados os jatos de 
água nas suas imediações.
A Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Dra. Júlia 

Fernandes, conhecendo as im-
plicações que os maus-tratos 
têm a curto e a longo prazo, e 
sabendo tratar-se de um grave 
problema de saúde pública, ca-
paz de deixar marcas para toda 
a vida, a Edil referiu ser de cru-
cial importância reunir sinergias 
na sensibilização da população 
para a necessidade de prote-
ger e cuidar das crianças e dos 
jovens.

O Município de Vila Verde 
comemorou o Dia Internacional 
da Mulher, no dia 8 de março, com 
a iniciativa online “Mulheres em 
Perspetiva e Perspetivas de Mul-
heres”, promovida pela Casa do 
Conhecimento e pelo Serviço de 
Ação Social.
Com moderação da Vereadora 
da Educação, Cultura e Ação So-
cial, Drª Júlia Fernandes, a sessão 
proporcionou uma agradável con-

versa com Margarida Mateus da 
Associação Portuguesa para a Di-
versidade e Inclusão, Lia Mendes 
e Tatiana Mendes da União de 
Mulheres Alternativa e Resposta 
e Sandra Amaral da Organização 
Não Governamental de Solidarie-
dade e Promoção.
Dedicando umas palavras de 
apreço a este dia especial, a  Dra. 
Júlia Fernandes realçou que “esta 
é também uma data de apologias 

de conquistas das políticas socais 
e políticas económicas das mul-
heres ao longo dos anos e que se 
devem fazer notar. No entanto, 
apesar das inúmeras conquistas, 
a realidade mostra-nos muitas 
desigualdades, que também de-
vem ser notadas e combatidas. 

AÇÃO SOCIAL

O Município de Vila Verde participou, no 
dia 24 de fevereiro, no IV Fórum Nacional 
para a Diversidade e Inclusão ,“Olhares 
Sobre a Diversidade e Inclusão”, em dois 
painéis subordinados aos temas “Desafios 
na Implementação de Práticas RS com Im-
pacto na D&I/ O Impacto da Pandemia e do 
Teletrabalho” e “Da Transição à Inclusão: 
Desafios e Oportunidades” ,no painel “Da 
Transição à Inclusão: Desafios e Oportuni-
dades”.

MUNICÍPIO PARTICIPA NO IV FÓRUM NACIONAL PARA A DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
 “OLHARES SOBRE A DIVERSIDADE E INCLUSÃO”

Coube à Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, 
Dra. Júlia Fernandes, a apresentação da temática “De-
safios na Implementação de Práticas RS com Impacto na 
D&I/ O Impacto da Pandemia e do Teletrabalho” onde se 
debruçou sobre o projeto “Férias + Iguais”, no âmbito do 
Plano Municipal para a Igualdade de Género, numa perspe-
tiva de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 
dos colaboradores/as e o projeto “SANUS”, que visou a pre-
venção da saúde mental, tendo em vista o bem-estar dos/
as colaboradores/as em locais de trabalho saudável, duas 
boas práticas implementadas pela Câmara Municipal de 
Vila Verde

O Projeto “Tardes Digitais” inseriu-se no 
painel da Transição à Inclusão: Desafios e 
Oportunidades” apresentado por José Is-
mael Graça, Coordenador da Casa do Co- 
nhecimento de Vila Verde.
A Câmara Municipal de Vila Verde faz parte 
do grupo de trabalho Eventos que organiza 
o Programa do IV Fórum Nacional para a 
Diversidade e Inclusão que decorreu entre 
os dias 23 e 25 de fevereiro.

