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VILA VERDE INVESTE NA
ATRATIVIDADE DO TERRITÓRIO

MINISTRA DA COESÃO
TERRITORIAL:
“CELEBRAMOS EM VILA
VERDE ESTA CAPACIDADE DE
AÇÃO, DE CRIAR SOLUÇÕES”

VISITOU O CONCELHO DE VILA VERDE PARA
TRÊS INAUGURAÇÕES E UM LANÇAMENTO DA 1ª PEDRA
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MOBILIDADE

EDITORIAL

ANA ABRUNHOSA VISITOU
O CONCELHO DE VILA VERDE

Caro (a) Vilaverdense
O dinamismo e o crescimento económico e o progresso social do concelho de Vila Verde são indesmentíveis e amplamente reconhecidos.
Na sua visita ao concelho de Vila Verde, a Ministra da Coesão Territorial,
Doutora Ana Abrunhosa, pôde testemunhar e dar ênfase aos múltiplos
investimentos que estão a ser feitos para continuar a promover o desenvolvimento sustentado do território.
A inauguração do Centro Social da Paróquia de Covas, da Unidade de
Saúde do Vade e do Espaço do Cidadão de Pico de Regalados, assim como
o lançamento da primeira pedra da obra de requalificação da Unidade
de Saúde de Pico de Regalados, a que a Sra. Ministra nos deu a honra
de presidir, são reveladoras do grande esforço que está a ser feito para
promover as coesões social e territorial, no concelho, conforme a mesma
Governante também fez questão de sublinhar.
É, hoje, incontornável realçarmos que, em Vila Verde, a existência de cuidados de saúde e de equipamentos e serviços sociais de proximidade é
uma realidade para a qual muito têm contribuído a proatividade e o investimento da Câmara Municipal, substituindo-se, na maioria dos investimentos, ao poder central na efetiva criação de melhores condições de
vida para as populações.
Apesar do contexto pandémico que vivemos e que muito condiciona
a atividade económica, o documento da Prestação de Contas relativo a
2020, além de evidenciar o elevado apoio concedido pelo Município aos
munícipes e às instituições concelhias, revela a diminuição da dívida em
800 mil euros e a realização de muito significativos investimentos em
setores vitais para o desenvolvimento local, nomeadamente a educação,
as vias de comunicação, a mobilidade sustentável, a regeneração urbana,
as redes de saneamento básico e de abastecimento público de água e a
ação social.
A realização de um elevado número de obras, nas freguesias e uniões de
freguesias, contando com o forte dinamismo dos Presidentes de Junta e
das suas equipas, é igualmente um fator determinante do progresso local
que não posso deixar de enfatizar.
Uma palavra ainda para todas as instituições e associações do concelho que, com muita abnegação e querer, continuam a dizer presente e
a demonstrar um enorme empenho na dinamização de atividades e no
apoio de proximidade às pessoas, principalmente àquelas que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade.
Este trabalho em rede e esta mobilização coletiva têm sido a chave do
progresso e do bem-estar que procuramos fazer chegar a todos, sobretudo nesta crise sanitária e económico-social que afeta a vida de todos e de
cada um de nós.
Em tempo de pandemia, a cultura também não parou e, ainda que de uma
forma menos efusiva e principalmente a distância, foi possível continuar a
pugnar pela valorização das nossas tradições e a incentivar a criatividade
e o talento das nossas gentes.
No final de junho, a apresentação do livro e a inauguração da exposição
“A Benção dos Animais de Santo António Mixões da Serra”, do ilustre fotógrafo Vilaverdense Alfredo Cunha, foi mais uma demonstração
da importância que atribuímos às nossas raízes histórico-culturais e à
preservação de tradições seculares.
É, assim, importante que continuemos a unir esforços e a trabalhar em
conjunto para que VilaVerde floresça e proporcione a toda a população o
bem-estar e a qualidade de vida a que tem direito.
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O Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde

Dr. António Vilela

MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL:
“CELEBRAMOS EM VILA VERDE ESTA CAPACIDADE DE AÇÃO, DE CRIAR SOLUÇÕES”
A Ministra veio de Lisboa até ao
coração do Minho verdejante para
‘amadrinhar’ as inaugurações do
Centro Social da Paróquia de Covas, da Unidade de Saúde do Vade
(reabilitação do edifício e área envolvente) e do Espaço do Cidadão
de Pico de Regalados, bem como
o lançamento da 1ª Pedra da Requalificação da Unidade de Saúde
do Pico de Regalados. A participação na atividade foi condicionada, de modo a garantir o cumprimento escrupuloso das regras em
vigor e combater a propagação da
pandemia. À margem da visita, as
reivindicações da variante à EN
101 foram audíveis na generalidade dos discursos.

“

A MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL DEIXOU RASGADOS ELOGIOS
AO TRABALHO DESENVOLVIDO NO CONCELHO. “CELEBRAMOS EM VILA
VERDE ESTA CAPACIDADE DE AÇÃO, CRIAR SOLUÇÕES, LUTAR PELA
QUALIDADE DE VIDA DAS VOSSAS E NOSSAS GENTES. MAS TAMBÉM
DE ANTECIPAR O QUE PODE SER O FUTURO PRÓXIMO. PARABÉNS PELA
OBRA, POR REIVINDICAREM SEMPRE MAIS E MELHOR PARA AS VOSSAS
GENTES”. AS DECLARAÇÕES DE ANA ABRUNHOSA FORAM PROFERIDAS,
NO DIA 22 DE JUNHO, DURANTE UMA VISITA A VILA VERDE.

REFORÇO DE MEIOS PARA AS AUTARQUIAS
Na segunda visita oficial ao concelho enquanto membro do
Governo, A Drª. Ana Abrunhosa
mostrou-se encantada com o
bairrismo vilaverdense. “Fiquei
surpreendida pela enorme vitalidade no que toca às tradições e a
manter viva a sua cultura. Deixo
um aplauso ao Município e às
suas gentes que orgulhosamente
hasteiam a sua história”, referiu,
virando de seguida as atenções
para o objetivo da visita. “São intervenções como estas que respondem aos anseios das nossas
gentes e promovem a coesão social e territorial do nosso país”.
A Ministra da Coesão Territo-

rial deixou uma palavra de apreço
pela reabilitação do edifício da
antiga escola primária de Covas,
permitindo ‘revitalizar’ o edifício e responder aos anseios das
populações. Apesar dos fundos
europeus, tal só foi possível com
“o grande apoio e a grande generosidade do Município”, que arcou com parte significativa das
despesas. Manteve a toada no que
toca à Requalificação da Unidade
de Saúde do Pico de Regalados.
Neste momento, os fundos europeus suportam apenas cerca de
metade de uma obra de 700 mil
euros, cabendo a outra metade
ao Município de Vila Verde. “Pro-

curaremos reforçar este financiamento”, prometeu.
A Governante não terminou sem
avançar com uma informação em
primeira mão. “Aproveito para dar
aqui uma novidade. Pela primeira
vez nos quadros, vamos procurar
que as juntas sejam beneficiárias
para poderem aceder a fundos
comunitários e desenvolver projetos de grande proximidade com a
população. Reforçar a descentralização não só com competências,
mas também com meios”, concluiu.

DESENVOLVIMENTO
APESAR DO CONTEXTO PANDÉMICO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VILA VERDE DEMONSTRA FORTE APOIO SOCIAL,
ELEVADO INVESTIMENTO E DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA EM 800 MIL EUROS

A vertente social e humanista
da intervenção da Câmara Municipal no desenvolvimento de
uma política de proximidade
destinada a resolver os problemas com que os Vilaverdenses
diariamente se debatem evidencia-se no peso que as funções
sociais apresentam na repartição do investimento - 85% do
investimento total, com particular destaque para o ensino não
superior (passa de 1.219.000€,
em 2019, para 1.426.464€, em
2020), o ordenamento do território (1.534.139€), o abastecimento de água e o saneamento
básico (1.192.745€), o desporto, recreio e lazer (629.288€).

penhado e ativo de todos os que
verdadeiramente pugnam pela
afirmação de Vila Verde como
um Concelho próspero e atrativo,
com particular relevo para as Juntas de Freguesia, as instituições,
as associações, as empresas e os
cidadãos, que voltaram a revelarse fundamentais para a projeção
de uma imagem positiva de Vila
Verde na região, no país e no
mundo. A este nível, importa
destacar o enorme trabalho produzido no combate à pandemia
COVID-19 e à superação dos seus
efeitos, não apenas a nível sanitário mas, também, a nível social,
o que resultou de uma impressionante união de esforços entre
as autoridades de saúde locais,
a Santa Casa da Misericórdia,
a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila
Verde e, em geral, todas as IPSS.

AMPLO PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO E
INFRAESTRUTURAÇÃO

POLÍTICA FISCAL QUE
ALIVIOU AS FAMÍLIAS E AS
EMPRESAS

Com uma gestão financeira rigorosa e sustentada, avançaram
relevantes projetos de estímulo
ao desenvolvimento local e potenciadores de melhoria das condições de vida dos Vilaverdenses,
particularmente o lançamento
do amplo programa de requalificação e infraestruturação de
algumas das mais relevantes
vias municipais e da aposta na
mobilidade mais sustentável.
Acesso a fundos comunitários de
apoio
Além disso, a garantia de acesso
a fundos comunitários de apoio
e o lançamento de um vasto
programa de empreitadas de
obras públicas (regeneração e
requalificação de espaços e de
edifícios e de equipamentos
públicos, aposta em projetos de
mobilidade urbana sustentável,
a ampliação da rede de saneamento básico, etc.), permitem
perspetivar investimentos estruturantes que permitirão moldar o futuro do concelho e criar
crescentes níveis de bem-estar
para as famílias aqui residentes.

Este apoio foi complementado
com a implementação de uma
política fiscal que aliviou as
famílias e as empresas de determinados encargos, potenciando,
assim, o investimento em novos
projetos e a catalisação da economia local e proporcionando maior
equidade e justiça social, numa
ótica também e sobretudo de
auxílio às pessoas que, em virtude
de vicissitudes várias e particularmente da pandemia, se encontravam numa situação de maior vulnerabilidade social e económica.

VERTENTE SOCIAL E
HUMANISTA DA
INTERVENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

No ano de 2020, o total da receita arrecadada ascendeu a
35.582421 euros, cerca de 90%
face ao total de receita prevista
(39.388.521€). O ano em apreço
revela, assim, um acréscimo
tanto ao nível das receitas correntes, como das receitas de
capital, em 2.478 mil euros e
622 mil euros, respetivamente
(em 2019 as receitas correntes
tinham crescido cerca de 519
mil euros e as receitas de capital cerca de 1.178 mil euros).
No que se refere à evolução
da despesa, que atingiu 72%
da previsão inicial, verifica-

se que esta foi condicionada
por
constrangimentos
da
atividade em geral e das atividades económicas em particular vividos no ano em apreço
como resultado da pandemia.
Ainda assim, a atividade municipal durante o ano de 2020
evidenciada no presente documento patenteia o amplo conjunto de esforços desenvolvidos pelo Município no sentido
de continuar a fazer do nosso
concelho uma terra dinâmica
e empreendedora, inclusiva
e com maior coesão social.