Terminou, no dia 19 de fevereiro, 
o primeiro Psicoeducativo on-
line do projeto “Cuidar de Quem 
Cuida”, que decorreu uma vez 
por semana, com o objetivo pro-
mover a capacitação de técni-
cos/as de instituições locais para 
a intervenção, em rede, junto de 
cuidadores informais.
Este projeto tem como missão 
dar respostas de apoio especiali-
zado aos cuidadores informais 
de pessoas em situação de de-
pendência física e funcional.
Recolher e partilhar informação 
sobre boas práticas na interven-

ção junto de cuidadores infor-
mais e sensibilizar a população 
geral para a importância do pa-
pel do cuidador informal, são al-
guns dos objetivos da iniciativa.
O Município de Vila Verde, 
através da Rede Social, está a 
implementar este projeto junto 
do um Grupo de Ajuda Mú-
tua, decorrente do Programa 
Psicoeducativo e de uma Rede 
de Apoio aos Cuidadores.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO “FÉRIAS 
+ IGUAIS” E PROJETO “SANUS”

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
 “TARDES DIGITAIS”

PRIMEIRO PSICOEDUCATIVO DO PROJETO
“CUIDAR QUEM CUIDA” COM BALANÇO POSITIVO

CALENDÁRIO SOLIDÁRIO 2021

O Município de Vila Verde dis-
tribuiu mais de 500 cabazes de Na-
tal às famílias carenciadas do Con-
celho, que foram sinalizadas pelos 
vários parceiros sociais e que se 
encontram em acompanhamento 
pelas várias entidades.
Os produtos foram adquiridos no 
comércio local, como vem acon-
tecendo todos os anos, tendo des-
ta vez a escolha recaído num esta-
belecimento comercial da Vila de 
Prado (o Supermercado Miranda).
As equipas do Município e das vári-
as instituições parceiras fizeram a 
distribuição do cabaz, “para que 
as famílias que mais precisam pos-
sam ter um Natal mais solidário, 
num ano atípico que a todos afe-
tou”, como refere a Dra. Júlia Fer-
nandes, Vereadora responsável 
pelo pelouro da Ação Social.
Ao longo de todo o ano e em espe-
cial nesta fase de pandemia, a eq-
uipa da Ação Social do Município 
está no terreno para aco

panhar as famílias que passam por 
maiores dificuldades, distribuindo 
cabazes de alimentos, vestuário, 

calçado, entre outros bens de 
primeira necessidade.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE DISTRIBUI
MAIS DE 500 CABAZES A FAMÍLIAS CARENCIADAS

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
 2021 NO CONCELHO DE VILA VERDE
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REPORTAGEM
JARDINEIROS DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
O OFÍCIO E A ARTE
Com inúmeras paisagem ver-
dejante, Vila Verde carrega 
uma beleza única e autêntica. 
A manutenção dos espaços 
verdes concorre para que o 
concelho se mantenha bonito 
todos os dias, o ano inteiro.
O extenso “túnel” de árvores no 
centro da vila é, sem dúvida, um 
belíssimo retrato natural que, 
desde há muitos anos, se tornou o 
nosso verdadeiro cartão de visita. 
Os jardineiros do Município que 
o conhecem-no como ninguém, 
tal como aos jardins, às árvores 
e às plantas de todo o concelho.
Desta equipa fazem parte cerca 
de dez funcionários que dis-
tribuem as suas funções entre 
os jardins principais da vila, fa-
zendo a manutenção da relva, 
a plantação de flores e plantas, 
na respetiva época, poda de ar-
bustos e árvores, equilibrando 
o seu trabalho entre o ofício e a 
arte que ser jardineiro implica.

No entanto, o trabalho destes homens não 
passa só pela jardinagem. «Fazemos um 
pouco de tudo e vamos conciliando o nosso 
trabalho com a manutenção dos jardins, das 
árvores, da relva, o que for preciso.» referem.
Mas, se para toda a arte é preciso trei-
no, com eles não foi diferente. «Mui-
tos de nós começamos do zero, mas 
com o passar dos anos fomos adquirindo 
mais conhecimento e técnica”. admitem
Este é um trabalho que, muitas vezes, 
passa despercebido aos olhos de quem o 
vê, mas é, sem dúvida, um dos mais im-
portantes no que diz respeito à harmo-
nia, beleza e cuidado de uma região.
Usufrua da natureza dos nossos espaços verdes,  
lembrando-se de que por trás de cada flor, cada 
árvore, cada cheirinho a relva acabada de cortar, 
há sempre a mão de um funcionário que dedi-
cou o seu tempo e esforço para que se sinta em 
harmonia e em casa no seu próprio concelho.

«A PODA DAS ÁRVORES MAIS ALTAS É O 
TRABALHO QUE IMPLICA MAIS DESTREZA 
E ATENÇÃO, LOGO, TORNA-SE O MAIS 
DIFÍCIL DE EXECUTAR».

«É PRECISO SABER A ALTURA 
CERTA PARA PODAR UMA 
ÁRVORE, SABER A ÉPOCA 
MAIS INDICADA PARA
PLANTAR DETERMINADAS 
PLANTAS... 
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A rede de tratamento de águas 
residuais continua em fase de 
nítida expansão no concelho de 
Vila Verde, decorrendo, neste mo-

mento, em Mós e Gondiães, na UF 
de Pico de Regalados, Gondiães e 
Mós, importantes obras de alarga-
mento da mesma e de ligação da 

rede existente ao intercetor prin-
cipal.
Com esta intervenção, uma boa 
parte das habitações destas duas 
freguesias vai ficar com acesso à 
rede de saneamento básico.
Numa visita aos locais, o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, e o 
Presidente da União de Freguesias 
de Pico de Regalados, Gondiães e 
Mós, Arq. César Cerqueira, intei-
raram-se da forma célere como 
as ligações estão a ser feitas, 
proporcionando o acesso de várias 
residências ao serviço de sanea-
mento básico.

O Município de Vila Verde con-
cluiu a empreitada da obra “Im-
plementação de ZMC´S – Zona de 
Medição e Controlo de Caudais - na 
Rede de Abastecimento de Água” 
que permitirá um melhor controlo 
da rede de abastecimento de água 
concelhia, através da instalação de 
equipamentos que fazem a moni-
torização de eventuais perdas e 
quedas na pressão do sistema de 
adução e distribuição.
Com esta intervenção, o municí-
pio de Vila Verde dá continuidade 
à implementação de medidas es-
truturais que visam a melhoria da 
gestão e exploração do sistema 
de abastecimento de água, com a 
instalação de 58 zonas de medição 
de caudais e de pressurização da 
água na rede pública.
Associado à recolha automatiza-
da e centralizada de informação 
para medição e controlo dos vo-
lumes de água que entram e saem 
da rede, está a ser instalado um 
software de apoio que permitirá 
controlar eventuais perdas e iden-
tificar padrões de variabilidade de 
caudais, gerando alertas para va-
lores anómalos.
Com a instalação destes equipa-
mentos, serão prosseguidas qua-

tro linhas de ação para a gestão de 
perdas no abastecimento público: 
primeiro será feita a medição zona 
a zona, em seguida proceder-se-á 
à deteção e localização de grandes 
consumos e/ou reparação de fu-
gas, depois será implementada 
a Gestão de Pressões e, por fim, 
será feita a reabilitação de condu-
tas que se revelem problemáticas.
Associada à deteção precoce de 
fugas, será possível conseguir 
através da Medição Zonada, uma 
mais rápida e eficaz localização e 
reparação das mesmas, de forma a 
minimizar os volumes de água per-
didos. Assim, toda a rede munici-
pal contará com este conjunto de 
ferramentas que permitirão efe-
tuar, de forma significativamente 
mais consolidada e sistemática, o 
controlo de perdas reais nos sis-
temas de abastecimento de água 
sob gestão da autarquia.
Esta Operação, com o código 
POSEUR-03-2012-FC-001284 - 
Controlo e redução de perdas no 
sistema de abastecimento do Mu-
nicípio de Vila Verde, foi financiada 
pela União Europeia através do 
POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos, com uma con-

tribuição de Fundo de Coesão de 
359 529,70 euros.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONCLUI NOVO SISTEMA DE CONTROLO
E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA

AMBIENTE

OBRAS DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO EM MÓS E GONDIÃES

MUNICÍPIO ISENTA MUNÍCIPES DE TAXAS 
DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO PARA TODAS 
LIGAÇÕES ATÉ 31 DE JULHO