O RIGOR ORÇAMENTAL QUE TEM VINDO A SER POSTO
EM PRÁTICA TEM PERMITIDO UMA MUITO SIGNIFICATIVA REDUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DO MUNICÍPIO QUE, CONFORME SE EVIDENCIA NO GRÁFICO, ENTRE 2014 E 2020, PASSOU DE CERCA DE 25,8 MILHÕES DE EUROS PARA CERCA DE
14,4 MILHÕES DE EUROS, CORRESPONDENDO A UMA DIMINUIÇÃO DE CERCA DE 44% NO PERÍODO CONSIDERADO.

ENORME TRABALHO
PRODUZIDO NO COMBATE À
PANDEMIA COVID-19
O considerável grau de concretização das atividades e projetos
previstos para 2020 só foi possível mercê do contributo em-

PROJETOS EDUCATIVOS
AMBICIOSOS E INOVADORES
A educação é um dos pilares estruturantes do desenvolvimento
e de que o capital humano constitui uma insofismável mais-valia
do crescimento económico e da
afirmação de um território com
base no talento, na formação
pessoal e profissional e na capacidade de trabalho de quem,
diariamente, contribui, de forma
decisiva, para a produção de
riqueza indispensável para a multiplicação da oferta de emprego.
Assim, com uma integral reabilitação e modernização das infraestruturas e equipamentos de
todos os níveis de ensino, beneficiando dos projetos educativos
ambiciosos e inovadores implementados por todos os agrupa-

mentos e escolas concelhios,
contando com um consistente
trabalho de cooperação entre os
vários agentes educativos locais,
mesmo em contexto de ensino a
distância, na totalidade do último
período do ano letivo 2019/2020,
o concelho prosseguiu no rumo
de um grande dinamismo e de um
forte espírito empreendedor também no capítulo da formação das
crianças e jovens Vilaverdenses.

VALORIZAÇÃO DO RICO
PATRIMÓNIO CULTURAL,
MATERIAL E IMATERIAL
A promoção do desenvolvimento local passou ainda pela
atenção à necessária proteção,
promoção e valorização do rico
património cultural, material e
imaterial, ainda que a realização
de iniciativas e eventos, que são
a expressão singular da nossa
identidade sociocultural, por força da pandemia, se tenham restringido a iniciativas no âmbito
do «Fevereiro, Mês do Romance»
e à «Bienal de Arte Jovem».
ENORME DEDICAÇÃO DAS
JUNTAS DE FREGUESIA
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António
Vilela, considera que “o documento da Prestação de Contas
relativo ao ano de 2020 surge na
linha de continuidade de uma
estratégia de forte aposta no
desenvolvimento sustentado do
território concelhio, colocando
os esforços em ordem a uma
ainda maior coesão social e territorial na primeira linha das intervenções e dos investimentos”.
Na ótica do Dr. António Vilela,
“este documento demonstra
que, apesar dos fortes constrangimentos impostos pelo contexto
pandémico, foi possível, além de
apoiar as instituições e as pessoas na luta contra os graves
problemas sanitários e sociais do
mesmo decorrentes, continuar
a projetar e a concretizar acções
e obras públicas em setores estruturantes como a educação,
o saneamento básico, as vias de
comunicação, a regeneração urbana e a mobilidade sustentável.”
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DESENVOLVIMENTO
SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE

ANA ABRUNHOSA VISITOU O CONCELHO DE VILA VERDE PARA
TRÊS INAUGURAÇÕES E UM LANÇAMENTO DA 1ª PEDRA

UF VADE

ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSTRUIR FRATERNIDADE
A visita começou no Centro Social e Paroquial de
Covas. A antiga escola primária da freguesia está
de cara lavada e apresenta agora as condições técnicas e humanas para responder às necessidades da
população local, sobretudo a de maior idade e com
maiores carências. A estrutura doi dotada de salas
de convívio para utentes, espaço para confeção de
refeições e lavagem de roupa, bem como serviço de
apoio domiciliário.
No local, o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, reforçou a importância da obra através das palavras do sumo pontífice. “O Papa Francisco escreveu
uma carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a amizade e a
fraternidade. Penso que nós conseguiremos construir
uma sociedade alicerçada em direitos e deveres das
pessoas, na medida em que aceitarmos este princípio
que condiciona tudo o resto”, afirmou, acrescentando que este é um espaço de construção diária desse
amor fraterno.

FOMENTAR A COESÃO E O DESENVOLVIMENTO
O presidente do Município
começou por agradecer a presença em Vila Verde da titular
do Ministério da Coesão Territorial neste dia. “Faz todo o sentido porque estamos a promover
a coesão territorial do concelho,
que tem duas realidades distintas.
A Sul, mais urbana, com maior
desenvolvimento e crescimento.
A Norte, diferente. Com alguma
perda de população e povoamento mais disperso, mas o próprio
território tem outro tipo de exigências” disse António Vilela. O
edil prosseguiu sublinhando o
forte investimento da autarquia,
muitas das vezes a expensas
próprias, no fortalecimento dos
serviços de proximidade no concelho. Tanto nestes casos, como
na requalificação do parque escolar, dos centros de saúde e dos
espaços cidadão.
Investimentos que se tornam
ainda mais importantes na Zona
Norte, mais distante dos principais centros urbanos, sublinhando o plano de ação em curso.
“Através de dinâmica económica
subjacente, criar condições que
as pessoas permaneçam e regres4
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sam ao Norte de Vila Verde, apostando em três áreas fundamentais: saúde, ação social e serviços
públicos”, afirmou o autarca, complementando a estratégia com a
valorização das potencialidades
locais. “São âncoras para crescimento e desenvolvimento, quando associados ao investimento
na agricultura e ao turismo, entre
outras áreas”, disse.
António Vilela defendeu também
que “a descentralização é essencial do Terreiro do Paço para o
resto do país, mas também dentro dos concelhos, das zonas mais
urbanas para as periféricas”. Para
terminar, deixou algumas sugestões à Ministra da Coesão territorial para o desenvolvimento da
região e do país. A simplificação
do acesso aos fundos comunitários (menos burocracia), maior
autonomia local nos instrumentos de gestão do território e a tão
ansiada variante à EN101. “Continuamos a manter a esperança.
O sonho. A acalentar esta vontade, com o apoio do Governo e
a nossa cooperação sempre que
necessária”, rematou o presidente
do Município de Vila Verde.

“HOJE, MELHORÁMOS AS NOSSAS CONDIÇÕES
DE VIDA”
De seguida, o presidente da Junta da União de
Freguesias (UF) do Vade não escondeu o regozijo
pela requalificação a Unidade de Saúde local, que
se apresenta “com condições para um bom serviço
de apoio e assistência à saúde para as nossas populações do Vade e restantes freguesias da Zona Norte
do Concelho”. “Hoje, melhorámos as nossas condições de vida, acesso à saúde e à assistência social”,
referiu Carlos Cação, acrescentando que, apesar das
dificuldades, as gentes do Vade têm orgulho nas suas
origens e vão continuar a lutar orgulhosamente por
um futuro mais próspero para as suas terras. No entanto, deixou um pedido urgente. Uma solução para
o problema da EN 101, que continua a condicionar a
qualidade de vida das populações e o desenvolvimento daquela zona.

UF PICO REGALADOS, GONDIÃES E MÓS
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UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR NA MIRA
Já por ‘Terras de Regalados’, o
presidente da Junta da UF Pico
de Regalados, Gondiães e Mós
não tem dúvidas sobre a tremenda mais-valia das intervenções. “Esta unidade de saúde
não é só de Pico de Regalados.
É um serviço para 4000 utentes
e, naturalmente, a obra que vai
ser feita melhorará a resposta
e eficácia em termos médicos e
clínicos, mas também em termos
de atendimento administrativo
e de conforto para os utentes”,
disse César Cerqueira. O autarca
picoense aproveitou também
para revelar um projeto em carteira. “Espero que a curto/médio
prazo, fruto destas obras, passe
de uma unidade de saúde local
para uma unidade de saúde familiar”, avançou.
Tempo ainda para a intervenção

do Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte. Carlos Nunes
sublinhou a importância dos recursos humanos, os profissionais
da área da saúde, que têm dado
uma resposta incansável durante
a pandemia. De seguida, respondeu aos anseios do presidente da
Junta, revelando que “gostaríamos que nos próximos anos toda
a ARS Norte estivesse organizada em unidades de saúde familiares”. Para tal, serão necessários
espaços físicos condizentes, pelo
que estas intervenções de melhoria e modernização são fundamentais. Terminou com “uma
palavra também para o esforço
que o Município de Vila Verde
tem desenvolvido relativamente
a este aspeto”.
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URBANISMO

TURISMO
TRILHOS - PROJETO “TRILHOS DA NÓBREGA”
AVANÇA EM BOM RITMO

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO
URBANO DE VILA VERDE

INVESTIMENTO MELHORA AS ÁREAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER E A CIRCULAÇÃO PEDONAL

A Câmara Municipal de Vila Verde
tem em curso a concretização de
um projeto de requalificação do
Centro Urbano de Vila Verde.
Contemplando uma área de intervenção de 2300m2, a obra,
que representa um investimento
global próximo dos 300 mil euros
e conta com financiamento comunitário, envolve uma completa
requalificação de uma praça com
caraterísticas mais próximas de

um jardim urbano.
A intervenção envolve a renovação do parque infantil existente,
através da substituição dos seus
equipamentos e pisos, potenciadora de mais elevados níveis de
segurança aplicáveis, nomeadamente baloiços e carrosséis inclusivos, assim como uma peça
central inspirada nos Lenços dos
Namorados e na cultura Vilaverdense.

Esta obra vai ainda permitir a redefinição e reforço das áreas de
circulação pedonal, a manutenção e reforço das infraestruturas
de suporte existentes, como rede
de iluminação pública, no sentido
de melhorar a sustentabilidade da
mesma, e de acesso à rede WIFI.
Terá ainda lugar uma reorganização paisagística propiciadora da
valorização de toda a envolvente.

A concretização do projeto
“Trilhos da Nóbrega”, que se insere no Plano Municipal de Trilhos de Vila Verde, decorre em
bom ritmo, constituindo mais
um passo importante no sentido da potenciação de trilhos no
território e do desenvolvimento
do turismo concelhio e regional.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António
Vilela, a Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social,
Dra. Júlia Fernandes, e o Presidente da Junta de Freguesia
de Aboim da Nóbrega e Gondomar, o Sr. João Rodrigues Fernandes, visitaram as obras em

curso e puderam verificar que
as mesmas seguem em bom
ritmo e vão dotar aquela idílica
zona do norte do território concelhio de uma infraestrutura
com excelentes condições para
a realização de caminhadas
em comunhão coma natureza.
A intervenção envolve a
definição de novos traçados,
reabilitação e ou reabertura de
troços já existentes, regularização do piso, limpeza de vegetação e estabelecimento de uma
sinalética robusta homologada
pela Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal.