A proposta da Câmara  Munici-
pal para a isenção temporária do 
pagamento dos respetivos ra-
mais e tarifas de ligação às redes 
de saneamento foi aprovada, no 
dia 6 de abril, na reunião do Exe-
cutivo Municipal de Vila Verde, 
por unanimidade.
O Município de Vila Verde, prin-
cipalmente nos últimos dois 
anos, tem vindo a fazer um forte 
investimento na concretização 
de uma estratégia planeada 
para conseguir uma significativa 
ampliação da rede de sanea-
mento de águas residuais urba-
nas, estando prevista, apenas 
para o corrente ano de 2021, 
a implementação de novas in-
fraestruturas, num montante 
muito superior a 2 milhões de 
euros.
Esta proposta de isenção, apre-
sentada ao abrigo do Regula-
mento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de 
Água, de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas e de Gestão 
dos Resíduos Sólidos Urbanos 
do Município de Vila Verde, 
representa uma nova oportu-
nidade para todos os Vilaver-
denses que têm a possibilidade 
de requerer a ligação à rede de 
saneamento o fazerem, inde-
pendentemente da data em 
que o serviço ficou disponível.
A aposta na extensão da rede 
deste serviço de nuclear rele- 
vância para a qualidade de vida 
das pessoas e para o equilíbrio 
ambiental é um dos impor-
tantes pilares da estratégia de 
desenvolvimento sustentável 
do território concelhio e a sua 
concretização está a ter lugar 
em conformidade com o criteri-
oso planeamento efetuado para 
o feito.

REGADIO DE SABARIZ À VEIGA DE PRADO-CABANELAS 
MUNICÍPIO CONTESTA A COLOCAÇÃO DE 
CONDUTA NO LEITO DO RIO CÁVADO

A Câmara Municipal de Vila 
Verde manifesta a sua total 
discordância relativamente à 
solução encontrada para a colo-
cação da conduta de água que 
vai abastecer o regadio de Sa-
bariz à Veiga de Prado-Cabane-
las.
A colocação da conduta no leito 
do rio Cávado, inserida no proje-
to de modernização do regadio, 
aprovado no âmbito do Progra-
ma de Desenvolvimento Rural 
(PRODER), que envolve um in-
vestimento superior a 6 milhões 
de euros, além do negativo im-
pacto visual que apresenta, pas-
sa junto à Ponte Filipina sobre 
o rio Cávado, um imóvel clas-
sificado como monumento na-
cional, e pode ainda condicionar 
a prática de desportos náuticos, 
assim como o próprio veraneio.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, refere que “o Município 

de Vila Verde sempre se insurgiu 
contra a instalação da conduta 
de água no leito do rio, precisa-
mente por temer, entre outros 
efeitos negativos, o forte impac-
to visual da mesma” e aduz que 
a Edilidade Vilaverdense, “desde 
a primeira hora, apresentou al-
ternativas viáveis.”
Recorde-se que a modalidade 
canoagem, que é um dos ex-
libris da Vila de Prado e do 
concelho de Vila Verde, dado o 
elevado prestígio e reconheci-
mento que o Clube Náutico de 
Prado logrou alcançar, no país 
e além-fronteiras, pode vir a ser 
bastante afetada com esta obra, 
integrada na rede de rega e do 
aproveitamento hidroagrícola, 
que não deixará de condicionar 
a organização e a realização das 
grandes competições nacionais 
e internacionais a que nos tem 
habituado.

A Câmara Municipal de Vila Verde  
promoveu a consulta pública a a- 
tualização do “Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incên-
dios de Vila Verde (PMDFCI)”, pelo 
período de 15 dias úteis, entre os 
dias 3 a 23 de março.
O Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMD-
FCI) constitui um instrumento de 
planeamento que se pretende 
dinâmico e adaptado à realidade 
local, pretendendo promover 
a“articulação das características 
sócio biofísicas com as dinâmicas 
e responsabilidades das entidades 
presentes no território municipal, 
de forma a efetivar as alterações 

necessárias que maximizem a 
Defesa da Florestas Contra Incên-
dios. Deste modo, o PMDFCI do 
concelho de Vila Verde visa ope- 
racionalizar à escala municipal as 

normas contidas na legislação, em 
especial os objetivos estratégicos 
que decorrem do Plano Nacional 
de Defesa da Floresta.