VILA VERDE AVANÇA COM CANDIDATURA PARA A
CRIAÇÃO DE ESTAÇÃO NÁUTICA

REQUALIFICAÇÃO DA RUA LUÍS VAZ DE CAMÕES

UMA EMPREITADA DE 485 MIL EUROS
Estão em curso as obras de Requalificação da Rua Luís Vaz de
Camões, uma intervenção que
tem como objetivo reforçar a centralidade de Vila Verde e o seu papel polarizador e dinamizador no
Concelho. Pretende rentabilizar
o investimento público que, ao
longo dos últimos anos, incidiu sobre o centro urbano , qualificando
a sua vocação urbana. Promover a
melhoria do conforto , segurança

e qualidade de vida no centro Urbano. Apostar em padrões de mobilidade mais seguros e inclusivos
no desenho do espaço Público.
Requalificar o desenho urbano de
um arruamento de cariz maioritariamente residencial e de grande
importância enquanto ponto de
passagem e eixo de ligação e articulação quotidiana a diversos
serviços , aportando-lhe maior urbanidade e conforto.

Esta obra é financiada pelo
NORTE-04-2316-FEDER-000366,
insere-se na Componente -16-reabilitação Urbana, com um investimento total- 485 390,06€ e um investimento elegível -360 000,00€,
financiamento comunitário obtido
306 000,00€ (85%).

Reconhecendo a valia dos recursos e o potencial que Portugal
apresenta na área do turismo
náutico e tendo como exemplo
as experiências existentes em
outros países, a Fórum Oceano Associação de Economia do Mar
lançou o desafio aos territórios e
entidades e organizações nacionais que detêm competências
na área da náutica, para a certificação dos mesmos enquanto
Estações Náuticas (EN).
Este selo de qualidade representará uma mais-valia para o território de Vila Verde na medida
em que irá permitir valorizar
os seus recursos como os rios
Homem, Neiva e Cávado, assim como estruturar uma nova
oferta turística distintiva e diferenciadora para o concelho.
A certificação de Vila Verde
6
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como Estação Náutica permitirá
dar continuidade ao trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido no território na área do turismo náutico e reforçar uma rede
de atuação conjunta de âmbito
local e regional que agregue,
fomente e consolide todos os
recursos e serviços relacionados
com o sector, garantindo uma
oferta integrada, competitiva
e de qualidade, que promova o
concelho como um destino de
náutica desportiva e de lazer.
Nesta fase de candidatura, o
Município de Vila Verde conta
já com 27 parceiros ligados ao
setor do turismo, desporto, lazer, ensino, comércio e serviços,
desenvolvimento local e proteção civil.
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REDE VIÁRIA
VILA VERDE INVESTE NA
ATRATIVIDADE DO TERRITÓRIO

PARADA DE GATIM - FEIRIZ
PRESIDENTE DA CÂMARA E PRESIDENTES DE JUNTA
VISITAM REPAVIMENTAÇÃO DE ARTÉRIA QUE LIGA
PARADA DE GATIM A FREIRIZ

CERVÃES

REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOUÇA PENEDO
EM CERVÃES ESTÁ NA FASE FINAL
O Presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde, Dr. António Vilela, e
o Presidente da Junta de Freguesia de Cervães, Eng. Hélder Forte,
constataram, in loco, que a obra
de requalificação da rua Bouça
Penedo, na freguesia de Cervães,

se encontra numa fase bastante
adiantada.
A obra de pavimentação em tapete betuminoso e de execução da
sinalização horizontal, que representa um investimento global de
cerca de 160 mil euros, culmina o

processo de capacitação daquela
importante via com uma ampla infraestruturação, nomeadamente
rede de saneamento, nova rede
de abastecimento de água, rede
de recolha de águas pluviais e rede
de gás.

SANDE - COUCIEIRO

naquela parte da zona sul do território concelhio, está a ser objeto
de obras de plena requalificação
do pavimento e representa a concretização de mais um dos vários
projetos contemplados pelo Município de Vila Verde num pacote
global de investimentos de cerca
de 3,5 milhões de euros na rede
rodoviária concelhia.

GODINHAÇOS - TRAVASSÓS

MUNICÍPIO REQUALIFICA ARTÉRIA QUE LIGA SANDE A COUCIEIRO
A Câmara Municipal de Vila Verde
está a requalificar a estrada que
liga Sande a Coucieiro, em mais
um claro investimento na melhoria das acessibilidades nas freguesias e uniões de freguesias com
uma localização geográfica mais
periférica no território concelhio.
Com um investimento global de
cerca de meio milhão de euros,
esta obra, numa extensão de 5
100 metros, contempla ainda
a instalação de rede de saneamento ao longo de 2 377 metros e
a execução de toda a sinalização

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde e os Presidentes
das Juntas de Freguesia de Parada
de Gatim, Escariz S. Martinho e S.
Mamede e Freiriz realizaram uma
visita de acompanhamento da
obra de reabilitação da artéria que
liga Parada de Gatim a Freiriz, passando por Escariz S. Mamede.
Esta artéria de capital importância para a circulação rodoviária

horizontal.
A União de Freguesias de Sande,
Vilarinho, Barros e Gomide e a
freguesia de Coucieiro vão, pois,
passar a beneficiar de uma via
completamente renovada, que
oferece excelentes condições de
circulação rodoviária, ao mesmo
tempo que contam com uma significativa ampliação da rede de
tratamento de águas residuais,
um serviço de basilar importância para o reforço da atratividade
daquele território do norte do
concelho.

REQUALIFICAÇÃO DA EM532-2, GODINHAÇOS - TRAVASSÓS
A EM532-2, conhecida como a estrada do Borrelho, é uma via que
liga Revenda, em Travassós, a
Godinhaços, está a ser objeto de
uma profunda intervenção no sentido da realização de vários alargamentos e instalação de infraestruturas de saneamento básico e de
abastecimento de água em partes
da mesma, ficando concluída com
uma total repavimentação em tapete de asfalto.

CONCELHO DE VILA VERDE
SEM AMIANTO NAS ESCOLAS

EMPREITADA DE REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NOS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO
ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE MOURE ESTÁ EM CURSO
Está em curso a empreitada de
remoção de fibrocimento nos edifícios do complexo escolar da
Escola Básica de Moure, intervenção que dita o fim do amianto em
todas as escolas concelhias.
Com a concretização desta empreitada que representa o desfecho da requalificação integral do

parque escolar do concelho de Vila
Verde e permite agora afirmar que
o mesmo fica completamente livre
de uma substância com reconhecidos riscos para a saúde da população escolar e dos profissionais
que dão o melhor de si em prol do
desenvolvimento de um ensino de
elevada qualidade.

Esta intervenção visa permitir que
as crianças e jovens que frequentam aquele estabelecimento de
ensino possam ali dar continuidade ao seu percurso escolar com
totais garantias de usufruírem das
melhores condições de bem-estar.

07 DE JULHO | 2021
BOLETIM INFORMATIVO

7

BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE - 07 DE JULHO DE 2021- Nº25

MUNICÍPIO REQUALIFICA A AVENIDA
DA TORRE DE ALVIM, NA SEDE CONCELHIA

ANTIGA ESCOLA DE RIO MAU ACOLHE A
SEDE DO VESPA CLUBE CAMINHOS DE SANTIAGO
REALIZOU-SE, NO DIA 15 DE MAIO, A INAUGURAÇÃO
OFICIAL DA SEDE DO VESPA CLUBE CAMINHOS DE SANTIAGO, QUE FICA SITUADA NO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA
PRIMÁRIA DE RIO MAU, NA UF DA RIBEIRA DO NEIVA.

LANÇA A CONCURSO PÚBLICO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TROÇO
DA AVENIDA TORRE DE ALVIM
A Câmara Municipal de Vila Verde
lançou a concurso público a obra
de construção de troço da avenida
Torre de Alvim, na freguesia de
Vila Verde e Barbudo.
Esta intervenção representa a
conclusão de um projeto elaborado para reabilitar esta importante
artéria da sede concelhia e para,
assim, conceder maior fluidez ao
trânsito e facilitar a vida dos residentes e de todos os automobilistas e visitantes que, diariamente,
percorrem esta via.
O conceito deste projeto da Avenida Torre de Alvim é o de seguir a
continuidade espacial e funcional
da envolvente - Rua Engenheiro
Adelino Amaro da Costa e o troço
existente da Avenida Torre de
Alvim, pelo que foi tida em consideração a importância que a
mesma poderá ter no tecido do
centro urbano de Vila Verde, uma
vez que poderá ser um ponto crucial de passagem e de articulação
quotidiana dada a diversidade
de serviços que se localizam nas
suas imediações, nomeadamente

8

o Centro Escolar de Vila Verde e a
Escola Secundária. Permitirá estabelecer ligação indireta, mas em
continuidade, por exemplo, à E.N.
101, à Igreja, ao Tribunal, à Câmara
Municipal, à Segurança Social e/ou
à Junta de Freguesia, entre outros.
Com um valor base de procedimento de 398 815.30 euros, esta
obra representa mais um passo
decisivo para promover uma mobilidade célere, cómoda e segura,
ajudado a tornar esta zona da
freguesia mais apelativa e me-

lhorar a qualidade de vida da população local.
Com efeito, os troços de ciclovia,
de passeios e de vias de circulação automóvel presentes neste
projeto foram desenhados em
estreita articulação e em continuidade com os existentes no centro
urbano de Vila Verde, dotando a
Avenida Torre de Alvim e a sua envolvente de condições que promovam e favoreçam a diversidade na
mobilidade urbana.

A cerimónia foi presidida pelo
Presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde, Dr. António Vilela,
e contou também com a presença da Vereadora da Educação,
Cultura e Ação Social, Drª Júlia
Fernandes, da secretária e do
tesoureira da junta de freguesia
da UF da Ribeira do Neiva, Candy Marques e Paulo Lopes, respetivamente, do representante
do Vespa Clube Portugal, Álvaro
Mendes, do presidente do Vespa
Clube Caminhos de Santigo,
Daniel Gomes, e do Pároco de

Rio Mau, Pe. Sandro Vasconcelos, que benzeu as instalações.
O Vespa Clube é uma associação
com dinamismo e criou este
espaço emblemático, que também promove aquilo que são os
Caminhos de Santiago, um exlibris da região, e que permite
que aos caminhantes possam
agora ter mais uma opção na sua
passagem pelo concelho de Vila
Verde de pernoitar e conviver.
Isto representa uma mais-valia
para esta freguesia e concelho.

PRADO S. MIGUEL

UF PICO DE REGALADOS,
GONDIÃES E MÓS

VILA VERDE E BARBUDO

GÊME

LANHAS

UF PICO DE REGALADOS,
GONDIÃES E MÓS

FREIRIZ

VILA VERDE E BARBUDO

VALDREU

MOURE

DOSSÂOS

UF ORIZ S.TA MARINHA
E ORIZ S. MIGUEL
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EDUCAÇÃO

INVOVAÇÃO E CONHECIMENTO

PROJETO ESCOLA + VERDE
DÁ A CONHECER OS RESULTADOS
DO ANO LETIVO 2020-2021

PATRIMÓNIO COM ALMA

“AS NOSSAS ESCOLAS CONTINUARAM A TRABALHAR COM GRANDE EMPENHO NA DEFESA
DO AMBIENTE, APESAR DO CONTEXTO DE PANDEMIA QUE ESTAMOS A VIVER.”
Finalizado mais um ano de implementação do projeto “Escola
+Verde”, o Município de Vila Verde
realça e reconhece, mais uma
vez, o mérito de todas as escolas
do concelho que contribuíram,
com as suas atitudes e experiências protetoras do ambiente,
para o sucesso deste projeto.
Cada escola/docente teve total

liberdade na planificação e realização das atividades promovidas ao longo do ano letivo, com
vista a promover a sensibilização
da comunidade escolar e a melhoria da qualidade ambiental
dos espaços onde está inserida.
Os resíduos, a água, a energia, os transportes, o ruído, a
alimentação saudável, os es-

EXPOSIÇÃO REGIME DA FRUTA ESCOLAR
CRIANÇAS CRIARAM VERDADEIRAS OBRAS DE ARTE
EM “TELAS DE FRUTAS”, ALERTANDO PARA A QUESTÕES
AMBIENTAIS E ALIMENTARES

paços exteriores e a biodiversidade, são os temas que serviram de base à implementação
das atividades. A diversidade e
originalidade destas atividades,
desenvolvidas no âmbito do
projeto, no decurso dos últimos
anos, constituem o enorme êxito do projeto “Escola + Verde.