ESTEVE EM CONSULTA PÚBLICA A ATUALIZAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE VILA VERDE
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COVID-19

SETOR SOCIAL

Assim, sem prejuízo da manuten-
ção de todas as medidas de apoio 
social, designadamente o trabalho 
permanente de acompanhamento 
de famílias e pessoas em situação 
de carência e necessidade, através 
da entrega de bens alimentares, 
receitas médicas e medicamen-
tos a pessoas idosas e doentes 
crónicos, numa ação desenvolvida 
em articulação com os Serviços de 
Saúde e os Presidentes de Junta 
do concelho, bem como os apoi-
os excecionais às instituições, às 
famílias e às empresas, aprovadas 
por deliberação da Câmara Munic-
ipal na reunião de 10 de dezembro 
de 2020. A proposta o Município 
deve apoiar as autoridades de 
saúde no processo de imunização 
das populações, colaborando na 
logística necessária para garantir 
uma ampla eficácia na implemen-
tação do Plano Nacional de Vaci-
nação contra a COVID-19.

APOIO LOGÍSTICO NA 
MONTAGEM DO CENTRO 
DE VACINAÇÃO

No âmbito destas propostas, 
merece relevo o apoio logístico ao 
ACES Gerês-Cabreira na implan-
tação de um Centro de Vacinação 
Covid-19, que passou pela monta-
gem de instalações de apoio devi-
damente preparadas para acolher 
os utentes na fase pré e pós-vaci-
nação, que ficou  instalado junto à 
USF da Vila de Prado.

TRANSPORTE PARA 
DESLOCAÇÃO ATÉ AO 
CENTRO DE VACINAÇÃO

Também á assegurado o trans-
porte a todos os utentes elegíveis 
nesta fase do Plano de Vacinação 
que não disponham de condições 
para se deslocarem até ao Cen-
tro de Vacinação, assim como a 
aquisição e disponibilização de 
testes rápidos para res ponder 
prontamente a possíveis surtos de 
COVID-19, em articulação com a 
autoridade de saúde.

GARANTIA DE ACESSO AO 
TRANSPORTE PÚBLICO

No que se prende com a garantia 
de acesso ao transporte público, 
a proposta aponta no sentido de, 
em articulação com a Autoridade 
Intermunicipal de Transportes do 
Cávado, ser assegurada uma rede 
essencial ao nível da oferta de 
transporte público de passageiros, 
de modo a que seja proporcionado 
um serviço mínimo que permita 
às pessoas deslocarem-se para os 
seus locais de trabalho.

APOIO ÀS EMPRESAS E 
RESTAURAÇÃO

Para apoio à restauração a propos-
ta contempla uma isenção a 100% 
nas tarifas fixas e variáveis de 
água, saneamento e resíduos 
para os estabelecimentos da res-
tauração e bebidas cuja média de 
consumos não exceda os 50% do 
consumo médio mensal aferido do 
ano 2019, a aplicar nos meses de 
março, abril e maio de 2021.