A Câmara Municipal de Vila Verde
inaugurou, no dia 8 de junho, uma
Exposição “Regime da Fruta Escolar”, Realizada no âmbito do
Projeto Escola+Verde e no âmbito
do Regime da Fruta Escolar, esta
mostra é composta por verdadeiras obras de arte criadas pelas
alunos do 1º ciclo do concelho de
Vila Verde, baseadas em duas importantes temáticas: o ambiente
e a alimentação. A iniciativa teve
como propósito incentivar a reciclagem e reutilização de materiais
de desperdício. A fruta foi o tema
escolhido para este desafio e constituiu, no presente ano letivo, a
medida de acompanhamento implementada no Programa Regime
de Fruta Escolar.

COMUNIDADE DE LEITORES REDE
19ª SESSÃO
O LIVRO “MEMÓRIAS DE JOSEFINA”, DE MARLENE CASTRO
ESPALHOU-SE, PELA ALMA DOS PARTICIPANTES
A Comunidade de Leitores Rede
Casas do Conhecimento reuniuse, no dia 19 de maio, por proposta da Casa do Conhecimento de
Paredes de Coura, com Marlene
Castro autora do livro “Memórias
de Josefina”,usufruindo de mais
um momento inesquecível de partilha de impressões, perspetivas e
memórias.
Numa sessão repleta de sentimento e emoção, Marlene Castro
revelou um entusiasmo genuíno
em cada palavra proferida sobre

o livro, os contos, as memórias,
as pessoas, os sons, a vontade de
escrever e perpetuar o legado que

lhe foi deixado de uma comunidade rural do Alto Minho.

Pretende-se num conjunto de
sessões temáticas, retratar o
património cultural material e
imaterial de Vila Verde, dando a
conhecer as características marcantes e os pormenores peculiares da diversidade cultural do
concelho.
É uma atividade conjunta da
Casa do Conhecimento de Vila
Verde, da Biblioteca Municipal
Professor Machado Vilela e do
Serviço de Ação Cultural, numa
parceria com a Rede de Casas do
Conhecimento, concretamente
com a Casa do Conhecimento
da Universidade do Minho, de
Boticas, Montalegre e Paredes

de Coura.
No âmbito desta iniciativa já se
realizaram três sessões: “A Alma
dos Santerios”, a 28 de abril; “A
Alma dos Lenços de Namorados”, que refletiu sentimento,
conhecimento, inovação e
contemporaneidade, realizada
a 27 de maio; e a sessão “Stº
António: uma devoção com
Alma”, emitida no dia 30 de
junho.

CONVERSAS NA CASA
As “Conversas na Casa” são
uma iniciativa da Rede Casas
do Conhecimento que conta
com a participação da Casa
do Conhecimento da Universidade do Minho, da Casa do
Conhecimento de Boticas,
da Casa do Conhecimento de
Paredes de Coura e da Casa do
Conhecimento de Vila Verde.
“Tardes Digitais” foi o tema da
2ª Sessão da iniciativa “Conversas na Casa”, foi realizada no dia
19 de abril, debruçou-se em tor-

no da temática “Da partilha à Inclusão com as Tardes Digitais”.
“Ciência de Dados e Políticas
Públicas” foi o tema de conversa com o Ramiro Gonçalves
na 3ª sessão das “Conversas
na Casa”, realizadas no dia 11
de maio, a convite da Casa do
Conhecimento de Montalegre.

DIA MUNDIAL DA SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO
ASSINALADO COM FÓRUM
“PANDEMIA E ENSINO: ABORDAGENS E SOLUÇÕES”
A Casa do Conhecimento de
Vila Verde, em articulação
com os estabelecimentos de
ensino do concelho e a Casa
do Conhecimento da Universidade do Minho, comemorou,
a 17 de maio, o Dia Mundial da
Sociedade da Informação com
o Fórum “Pandemia e Ensino:
abordagens e soluções” onde

foram apresentadas perspetivas e testemunhos de novas
formas de agir e pensar, de novas abordagens e adaptações,
de novas soluções e o seu impacto nas estratégias para o
futuro, exigidas pela realidade
que a Pandemia de Covid-19
impôs.
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CULTURA
FESTAS CONCELHIAS

FLORES MIGRATÓRIAS

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA DE RAFAEL IBARRA PATENTE
NA BIBLIOTECA PROFESSOR MACHADO VILELA DE VILA VERDE
No decurso da XI Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila
Verde, o artista plástico Rafael
Ibarra, residente em Vila Verde,
lança o desafio à Câmara Municipal de Vila Verde de criar uma
obra inspirada nas suas raízes,
o que resultou na inauguração
de uma exposição “Flores Migratórias”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VERDE INTEGRA
A “AQUALIBRI” A NOVA BIBLIOTECA DIGITAL DO CÁVADO
1976), edições do mensário “Jornal da Vila de Prado”, monografias locais e obras do fundo antigo
da biblioteca.
AquaLibri é o nome da nova Biblioteca Digital do Cávado, um
projeto desenvolvido pela Rede
Intermunicipal de Bibliotecas de
Leitura Pública do Cávado (RIBCA), criada em 2018 no âmbito
da Comunidade Intermunicipal
do Cávado (CIM Cávado), englobando as bibliotecas municipais de Amares, Barcelos, Braga,
Esposende e Vila Verde e o município de Terras de Bouro.

DIA DE SANTO ANTÓNIO ASSINALADO COM
CELEBRAÇÃO DE MISSA NA IGREJA
MATRIZ DE VILA VERDE
O dia de Santo António, 13 de junho, foi assinalado
com uma Missa Solene em Honra de Santo António,
que se realizou na Igreja Matriz de Vila Verde. A Eucaristia ministrada pelo Pároco Artur Gonçalves
contou com a presença do Presidente da Câmara de
Vila Verde Dr. António Vilela, do Vice-Presidente, Dr.
Manuel Lopes, da Vereadora da Educação Cultura
e Ação Social, Dr. Júlia Fernandes, e do Vereador

do Ambiente e Atividades Económicas, Dr. Patrício Araújo, bem como do Presidente da Junta de
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, José Faria.
O ato religioso transmitido na página do facebook
da Câmara Municipal de Vila Verde, foi animado pelo
talentoso Grupo Coral de Vila Verde e contou com a
visualização, em direto, de milhares de pessoas.

A Biblioteca Prof. Machado Vilela de Vila Verde, disponibilizou
em formato digital à “AquaLibri”
a “Folha de Vila Verde”, a obra
completa do Prof. Álvaro Machado Vilela, os primeiros 21 anos do
jornal “O Vilaverdense” (1955-

MUNICÍPIO ACOLHE CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS
DO CONCURSO DE MAIOS DA ASSOCIAÇÃO
“OS REGADINHAS DE FREIRIZ”

BÊNÇÃO DOS ANIMAIS EM SANTO ANTÓNIO
MIXÕES DA SERRA ASSINALADA COM
REALIZAÇÃO DE MISSA E ATUAÇÕES MUSICAIS
Para promover e valorizar o património cultural do Concelho, o Município de Vila Verde em parceria com a Confraria Confraria de Santo
António de Mixões da Serra assinalaram, no dia 6 de junho, a tradicional
e secular Bênção dos Animais com a realização de uma missa, que foi
celebrado pelo Padre Miguel Neto e animada pela Academia de Música
de Vila Verde e pelo Grupo Coral de Valdreu. Também a Banda Musical
de Aboim da Nóbrega participou nas celebrações com a atuação no recinto frente ao Mosteiro de Santo António de Mixões da Serra.

”SANTO ANTÓNIO, HOJE”

MONTRA DA LOJA INTERATIVA DE TURISMO ACOLHE SINGULAR PAINEL
DE SANTO ANTÓNIO COM ROSTOS DOS UTENTES DA APPACDM

A Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Drª Júlia Fernandes, o presidente e o tesoureiro da Associação “OS Regadinhas
de Freiriz”, Luís Miguel e Avelino
Dias, respetivamente, entregaram, no dia 25 de maio, numa cerimónia que teve lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, os
prémios do concurso de Maios,
daquela associação, uma iniciativa que este ano decorreu online,
devido à situação pandémica provocada pela COVID-19.

MUNICÍPIO É PALCO DE CERIMÓNIA DA AEVH DE ENTREGA DOS
VOUCHERS DE COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL

Realizou-se, no dia 01 de junho,
a inauguração, na Loja Interativa
de Turismo de Vila Verde, de uma
abordagem plástica ao Santo
António, padroeiro desta vila, pelo
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da
APPACDM de Braga.
A Vereadora da Educação Cultura
e Ação Social, Drª Júlia Fernandes,
10
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marcou presença na abertura
desta mostra e disse «com imensa
alegria que participo na abertura
de mais uma original montra da
Loja de Turismo feita por artistas
tão especiais. Este painel mostra
a dedicação, a sensibilidade e sentido artístico destes jovens e das
suas educadoras».
Segundo as técnicas da APPACDM

«Este tema permitiu a possibilidade de se elevar ao “altar” de
Santo António e Menino Jesus,
dois rostos da Trissomia 21, onde
os nossos clientes/utentes se
sentem representados, celebrando desta forma, a diversidade e a
diferença».

O presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde, Dr. António Vilela,
e o presidente da Associação
Empresarial do Vale do Homem
(AEVH), José Manuel Lopes, entregaram, no dia 18 de maio, numa
cerimónia que teve lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, os
prémios/vouchers de compras no
âmbito do concurso “Compre Cá
– Vila Verde tem”, uma ação que
decorreu nos últimos meses para
apoio à retoma económica do comércio local.
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AÇÃO SOCIAL

CLAS

BALANÇO DO PROJETO IRISVIDA 2020

CLAS DE VILA VERDE DÁ PARECERES FAVORÁVEIS PARA A
CRIAÇÃO DA VÁRIAS UNIDADES DE APOIO SOCIAL NA ÁREA
DA DEFICIÊNCIA E DA DOENÇA MENTAL

CENTROS ÓTICOS ADERENTES JÁ APOIARAM
25 FAMÍLIAS VILAVERDENSES
A Vereadora da Ação Social do
Município de Vila Verde, Drª Júlia
Fernandes, recebeu, no dia 27 de
abril, nos Paços do Concelho, os
parceiros do Projeto IRISVIDA,
para dar a conhecer o Balanço do
mesmo, que é considerado um
projeto pioneiro a nível nacional.
A edil deixou o seu reconhecimento e agradecimento por este
projeto exemplar “que está a melhorar a qualidade de vida da nossa população mais necessitada”.
O Protocolo de colaboração IRISVIDA elaborado pelo Núcleo Local de Inserção de Vila Verde, foi
assinado a 21 de junho de 2018,
pelo Município de Vila Verde com
12 Centros Óticos: Centro Óptico
Ibérico; Óptica Dias; Ótica Médica
Soares Fernandes; Institutóptico;
Multiopticas ; Óptica Olhos do
Cávado; Opticalia Vila Verde; Opticália Prado; Óptica Prado /Astro
Cristalino; Pradóptica; Óptica Médica do Cávado de Rosalba Duarte;

Mais Ótica, e a IPSS, Casa do Povo
de Ribeira do Neiva.
Desde 2018 até à presente data,
foram apoiadas 25 famílias pelos Centros Óticos aderentes, no
valor global 5908,36 € (cinco mil
novecentos e oito euros e trinta e
seis cêntimos).
Os beneficiários sinalizados pelo
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Casa do
Povo Ribeira do Neiva têm que
dispor de um Rendimento Familiar

Per Capita igual ou inferior a 50%
do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) e tem como obrigações Celebrar um acordo de intervenção social ou contrato de inserção com
vista à melhoria da sua qualidade
de vida.
Num ano marcado pelo agudizar
de problemas económicos, sociais
e de saúde, o projeto IRISVIDA,
revela-se de extrema importância
para mitigar as situações de maior
risco social.

BALANÇO ANUAL MEDIVIDA

EM 2020 O PROJETO REVELA-SE DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
PARA FAZER FACE ÀS NOVAS SITUAÇÕES DE POBREZA PROVOCADAS PELA PANDEMIA
No dia 15 de abril, os parceiros do
Projeto Medivida foram recebidos
nos Paços do Concelho, para dar a
conhecer o Balanço do Projeto em
2020.
Neste ano atípico, face à situação
pandémica que vivemos, este projeto revelou-se de extrema importância para fazer face às novas
situações de pobreza. O Município
de Vila Verde enaltece o trabalho
de cooperação desenvolvido e
prontifica um agradecimento especial a todas as farmácias que
contribuem anualmente com uma
verba destinada à aquisição de
medicação para pessoas carenciadas.
Protocolo de Colaboração MEDIVIDA, promovido pelo Núcleo Local
de Inserção de Vila Verde e estabelecido entre o Município de Vila
Verde, as farmácias aderentes,
Farmácia Ribeira do Neiva, Farmá-

O Conselho Local de Ação Social (CLAS) do concelho de Vila
Verde reuniu, no dia 9 de junho, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, onde aprovou
os pedidos de parecer do Centro Social do Homem, para as
seguintes respostas: Unidade
Sociocupacional – USO – Casa
da Citânia; Residência de Apoio
Moderado – Casa da Citânia; Lar
Residencial – Quinta do Senhor;
ERPI (Estrutura Residencial para
Idosos) e Centro de Dia - Casa da
Alegria; Equipa de Apoio Domiciliário em Saúde Mental (EAD)
– Casa da Citânia; COHOUSING – Habitação Colaborativa –
Quinta do Senhor.
Também foi aprovado o pedido

de parecer para a criação de
um CAFAP - Centro de Apoio
Familiar e Aconselhamento Parental, solicitado pela ADOL Associação Domingos Oliveira
Lopes.
A reunião foi presidida pelo
Presidente da Câmara Municipal, António Vilela, e contou
com a presença da Vereadora
da Ação Social, Júlia Fernandes,
e de representantes das várias
instituições de solidariedade social, escolas, Juntas de Freguesia e Conferências Vicentinas,
entre outras.
Na reunião também foi apresentado o Relatório de Execução
das Atividades desenvolvidas
pelo CLDS-4G de Vila Verde.

“CÁVADO + IGUAL”
MUNICÍPIO DE VILA VERDE RECEBE SESSÃO DE
APRESENTAÇÃO PROJETO “CÁVADO + IGUAL”

cia do Prado, Farmácia Universal;
Farmácia Costa Macedo, Farmácia
Fátima Marques e Farmácia Medeiros, e a Instituições Particular
de Solidariedade Social (IPSS),
Casa do Povo de Ribeira do Neiva,
tem sido ao longo destes anos, um
exemplo notável de trabalho em
rede e parceria.
No ano 2020, assiste-se a um aumento significativo de famílias
que recorrem aos Serviços de Ação

ESCOLAS DO CONCELHO DE VILA VERDE RECEBEM
SELO PROTETOR DE CRIANÇAS E JOVENS
Foi com imenso orgulho que o Município de Vila Verde e
a CPCJ de Vila Verde assistiram, no dia 24 de maio, à distinção de mais 3 Escolas do Concelho com o SELO PROTETOR, atribuído pela CNPDPC (Agrupamentos de Escolas de Prado e de Vila Verde e Escola Secundária). Esta
distinção resulta do reconhecimento destas entidades
como impulsionadoras de políticas públicas, plasmadas
no seu Projeto Educativo, e práticas promotoras da proteção e promoção dos Direitos da Crianças e dos Jovens.
A bandeira foi entregue pela Coordenadora da Equipa
Técnica da Região Norte da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens,
Dra. Fernanda Almeida.

Social a solicitar apoio com medicação, tendo as farmácias reforçado os seus donativos, permitindo
deste modo o acesso a medicação
a todas as famílias carenciadas do
Concelho, numa despesa que perfez o montante de 2470,48€ (dois
mil quatrocentos e setenta euros e
quarenta e oito cêntimos).
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Verde acolheu,
no dia 19 de maio, a sessão de
apresentação do Projeto “Cávado + Igual”. Este projeto inserese no Programa de Conciliação
e Igualdade de Género do EEAGrants e é promovido pela CIM
Cávado em colaboração com os
municípios seus associados, entre os quais o Município de Vila
Verde, e conta com a parceria da
entidade cientifica ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa,
através da Unidade de Investigação, Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia (CIES-IS-