SETOR DA EDUCAÇÃO

- No que se prende com o setor 
da educação, o Município irá co-
laborar com os Agrupamentos 
de Escolas e Escolas não Agrupa-
das, de modo a garantir os meios 
informáticos que assegurem o 
acesso dos alunos às atividades 
educativas e letivas em regime 
não presencial, nomeadamente 
através da cedência temporária de 
computadores e placas de internet 
móvel.
- Igualmente garantida está a 
alimentação aos alunos dos es-
calões A e B que solicitaram este 
apoio junto dos respetivos estabe-
lecimentos de ensino, bem como 
aos filhos dos profissionais dos 
serviços essenciais que reco-
rrem às escolas de acolhimento 
para garantir os cuidados com 
os seus educandos neste perío-
do específico de confinamento 
na sequência da suspensão das 
atividades letivas e não letivas,
- assegurar o transporte dos alu-
nos enquadrados no disposto no 
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 3-D/2021, de 29 de janeiro, 
designadamente para acesso aos 
apoios terapêuticos prestados nos 
estabelecimentos de educação 
especial, nas escolas e, ainda, 
pelos centros de recursos para a 
inclusão, e, bem assim, o acolhi-
mento, nas unidades integradas 
nos centros de apoio à aprendi-
zagem, para os alunos para quem 
foram mobilizadas medidas adi-
cionais, salvaguardando-se, no 
entanto, as orientações das au-
toridades de saúde.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, 
sustenta que, “neste momento 
excecionalmente difícil e exigente 
que enfrentamos, o Município de 
Vila Verde vai continuar a fazer 
tudo o que estiver ao seu alcance 
para prestar o máximo de apoio 
possível às pessoas, às institu-
ições e às empresas, no sentido de 
ajudar a minorar o impacto desta 
terrível crise sanitária que está 
também a gerar enormes proble-
mas económicos e a acentuar as 
desigualdades sociais.”
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ÂMBITO DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19
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FICHA TECNICA

A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, na reunião do Execu-
tivo Municipal de 11 de fevereiro, 
um novo conjunto de medidas de 
apoio no âmbito do combate à 
pandemia COVID-19.
A situação de emergência de 
saúde pública de âmbito inter-
nacional causada pelo novo Coro-
navírus; o agravamento da situ-
ação epidemiológica nacional; a 
situação de quase paralisia da ati-
vidade económica e o inevitável 
aumento da taxa de desemprego; 
o agravamento das vulnerabi-
lidades nos estratos populacion-
ais mais idosos e nas famílias 
com menores recursos económi-
cos estão na origem de um novo 
conjunto de medidas de efetivo 
apoio social que a maioria social-
democrata da Câmara Municipal 
de Vila Verde pretende implemen-
tar com as maiores celeridade e 
agilidade possível.
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CENTRO DE VACINAÇÃO COVID-19 JÁ FUNCIONA EM VILA VERDE
O Centro de Vacinação Covid-19 de Vila 
Verde já se encontra em funcionamento 
e encontra-se instalado na Vila de Prado, 
junto à Unidade de Saúde Familiar (USF) 
local.
Os esforços desenvolvidos pelo municí-
pio de Vila Verde, em parceria com o 
ACES Gerês/Cabreira, no sentido de pro-
mover o combate à pandemia conheceu 
um impulso muito significativo com o iní-
cio da importante atividade de vacinação 
contra a Covid-19.
Depois de se ter feito o processo de vaci-
nação dos Bombeiros Vo luntários de Vila 
Verde, relizou-se a vacinação da popu-
lação concelhia, em estrito cumprimento 
das prioridades definidas pelas autori-
dades de saúde.
De acordo com declarações do presiden-
te da Câmara, Dr. António Vilela “este é 
mais um passo importante no processo 
de combate à prevenção de propagação 
da pandemia Covid-19 com efeitos que 
se espera, a curto prazo permitam uma 
grande imunidade das pessoas e o re-
gresso à normalidade possível.”
Acrescenta que “o Município de Vila 

Verde proporcionou todo o apoio logís-
tico ao ACES Gerês-Cabreira para a im-
plantação e funcionamento deste Centro 
de Vacinação Covid-19, que dispõe de 
instalações de apoio devidamente pre-
paradas para acolher os utentes na fase 
pré e pós-vacinação.”
O Município, através deste trabalho de 
parceria também assegura o transporte a 
todos os utentes elegíveis nesta fase do 
Plano de Vacinação que não disponham 
de condições para se deslocarem até ao 
Centro de Vacinação ou necessitem de 
transporte especial. Está ainda a ser ava-
liada a possibilidade de se poder realizar 
a vacinação em casa das pessoas que não 
disponham de mobilidade para se deslo-
car ao Centro de Vacinação.

NOVOS CENTROS DE VACINAÇÃO PODERÃO 
SER INSTALADOS NO FUTURO

O Município tem já uma estratégia para 
que logo que haja condições para uma 
vacinação mais massiva instalar novos 
postos de vacinação noutras zonas do 
concelho.