CTE) e do parceiro internacional
KUN Centre for Equality and Diversity da Noruega.
Este Plano tem um conjunto de
objetivos e de medidas a desenvolver, com envolvimento de
todas as pessoas que trabalham
no Município de Vila Verde, com
base nos instrumentos legais,
assim como, será adequado às
necessidades geracionais dos/
das trabalhadores/as, com vista
a facilitar o seu quotidiano laboral o que, por outro lado, se irá
refletir nas outras dimensões de
vida de cada um/a».
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
EDITAL Nº 11/ 2021- 6 DE ABRIL
- Deliberado, por unanimidade, ratificar receção provisória das obras de urbanização com o alvará n.º 5/2020 de 28 de dezembro, sitas na
Rua João da Silva Pereira e Avenida Dr. António Ribeiro Guimarães, da freguesia de Vila Verde e Barbudo, requerido por Kebramatix S.A.- Deliberado tomar conhecimento dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em
processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de fevereiro de 2021.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao 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 03/2021/156, em nome de Luís Filipe Araújo Antunes, sito no lugar do Monte, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo.
- Deliberado, por unanimidade, e 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 construções existentes, designadamente os muros de vedação face à via pública, o que se comprova com o levantamento topográfico
constante do processo 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 sua manutenção, 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, referente ao
processo 01/2020/783, em nome de João José de Abreu Pereira, tudo conforme se propõe nas informações técnicas constantes no processo.
- Deliberado, por unanimidade, determinar o despejo administrativo, dado que a fração se encontra a ser utilizada para fins de atividade
industrial quando o uso constante da respetiva licença de utilização é o armazém, o qual deverá executar-se no prazo de 45 dias a contar
da sua notificação conforme estabelecido no n.º4 do citado artigo 96.º do RJUE, sem prejuízo da posterior tramitação adequada tendente
à execução coerciva da ordem de cessação da utilização conforme proposta da Chefe da Divisão da Qualidade, Atendimento e Fiscalização,
referente ao processo 06/2019/424, de Armindo José Dantas Gomes, sito na Rua dos Bombeiros, 331- A, freguesia de Vila Verde e Barbudo.
A presente decisão poderá ser suspensa na hipótese de, entretanto, ser apresentado requerimento subscrito por entidade com legitimidade
procedimental tendo em vista a alteração do uso da fração, e até à decisão que recair sobre o mesmo.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência no jardim de infância, do menor Samuel Meira Ribeiro, residente na freguesia de Vila de
Prado, deste concelho, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a menor Paula Bruno da Silva Sousa Vilela Pimenta, que frequenta o Jardim de Infância de Prado S.
Miguel, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, concordar com pagamento prestacional, em oito prestações mensais, iguais e sucessivas, iniciando-se a
primeira no mês de abril do corrente, e respetivos juros. O incumprimento do pagamento de qualquer uma das prestações implicará o vencimento das restantes, nos termos do n.º 5, do art.º 17.º, do RLCTM. No respeitante ao pedido de isenção parcial, a Câmara delibera, por
unanimidade, que o mesmo tende para o indeferimento, atentos os fundamentos apresentados na informação técnica da Chefe da Divisão
da Qualidade Atendimento e Fiscalização, Dr.ª Filipa Vilela. Deverá notificar-se o requerente para, no prazo de 10 dias úteis, se pronunciar por
escrito, querendo, ao abrigo do direito de audiência prévia.
- Deliberado, por unanimidade, alterar a minuta de escritura nas cláusulas indicadas na informação prestada pela Chefe da Divisão Jurídica,
Drª ngela Pinheiro, relacionada com Direito de Superfície a favor da sociedade por quotas “Macieira & Borges Ld.ª”.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, relacionada com a isenção temporária do pagamento dos respetivos ramais e tarifas de ligação às redes de saneamento de águas residuais urbanas
ao abrigo do disposto nos nºs 5 e 6 do art.º 162º, do regulamento municipal dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento
de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto e remetê-lo aos serviços competentes para verificarem se o prazo de início das obras não
estaria suspenso por força da legislação que suspendeu os prazos administrativos relacionada com a COVID-19.
EDITAL Nº 13/ 2021 – 19 DE ABRIL
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida a ata da reunião ordinária de seis abril de dois mil e vinte e um.
- Deliberado tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo
Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de março de dois mil e vinte e um.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho, relacionado com a emissão de certidão de compropriedade prédio rústico
respeitante ao processo 03/2021/278, em nome de Dora Marlene Martins Mendes, sito no lugar de Boi Morto, da União das freguesias de Oriz
Stª Marinha e Oriz S. Miguel.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento Interno da Casa do Conhecimento de Vila Verde, de acordo com a informação prestada pela Chefe da Divisão Jurídica, Dr.ª ngela Pinheiro.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e Junta de Freguesia de Moure,
para comparticipar financeiramente a construção, por parte do município à freguesia de Moure, de muros de suporte e de vedação de terrenos que confinam com a Travessa 4 da Ribeira Alta, no âmbito das obras de alargamento e beneficiação das referidas vias.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e Junta de Freguesia de Prado
S. Miguel, para concessão um apoio financeiro por parte do município de Vila Verde à Freguesia de Prado S. Miguel, tendo em vista os encargos com a empreitada de rede pública de água para consumo humano na Rua de Marvão, na referida freguesia.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e Junta de Freguesia de
Dossãos, para concessão de um apoio financeiro por parte do Município de Vila Verde à Freguesia de Dossãos, tendo em vista os encargos
com a reconstrução de muros de suporte a vias de comunicação na Rua Monsenhor Filipe, na Rua do Codeçal e na Rua do Tojal e para
alargamento da rede de abastecimento público de água para consumo humano na Rua Monsenhor Filipe, Travessa do Outeiral e na Rua de
SubRibeiro, em Dossãos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de aceitação da transferência de competências para os órgãos da Comunidade Intermunicipal (CIM Càvado). Remeta-se o assunto à Assembleia Municipal para os competentes efeitos.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras de urbanização, com o alvará n.º 2/2018, de 22 de outubro, sitas no
lugar de Cagide, da freguesia de Vila Verde e Barbudo, ao abrigo do disposto no n.º1 do artigo 87.º do RJUE com base no auto de vistoria
datado de 06/04/2021, referente ao processo 02/2006/2788, em nome de HABIGREEN VILLAGE IMÓVEIS, LD.ª
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a informação apresentada pelo Chefe da Divisão de Ambiente e Obras, determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de realização dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, à formalização por escrito dos mesmos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a informação apresentada pelo Chefe da Divisão de Ambiente e Obras, determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de realização dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, à formalização por escrito dos mesmos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a informação apresentada pelo Chefe da Divisão de Ambiente e Obras, determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de realização dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, à formalização por escrito dos mesmos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e Freguesia de Cervães, para
concessão de um apoio financeiro por parte do Município à Junta de Freguesia de Cervães para fazer face aos encargos com a aquisição da
Quinta do Patronato, em Cervães, prédio inscrito na matriz sob o número 125 e 957 e descrito na Conservatória do registo predial de Vila
Verde sob o n.º 2593. Remeta-se o assunto à Assembleia Municipal para os competentes efeitos. Os Senhores Vereadores do PS apresentaram a declaração de voto inserta na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja Paroquial
de São Miguel de Carreiras, para comparticipar o financiamento que visa a requalificação da casa mortuária da Paróquia de São Miguel de
Carreiras.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia da União de
Freguesias do Vade, para concessão de um apoio financeiro por parte do Município de Vila Verde à Junta de Freguesia da UF do Vade para
fazer face aos encargos com a aquisição de um prédio rústico, denominado Leira ou Campo de Barreiros, sito no lugar de lama, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o número 1046/Atães, inscrito na matriz rústica sob o artigo 816.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório de Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Proceda-se à publicidade no site da autarquia, e remeta-se ao Conselho de Prevenção de Corrupção e à Inspeção Geral de Finanças, nos termos
da lei. Dê-se conhecimento à Assembleia Municipal. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a declaração de voto na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, Dr. Patrício Araújo, relativa ao programa de apoio à redução tarifária (PART) para 2021.
EDITAL Nº 15/ 2021 – 3 DE MAIO
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro para transporte dos alunos da Associação Cultural e Musical de Vila Verde, no montante de € 25,000,00 (vinte e cinco mil euros), para fazer face às despesas de funcionamento daquela Associação de acordo com a informação
prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para comparticipar nas despesas com a participação do atleta João Paulo Azevedo nos Jogos Olímpicos, que terão lugar nos
próximos meses de julho e agosto, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta e autorizar a celebração do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Vila Verde
e a AMIBA, respeitante aos artigos rústicos 407,143,144,145,146,147 e148 e o artigo urbano 63 com a área total de 25.105m2 (vinte e cinco mil
cento e cinco metros quadrados), da identificada descrição predial, todos sitos no lugar de Penedo, Seara ou Souto, da freguesia de Lanhas,
concelho de Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta e autorizar a transmissão onerosa, a celebrar entre o Município e a Sociedade VISABEIRAINFRAESTRUTURAS, LD.ª, respeitante à aquisição de duas parcelas de terreno, a desanexar dos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob o n.º s 155 e 156, da freguesia de Soutelo, deste concelho, parcelas essas destinadas à construção da Ecovia do Rio Cávado
e estacionamento.
EDITAL Nº 16/ 2021 – 17 DE MAIO
- Deliberado, tomar conhecimento do Protocolo de Cooperação relativo ao projeto N-034 CigaGiro-E8G
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento – Ação Social Escolar 1º Ciclo do Ensino Básico, para atribuição dos Auxílios Económicos, relativos a Fichas de Trabalho, no 1º ciclo do ensino básico do ano letivo 2021/2022.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para alteração do trânsito e regulamentação de sinais de trânsito em várias artérias da Vila
de Prado, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência gratuita no Jardim de Infância da menor Beatriz Martins Soares, nos termos da informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Transporte Escolar, para o ano letivo 2021/2022.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º1, da
Lei nº91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as informações técnicas
constantes do processo 03/2021/336, em nome de José da Costa Oliveira.
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- Deliberado, por unanimidade, proceder à receção provisória das obras de urbanização referente ao alvará n.º04/2020 de 05/08/2020, sitas no
lugar de Fonte Covas, freguesia de Turiz, ao abrigo do disposto no n.º1 do artigo 87.º do RJUE com base no teor do auto de vistoria realizado em
23/04/2021.
- Deliberado, por unanimidade, dispensar das condições previstas nos números 4 e 8, do artigo 16.º do D.L. n.º124/2006, de 28 de junho, na sua
redação atual, tendo em consideração, também os pareceres técnicos do Serviço Agroflorestal datado de 18/09/2020 e a informação de apreciação técnica da DUE datada de 06/04/2021, referente ao processo nº01/2019/523, em nome João Afonso Araújo, para regularização de uma
atividade económica com enquadramento no D.L. nº165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual
- Deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo para a elaboração da Alteração do Plano de Pormenor para a Avenida Professor Machado
Vilela, entre a Praça da República e a Rua dos Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao Autarca, Rua Condestável
D.Nuno Álvares Pereira dos lados Norte e Sul e áreas envolventes ao Campo da Feira e Quartel dos Bombeiros, por igual período ao definido nos
termos de referência ao inicialmente aprovado.
- Deliberado, por unanimidade, apreciar o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho de Vila Verde e, seguidamente,
remeter à Assembleia Municipal para sua aprovação.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta da escritura para constituição do direito de superfície a favor da freguesia de Vila Verde e Barbudo, do bem imóvel, prédio urbano, composto por parcela de terreno destinada a construção, localizado no lugar de Cachada, da freguesia de
Vila Verde e Barbudo, deste concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o n.º297, inscrito na matriz sob o artigo
2568, com área de 518m2, à Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo e de acordo com a informação prestada pela Chefe da Divisão Jurídica.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Manuel Lopes, respeitante à isenção ou redução de
taxas municipais a aplicar excecionalmente no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Remeta-se o assunto à Assembleia Municipal para
conhecimento.
- Deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência de um prédio sito na rua dos Bombeiros, n.º226, fração “J”, destinado a
serviços, na freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste concelho.
EDITAL Nº 21/ 2021 – 7 DE JUNHO
- Deliberado tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor
Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas, em processos de contratos de água e recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao mês de abril de 2021.
- Deliberado ratificar o despacho nº16415/2021, do Sr. Presidente da Câmara, relacionado com a Comissão Paritária – Quadriénio 2021-2024- Alteração dos Representantes da Administração.
- Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento da informação prestada pela Técnica de Educação, Dr.ª Sílvia Rodrigues, relacionada com o
acordo entre parceiros para o desenvolvimento do projeto cultura para todos em Vila Verde.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à colocação e regulamentação de sinais de trânsito proibido a automóveis Pesados (C3b), na freguesia
de Turiz, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência gratuita no Jardim de infância, da menor Emanuelle de Souza Moreira, residente em Barbudo,
da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste concelho, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequência gratuita no Jardim de infância, do menor Rodrigo Janai Sá Monteiro, residente na freguesia da
Vila de Prado, deste concelho, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de €5.252,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e dois euros), à Cruz Vermelha Portuguesa
– Centro Comunitário da Vila de Prado, para apoiar a implementação do projeto CIGA Giro – Gentes e Entidades, Respostas e Opções, de acordo
com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), à Associação de Caça Monte São Miguel – O Anjo, para
limpeza da Lagoa da Cheira, na freguesia de Prado S. Miguel.
- 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 disposto no n.º 2, do referido artigo 71.º, referente ao processo 01/2018/353, em nome de Tiago Manuel Martins Vasconcelos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar os protocolos a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias do Vade, União de
Freguesias de Oriz Stª Marinha e Oriz S. Miguel e a União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo, tendo em vista a realização de cinco circuitos de
transporte escolar, para o ano letivo 2021/2022.
- Deliberado, por unanimidade, reconhecer de interesse municipal o investimento com base nos motivos apresentados pela entidade requerente,
referente ao processo 03/2021/410, em nome de Manuel Martins Vieira e Vieira, Ldª.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Escritura de Permuta/Doação e Propriedade Horizontal do prédio pertencente à Associação
Cultural, Recreativa, Desportiva e de Desportiva e de Solidariedade Social de Pico de Regalados, sito na Avenida Avelino Abreu, números 35 e 47
e Largo dos Equipamentos, número 27, União das Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós, concelho de Vila Verde, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o número 851, da extinta freguesia de Pico de Regalados.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa do exercício de 2020 e aprovar a submissão à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para aprovação da 1.ª Revisão Orçamental Modificativa, por
incorporação do saldo de gerência no montante de 7.055.834,03 milhões de euros, para efeitos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, do Anexo I, da
Lei 75/2013, de 12 de setembro. Remeter à Assembleia Municipal para os competentes efeitos.
- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar os documentos da Prestação de Contas. Remeter à Assembleia Municipal para efeitos previstos no artigo 25.º, n.º 2, alínea I, do Anexo I, da Lei número 75/2013, de 12 de setembro. O Senhor
Presidente e demais Vereadores do Partido Social Democrata e os Vereadores do Partido Socialista apresentaram as declarações de voto
insertas na respetiva minuta.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 5.000,00 (cinco mil euros) à Associação Humanitária Habitat, para
minimizar os encargos de uma família carenciada, residente neste concelho, de acordo com a informação prestada pela Técnica.
- Deliberado, por unanimidade atribuir um apoio financeiro ao Clube Náutico de Prado – Campeonato Nacional de Maratona, que se realizará na
Praia do Faial, nos próximos dias 12 e 13 de junho, no montante de 7.000,00€, nos termos da informação prestada.
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, nos termos das informações técnicas prestadas, condicionado, ainda, aos procedimentos adequados tendentes à negociação dos terrenos a permutar ou a ceder ao domínio público por parte das entidades privadas, bem como
à transferência do terreno que integra o domínio público municipal para o domínio privativo do município que habilite a Câmara Municipal à
transação da parcela de terreno nos termos do levantamento topográfico que se anexou ao autos do procedimento, tudo conforme melhor se
explica na informação da Divisão Jurídica datada de 03/12/2018, que integra o processo n.º01/2018/599, para a qual se remete. Mais se deliberou
que a presente decisão tem por base o reconhecimento do relevante interesse público municipal porque proporciona uma solução para o indispensável alargamento do cemitério municipal bem como uma melhoria significativa das condições de mobilidade no local, conforme se expressa
no parecer técnico do CDOT, datado de 19/11/2018, constante do citado processo 01/2018/599.
EDITAL Nº 24/ 2021 – 21 DE JUNHO
- 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 01/1995/2416, em nome de Joaquim Lopes Pereira.
- 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 disposto no n.º 2, do referido artigo, referente ao processo 01/2017/505, em nome de Maria Rita Barros Pimenta Fernandes.
- Deliberado, por unanimidade, proceder à colocação e regulamentação de sinais de trânsito de estacionamento para Deficientes (H1a+Modelo
11d), na freguesia de Soutelo, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº18042/2021, apresentada pelo Sr. Vereador da Qualidade, do Ordenamento e da Gestão do
Território, relacionada com a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade. Remeter à Assembleia Municipal.
- Deliberado, por maioria, aprovar a submissão do relatório da avaliação do desempenho no âmbito do SIADAP3, para que o órgão executivo
delibere submeter à Assembleia Municipal o respetivo relatório que retrata a implementação do SIADAP 3 no biénio de 2019 e 2020 à Assembleia
Municipal. Os Srs. Vereadores do PS abstêm-se por se tratar de matéria eminentemente administrativa.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de €1.000,00 (mil euros) ao Clube de Tiro Bracara Augusta, para fazer
face às despesas relacionadas com a edição do 2021 do “Bracara Augusta Match”, que se realizará no Complexo de Cabanelas nos dias 9,10 e 11 de
julho próximo, de acordo com a informação prestada pelo Técnico.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €1.000,00 (mil euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha
de Nevogilde para aquisição de elemento arquitetónico religioso - imagem de Santa Marinha.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Lanhas, para a concretização da requalificação da zona envolvente à Capela de São Geraldo, em Lanhas.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato-promessa de transmissão onerosa a celebrar com a “Visabeira - Infraestruturas, Ldª” (alteração
ao contrato 2021/JUR-CON/5).