A Câmara Municipal de Vila Verde 
proporcionou a realização de tes-
tes a todos os seus funcionários e 
colaboradores que se voluntariam 
para o efeito, no sentido de de-
tetar e rastrear casos de covid-19.
Esta testagem foi assumida pela 
Edilidade Vilaverdense como uma 
manifestação de responsabilidade 
social e um contributo para que 
os profissionais que laboram no 
edifício dos Paços do Concelho, 
nas oficinas do Município e no 
exterior se sintam seguros e, con-
sequentemente, mais tranquilos 
no exercício da sua atividade.
Além disso e de acordo com os es-

pecialistas, a realização de testes 
em larga escala constitui a me-
lhor forma de proteger as pessoas 
da pandemia, nesta fase em que 
a vacinação ainda só contemplou 
uma pequena percentagem da 
população, para que logo que haja 
condições para uma vacinação 
mais massiva instalar novos pos-
tos de vacinação noutras zonas do 
concelho.

As feiras no concelho de Vila 
Verde reabriram novamente. As 
feiras semanais da Vila de Prado 
e do Alívio, em Soutelo, e as fei-
ras quinzenais, na Freguesia de 
Vila Verde e Barbudo na União de 
Freguesias de Pico de Regalados, 
Gondiães e Mós ,já se encontra em 
atividade, ajudando a dinamizar 
a economia do concelho. Mais 
se informa que, nos recintos das 
referidas feiras, devem ser res-
peitadas todas as orientações da 
DGS, designadamente as regras 
relativas ao distanciamento físico, 
assim como todos os procedi-
mentos tendentes à prevenção e 

controlo da infeção, em especial 
as medidas ligadas à obrigatorie-
dade de uso de máscara ou viseira 
por parte dos feirantes e dos cli-
entes, as medidas de higienização 
regular das mãos e de etiqueta 
respiratória, incluindo a obriga-
toriedade de disponibilização de 
soluções desinfetantes cutâneas, 
nas entradas e saídas dos recintos 
das feiras, nas instalações sanitári-
as, quando existentes, bem como 
a sua disponibilização, nas bancas, 
por parte dos feirantes.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE TESTA OS SEUS
FUNCIONÁRIOS CONTRA A COVID-19

REABERTURA DAS FEIRAS SEMANAIS 
E DAS FEIRAS QUINZENAIS DO CONCELHO

Entre os dias 12 e 14 do mês de ja-
neiro, o Agrupamento (ACES) Ge-
rês/Cabreira concretizou, na ínte-
gra, o programa de vacinação dos 
utentes e profissionais das IPSS e 
lares concelhios contra a Covid-19.
As equipas do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES) Gerês/
Cabreira, responsáveis pela ad-
ministração da vacina, contaram 
com a preciosa colaboração dos  
Serviços da Acão Social do Mu-

nicípio e das equipas de emergên-
cia pré-hospitalar dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Verde nesta 
acção da maior relevância para 
a proteção de um significativo 
número de utentes numa situação 
de maior vulnerabilidade e de 
profissionais mais expostos a um 
vírus pandémico que tem vindo a 
afetar o bem-estar e a tirar a vida 
a inúmeras pessoas no nosso país 
e em todo o mundo.

Os profissionais dos estabeleci-
mentos de ensino pré-escolar e 
do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho de Vila Verde já foram 
vacinados contra a Covid-19.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, considera que “esta vaci-
nação dos profissionais do ensino 
se reveste da maior importância, 
na medida em que as escolas 
destes níveis de ensino se encon-
tram já a funcionar em regime 
presencial, sendo fundamental 
que a confiança se instale nas 
comunidades educativas, em-
bora seja sabido que os estabel-
ecimentos de ensino concelhios 
são locais com elevados níveis de 
segurança, porquanto as direções 
dos agrupamentos de escolas e 
os docentes, não docentes e en-

carregados de educação têm vin-
do a realizar um notável trabalho 
de sensibilização e de criação de 
todas as condições para que as re-
gras de proteção e de desinfeção 
continuem a ser efetivamente 
cumpridas.”
Refira-se, que no Centro de Vaci-
nação Covid-19, que funciona na 

Vila de Prado, junto à Unidade 
de Saúde Familiar (USF) local, 
encontra-se já em fase de con-
clusão a vacinação de pessoas 
com mais de 80 anos e seguir-
se-á uma nova fase de admin-
istração da vacina a outros gru-
pos consi derados prioritários 
pela Direção Geral de Saúde.

VACINAÇÃO CONCLUÍDA NOS LARES 
E IPPS DE VILA VERDE

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 AVANÇA
EM VILA VERDE - DOCENTES E NÃO DOCENTES SÃO VACINADOS
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No dia 31 de março de 2021,  no 
Mirante, em Soutelo, realizou 
-se a cerimónia lançamento da 
primeira Pedra da Ecovia Cávado-
Homem e da Ponte Pedonal e Ci-
clável de Vila Verde a Amares.
O Presidente da CCDR-Norte, 
Prof. Doutor António Cunha, 
presidiu à cerimónia, que contou 
com a presença dos Presidentes 
das Câmaras Municipais de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, de A-
mares, Dr. Manuel Moreira, e de 
Terras de Bouro, Dr. Manuel Tibo, 
do Secretário Executivo da CIM-
Cávado, Dr. Rafael Amorim, da 
Vereadora e dos Vereadores dos 
executivos municipais, entre ou- 
tras entidades.

A Ecovia Cávado-Homem, em Vila 
Verde, terá 16 quilómetros, entre 
Cabanelas e a Loureira, e a sua 
concretização será dividida em 
três fases. A primeira fase, com-
preende o troço entre o Mirante e 
o Porto Carreiro, na freguesia de 
Soutelo (1.3 km). A 2ª fase com-
preende um troço entre a praia 
fluvial do Faial, na Vila de Prado, 
e o Mirante, em Soutelo (2.45 
km), e a obra já está adjudicada. 
A 3ª fase da Ecovia que irá ligar 
o Faial a Gaião, em Cabanelas, já 
tem o projeto aprovado, estando 
apenas à espera de uma linha de 
financiamento para avançar. A 
ligação do Porto Carreiro à Pon-
te Nova, na Loureira, está mais 

atrasada, encontrando-se na fase 
de elaboração do projeto.
Complementarmente a estas 
obras estruturantes para o desen-
volvimento do concelho de Vila 
Verde e da região, encontra-se 
já em fase de execução a ponte 
pedonal sobre o rio Homem, que 
liga os concelhos de Vila Verde e 
Amares.
 
INFRAESTRUTURA 
ÂNCORA PARA A 
COESÃO TERRITORIAL

Estas obras representam uma 
primeira fase de concretização, 
no território do concelho de Vila 
Verde, de uma infraestrutura ân-

cora para a coesão territorial dos 
seis concelhos envolvidos neste 
projeto intermunicipal da CIM 
Cávado e para a promoção e de-
senvolvimento das elevadas po-
tencialidades turísticas das zo-
nas ribeirinhas dos rios Cávado e 
Homem.
O percurso do Rio Cávado (ERC) 
liga Esposende ao concelho 
de Amares, passando por Vila 
Verde, com uma extensão de 55 
quilómetros, e o percurso do Rio 
Homem (ERH) tem uma exten-
são de 20 quilómetros, ligando a 
Ecovia do Rio Cávado a Terras de 
Bouro.

MOBILIDADE SEGURA E 
SUSTENTÁVEL

Os trabalhos a executar na cons- 
trução destes troços da Ecovia 
do Cávado visam a promoção do 
turismo e da economia da região, 
bem como da qualidade de vida 
das populações, em especial das 
freguesias pelos mesmos percor-
ridas. Estas vias vão permitir aos 
utilizadores uma mobilidade se-
gura e sustentável, aproximando 
a população às zonas ribeirinhas, 
modernizando o concelho e tor-
nando-o ainda mais atrativo.

MUNICÍPIO LANÇA PRIMEIRA PEDRA DA ECOVIA DO CÁVADO-HOMEM E 
DA PONTE PEDONAL E CICLÁVEL DE VILA VERDE A AMARES

ECOVIA
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