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE
EDITAL N.º04/2021, 28 DE MAIO DE 2021
1.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA C MARA MUNICIPAL:
1.1-discutir e votar proposta da câmara municipal relativa à apreciação do plano municipal
da defesa da floresta contra incêndios do concelho de vila verde.-APROVADO por unanimidade.
EDITAL N.º06/2021, 23 DE JUNHO 2021
4.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA C MARA municipal, referentes à reunião de abril/2021
4.1- discussão e votação dos documentos da prestação de contas respeitante ao ano de 2020;-APROVADO por maioria, com quarenta e um votos a favor, zero votos contra e doze abstenções.
5.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA C MARA municipal, referentes à reunião de junho/2021
5.1- discutir e votar uma proposta da Câmara municipal, relacionada com a aprovação do mapa de fluxos de caixa do exercício de 2020, e aprovar, a 1.ª revisão orçamental modificativa, por incorporação do saldo de gerência no montante de 7.055.834,03 milhões de euros, para efeitos
da alínea a), do n.º1, do artigo 25.º, do anexo I, da lei 75/2013, de 12 de setembro;-APROVADO por maioria, com quarenta e cinco votos a favor,
zero votos contra e oito abstenções.
5.2- discutir e votar uma proposta da Câmara municipal cujo conteúdo se refere aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o município de vila verde e a freguesia de cervães, para concessão de um apoio financeiro por parte do município à junta de freguesia de cervães
para fazer face aos encargos com a aquisição da quinta do patronato, em cervães, prédio inscrito na matriz sob o número 125 e 957 e descrito
na conservatória do registo predial de vila verde sob o numero 2593;-APROVADO por maioria com cinquenta e dois votos a favor, zero votos
contra e uma abstenção.
5.3- discutir e votar uma proposta da Câmara municipal, relacionada com aceitação da transferência de competências para os órgãos da comunidade intermunicipal (cim cávado).-APROVADO por unanimidade.
5.4- discutir e votar uma proposta da câmara municipal relacionada com a atribuição do
suplemento de penosidade e insalubridade, propondo, ainda, a alteração do mapa de pessoal
para 2021;-APROVADO por unanimidade.
5.5-discutir e votar uma proposta da câmara municipal respeitante ao relatório da avaliação
do desempenho no âmbito do siadap3, que retrata a implementação do mesmo no biénio 2019 e 2020.-APROVADO por maioria, com quarenta e dois votos a favor, zero votos contra e sete abstenções.
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DESTAQUES

COMEMORAÇÃO DO DIA DA EUROPA
COM O HASTEAR DE BANDEIRAS

“25 DE ABRIL”

VILA VERDE COMEMORA O 47º ANIVERSÁRIO DO “25 DE
ABRIL” COM CERIMÓNIA DO HASTEAR DE BANDEIRAS

Num gesto de solenidade pelo dia
que, representará, para sempre,
o momento da dignificação da
democracia na história contemporânea portuguesa, a Comemoração do 47º Aniversário do 25 de

Abril, em Vila Verde, foi assinalado, com o Hastear de Bandeiras,
num estrito protocolo de simbolismo da democracia.
O Ato teve lugar na Praça do Município, em Vila Verde e foi abri-

lhantado com a participação de
um elemento da Fanfarra dos
Bombeiros Voluntários de Vila
Verde e pela Banda Musical de Vila
Verde.risco social.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE “ORNATO & GRAÇA:
O ROCOCÓ NO CONCELHO DE VILA VERDE”

O Município de Vila Verde
assinalou o Dia da Europa, dia 9
de maio, com o habitual hastear
de bandeiras.
A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara de
Vila Verde, Dr. António Vilela, do
Europdeputado, Engº José Manuel Fernandes, da Vereadora e
Vereadores do Executivo Municipal, nomeadamente Dr. Manuel
Lopes, Drª Júlia Fernandes e Dr.
Patrício Araújo, do Presidente da
Junta de Freguesia de Vila Verde
e Barbudo, José Luís Faria, do
Diretor da Escola Secundária de
Vila Verde, Prof. João Graça, da

Sub-Diretora da Escola Profissional Amar Terra Verde, Drª Sandra Monteiro, dos professores e
alunos do Clube Europa destas
duas escolas, assim como de outras entidades que se que quiseram associar ao ato.
Tratou-se de um ato simbólico
onde participou também a Academia da Música de Vila Verde
com o Hino da Alegria.
Esta atividade possui um enorme
caráter cultural e educativo e é de
extremo valor para o reconhecimento das regiões de Portugal na
Europa.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

JORGE ARAÚJO FOI O SEGUNDO CLASSIFICADO NA FINAL DO
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA!

UMA MOSTRA QUE TEM, COMO PROPÓSITO DAR A CONHECER E ENSINAR
A AMAR O PATRIMÓNIO QUE É DE TODOS NÓS, NOS IDENTIFICA E NOS DISTINGUE
Com a presença da Vereadora da
Educação, Cultura e Ação Social,
Dra Júlia Fernandes, do curador
da exposição, Doutor Eduardo
Pires de Oliveira, do Presidente da
Escola Secundária de Vila Verde,
Dr. João Graça, abriu, no dia 25
de maio, a Exposição itinerante
“Ornato & Graça: o Rococó no
Concelho de Vila Verde”, na Escola
Secundária desta Vila.
Tendo como objetivo promover o
conhecimento do grande arquite-

to André Soares e do património
Vilaverdense marcado por este estilo arquitetónico, a exposição foi
trabalhada na Escola por alunos e
professores das áreas das Artes,
da História e de Informática, tendo sido completada com trabalhos
de desenho dos alunos e QRCodes
alusivos a todos os painéis, permitindo aceder a mais informação
sobre o tema.

VILAVERDENSES BRILHAM EM
PROGRAMAS DE TALENTO TELEVISIVOS
Quatro jovens talentos vilaverdenses
brilharam,
recentemente, em reconhecidos programas da televisão portuguesa.
Lucas Fernandes não só domina
a cozinha, como dominou o programa Hell’s Kitchen Portugal,
onde conquistou o renhido segundo lugar. O programa abriu as
portas ao Chefe que está agora a
desenvolver projetos pessoais de
sucesso no mundo gastronómico.
Já Sílvia Pinto encantou os portugueses com a sua voz maravilhosa no programa Got Talent
Portugal. A cantora lírica natural
de Vila Verde chegou à terceira
semifinal e as suas prestações não
deixaram ninguém indiferente.
Também no Got Talent Portu-

O Jorge Araújo, aluno da Escola
Secundária de Vila Verde, ficou
em segundo lugar na Final do
Concurso Nacional de Leitura
(Ensino Secundário), que se
realizou no dia 5 de junho, em
Oeiras, e foi transmitido em

streaming a partir do auditório
do templo da Poesia, Parque
dos Poetas.
Parabéns, Jorge Araújo! Grande
orgulho para Vila Verde!

gal, Joana e Guilherme deram
que falar. A dupla de dançarinos, pequena em tamanho, mas
enorme em talento, também
chegou à semifinal do programa.
Os passos de dança conquistaram os jurados que não pouparam elogios em todas as galas.
Vila Verde tem bons motivos
para se orgulhar de todos estes
concorrentes, cheios de talento e boa energia, que levam o
nome do concelho mais longe.

07 DE JULHO | 2021
BOLETIM INFORMATIVO

13

BOLETIM INFORMATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE - 07 DE JULHO DE 2021- Nº25

NAMORAR PORTUGAL

BIBLIOTECAS

SYLVIE CASTRO APRESENTOU OS BRINCOS ‘PÁSSAROS’

APRESENTAÇÃO DE LIVROS

JOÃO LOBO LANÇA LIVRO DE “HERANÇA” PARA A NETA ELISA

A Biblioteca Municipal de Vila
Verde acolheu, na noite de 25 de
junho, o Lançamento da mais recente obra de João Lobo “O Livro
de Elisa”, dedicado à sua primeira
neta.
A cerimónia teve início com uma

belíssima atuação dos Verde em
Cena, da Escola Secundária de Vila
Verde e foi abrilhantada ao piano
pelo talentoso João da Academia
de Música de Vila Verde.
Dedicado a Elisa, primeira neta
de João Lobo: uma herança do

conhecimento do mundo, de conversas inacabadas que a palavra
escrita perpetuará. Que este livro
permita conhecer a outra faceta
do Dr. João Lobo, a do amor.

BIBLIOTECA DE PRADO ACOLHEU
A APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NUNCA
PARES”
Realizou-se, no dia 29 de maio, a apresentação
do livro “Nunca Pares”, da autoria de Emanuel
Mendes, uma obra que retrata uma série de Caminhos de Santiago e de Fátima que foram percorridos pelo autor.
A sessão de apresentação contou com a presença
da Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social
do Município de Vila Verde, Dra Júlia Fernandes, do
Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado,
Dr. Albano Bastos, entre outros convidados.

ROMANCE DE MARIA ADELINA VIEIRA
“BRAGA - BRIGA DE ESPADAS”
A Biblioteca Municipal de Vila Verde acolheu, no dia 2 de
junho, a apresentação do Livro “Braga - Briga de Espadas”, título do último romance da escritora de origem
Vilaverdense Maria Adelina Vieira.
A história de “Braga - Briga de Espadas” começa em Vila
Verde, em tempos de pobreza extrema, ainda no decorrer da II Guerra Mundial. É no desenrolar da trama que
o leitor é transportado até à Braga do final dos anos
quarenta onde, apesar dos ditames do regime, há gente
que vê, ouve e lê.
A sessão foi presidida pela Vereadora da Educação,
Cultura e Ação Social, Júlia Fernandes, e contou com a
presença da escritora e autora do livro, Adelina Vieira,
da Coordenadora da Biblioteca, Manuela Barreto Nunes,
para além de muitos outros ilustres convidados. A animação da sessão esteve a cargo da Academia de Música
de Vila Verde e do clube de teatro da Escola Secundária
de Vila Verde, VerdEmCena.

A pandemia não esgotou a criatividade dos parceiros da marca
Namorar Portugal, do Município
de Vila Verde, no dia 22 de maio,
foi apresentada a nova coleção
da designer Sylvie Castro. Os
brincos ‘Pássaros’ vêm complementar a joia ‘Encontro’, já apresentada em 2019, e simbolizam
os elementos principais dos bordados. O pássaro com a carta no
bico, ao encontro do seu amor.
E o pássaro que fica enamorado
ao receber a mensagem, a carta.
Foi no cenário idílico do Solar
das Bouças, em Amares, que

decorreu a sessão e terminou
como havia começado. Com
momentos culturais. Primeiro
com trompete, depois uma
declamação de poesia, num
espaço especialmente pensado para o efeito. Para a
arte, a cultura, a criatividade.
O presidente do Município de
Amares, Manuel Moreira, marcou presença na sessão, assim
como a vereadora da Educação,
Cultura e Ação Social, Drª Julia
Fernandes, e António Ressurreição, do Solar das Bouças.

PRODUTOS INSPIRADOS NOS MOTIVOS DOS LENÇOS DE
NAMORADOS PROMOVEM VILA VERDE A NÍVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
Os Parceiros da marca Namorar Portugal participam, no dia
15 de maio, num webinar onde
falaram das suas criações inspiradas nos Lenços de Namorados. O evento online, moderado
pela vereadora da cultura da
Câmara Municipal de Vila Verde,
Drª Júlia Fernandes, contou com
a presença de Fernando Rei,
Nancy Oliveira, Sílvia Abreu e
Aguinalda Conduto.
No webinar destacou-se a importância estratégica que tem
sido o facto de os produtos dos
criadores inspirados nos motivos dos Lenços de Namorados
promoverem, por si só, este
elemento patrimonial vilaverdense, associando a tradição a
Vila Verde. Os parceiros da marca ‘Namorar Portugal’ que dão
continuidade e projeção à marca, têm em comum o facto de
partilharem o uso dos motivos

dos Lenços de Namorados nos
seus produtos. É graças a este
trabalho em rede que tem sido
possível levar mais longe quer
este património, quer o nome
de Vila Verde por este país e pelo
mundo fora.
De referir que esta iniciativa
surge no âmbito do plano de
ação do CLDS-4G Vila Verde e
é mais um momento de promoção e valorização desta
tradição tão genuína.
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DESPORTO

AMBIENTE
NO DIA DIA MUNDIAL DO AMBIENTE O “LIMPINHO”
TEM UMA MENSAGEM PARA TODOS

“É PRECISO MUDAR! TEMOS DE RECICLAR”

LÄNK FC VILAVERDENSE

MUNICÍPIO DISTINGUIU TODA EQUIPA FEMININA
PELA PROMOÇÃO À PRIMEIRA LIGA NACIONAL

O Município de Vila Verde distinguiu, no dia 15 de junho, no salão
nobre dos Paços do Concelho,
todas as jogadoras, treinadores
e dirigentes da equipa feminina
do Länk FC Vilaverdense que garantiram a promoção ao nível

competitivo mais alto do futebol
feminino nacional, à nomeadamente à Primeira Liga Nacional
Na cerimónia o presidente da Câmara, António Vilela, considerou
que é “uma honra saber que Vila
Verde vai ter uma equipa de fute-

bol feminino ao mais alto nível” e
agradeceu “o esforço da direção
do clube e dos parceiros que apostaram numa equipa de futebol
feminino. É fundamental ter em
Vila Verde pessoas a promover
o desporto e o associativismo”.

A Câmara Municipal de Vila
Verde, através do Pelouro da
Educação e do Pelouro do Ambiente, está a desenvolver uma
campanha de sensibilização
para a Educação Ambiental.
No Dia Mundial do Ambiente, 5
de junho, o Município assinalou
a efeméride com a apresentação da sua mascote Ambiental o “Limpinho”.
Baseado num dos motivos dos
lenços de namorados, o limpinho é um passarinho muito carinhoso e amigo do ambiente
que vai estar presente em várias
iniciativas do Município, com o
objetivo de alertar a população
para as questões ambientais.
Também associado à mascote
“Limpinho” aparece o slogan “É
preciso mudar! Temos de reciclar”, uma mensagem de alerta
para a importância da adoção

de comportamentos individuais
mais sustentáveis e que apela à
necessidade de cada um de nós
reciclar mais e melhor.
Em simultâneo está a decorrer
uma campanha na Rádio Voz do
Neiva para divulgar os comportamentos amigos do ambiente e
reforçar a necessidade de efetuar uma reciclagem mais efetiva.

COLOCADOS ECOPONTOS NA LOUREIRA E EM OLEIROS

CAMPEONATO NACIONAL DE MARATONA VOLTA A ANIMAR A VILA DE PRADO

A Vila de Prado voltou a assumir o
papel principal na canoagem portuguesa, c0m a realização, no fim
de semana de 12 e 13 de junho, do
Campeonato Nacional de Maratona. A competição regressou
às águas do Rio Cávado e à Praia
Fluvial do Faial, um dos palcos de
excelência da disciplina de Maratona.
Com 297 canoístas inscritos em
representação de 33 clubes, a
edição de 2021 do Campeonato

Nacional de Maratona ficou marcada pelas restrições impostas
pela Direção-Geral da Saúde devido à pandemia de Covid-19, com
a organização a estar a cargo da
Federação Portuguesa de Canoagem e do Clube Náutico de Prado.
A Final de Campeonato Nacional
de Maratona acabou com mais
uma vitória de José Ramalho , na
companhia de Ricardo Carvalho
em K2 seniores, conquistando a
medalha de ouro. Sexta medalha

de ouro para Ramalho, nesta variante.
O CNP Lima venceram coletivamente com 258 pontos, CN Prado
ficou em segundo com 196 pontos
e em terceiro ficou GCDR Gemeses com 150 pontos.

Além destas iniciativas arrancou, também, a campanha da
colocação de vários ecopontos
no concelho para incentivar
à separação do lixo, uma iniciativa da Braval e da autarquia
vilaverdense. Foram colocados
2 ecopontos em Vila Verde, na
Zona de Lazer da Ponte Nova,
na Loureira e em Oleiros, simbolizando o reforço da recolha

seletiva multimaterial. O ato
contou com a presença de Júlia
Fernandes, Patrício Araújo, Rui
Morais, Pedro Dias, designadamente, Vereadora da Educação
e Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Vila Verde,
Presidente do Conselho de Administração da Braval e Presidente da Junta da Loureira.

“O MAR COMEÇA AQUI”

ESCOLAS DO CONCELHO PINTAM SARJETAS PARA ALERTAR
POPULAÇÃO PARA A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
QUE ACABAM POR PARAR NO MAR

MUITOS PARABÉNS A
TODOS OS ATLETAS E À
ORGANIZAÇÃO!

TRÊS CICLISTAS AVENTUREIROS QUE SAÍRAM DE PARIS
RECEBIDOS NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Miguel Antunes de Codeceda, Vila Verde, Nuno
Soares de Paredes de Coura e Dinis Amorim de Arcos de Valdevez foram os três aventureiros que
percorreram em bicicleta as estradas que durante
mais de 30 anos fizeram de automóvel para virem
à sua terra Natal passar férias e visitar a família.
Depois de já terem sido recebidos pelas autarquias de Paredes de Coura e Arcos de Valdevez, ontem, foi a vez de Vila Verde, concelho onde terminam esta jornada e foram
presenteados com medalhas alusivas ao município.

No âmbito do Projeto da EcoEscolas várias escolas do concelho de Vila Verde estão a
participar, com o apoio do Município de Vila Verde, no projeto
de Educação Ambiental onde o
principal foco é o Mar.
A EPATV, iniciou, no dia 1 de
junho, a atividade “O mar
começa aqui” com a pintura de
uma sarjeta na envolvente mais
próxima da escola, baseada

num desenho alusivo ao tema.
A pintura foi levada a cabo pelos
alunos da EPATV, orientados pelos professores.
Outras Eco-Escolas do concelho
seguiram este exemplo de educação ambiental durante o mês
de junho, são elas: EB de Moure,
EB da Ribeira do Neiva, e a Monsenhor Elísio Araújo, em Pico de
Regalados.
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TRADIÇÃO
TRADIÇÃO DA BÊNÇÃO DOS ANIMAIS DE SANTO
ANTÓNIO MIXÕES DA SERRA
HOMENAGEADA EM LIVRO DO FOTOJORNALISTA ALFREDO CUNHA
A Biblioteca Municipal de Vila
Verde acolheu, no dia 12 de junho,
a apresentação do livro e a inauguração da exposição fotográfica
“A Bênção dos Animais de Santo
António Mixões da Serra” O magnífico trabalho é do reconhecido
fotógrafo Alfredo Cunha, jornalista e ilustrador de vários livros,

na freguesia de Valdreu, concelho
de Vila Verde, onde privou e se tornou amigo do grande impulsionador desta romaria, Padre António
Marques, prestando-lhe assim
homenagem com este livro.
Na apresentação, o Presidente da
Câmara de Vila Verde, Dr. António
Vilela, referiu-se a Alfredo Cunha

autor dos mais emblemáticos retratos da “Revolução dos Cravos”.
Durante mais de 20 anos, fotografou a tradicional romaria de
Santo António Mixões da Serra,

como um «embaixador de Vila
Verde pelo mundo». «Este trabalho que mostra a genuinidade
das nossas gentes e das nossas
tradições, permite manter o eter-

nizado o nosso património cultural
e, sobretudo, projetá-lo nas gerações futuras», afirma o autarca.
A Vereadora da Cultura, Dr.ª Júlia
Fernandes, referiu que “O Livro A
Bênção dos Animais é o tesouro
que faltava na história de nosso
concelho. O Município de Vila
Verde cumpre, assim, a sua missão de preservar e deixar para
os vindouros um testemunho da
fé, da vivência, da alma e alegria
contagiante do nosso povo que
sempre soube ser grato e cumpridor. O nosso muito obrigada
ao Alfredo Cunha por este trabalho fantástico e tão especial.”
Alfredo Cunha afirma que «Já
poucas exposições me emocionam, mas esta é especial por
ser no sítio onde escolhi para
viver. Ter escolhido viver aqui
abriu o tempo mais produtivo
da minha vida profissional. Aqui
produzo provavelmente o dobro daquilo que produzia antes»
Da exposição fazem parte várias fotografias que retratam a
“alma” da tradição da Bênção
dos Animais em Santo António
Mixões da Serra. No livro, além
das fotografias, é possível ler
toda a história por de trás do trabalho fotográfico, assim como
toda a explicação da tradição.

PISCINAS MUNICIPAIS EXTERIORES

RIBEIRA DO NEIVA

VILA VERDE
+info em www.cm-vilaverde.pt
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