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TOMADA DE POSSE 

«É com um enorme orgulho e entusiasmo que tomo 
posse para um mandato de 4 anos enquanto Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Verde.”
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AÇÃO SOCIAL

Cerimónia distingue com a Medalha 
do Concelho António Vilela, João 
Lobo e José da Mota Alves

Quadro de subsídios para a nova 
época abrange equipas de todos 
os escalões, nas diferentes mo-
dalidades desportivas

No dia  18 de dezembro de 2021, os 
vilaverdenses uniram-se para prestar 
Homenagem a este ilustre conterrâ-
neo, na Praça do Município, em Vila 
Verde.

166 ANOS DO 
CONCELHO
DE VILA VERDE

MUNICÍPIO REFORÇA 
APOIOS A CLUBES 
FEDERADOS
DO CONCELHO

JOÃO MANUEL LOBO 
ARAÚJO / 1951-2021

VALE + NASCER 
VILAVERDENSE
Nova Medida do 
Municípo garante apoio a 
recém-nascidos
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Na primeira edição do Boletim  Municipal de Vila Verde deste novo mandato, 
partilhamos a dinâmica de investimento que assumimos em setores estru-
turantes para o desenvolvimento harmonioso do concelho de Vila Verde e 
sobretudo para que todos aqui encontrem as melhores oportunidades para 
prosperarem e se sentirem realizados.
Servir Vila Verde e todos os Vilaverdenses é aquilo que nos move na liderança 
do Município, determinados em enfrentar os desafios que temos pela frente.
com orgulho e responsabilidade acrescida pela confiança que a população 
deposita em nós para a construção de um concelho próspero e moderno, 
solidário e inclusivo.
Estamos mobilizados para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para 
concretizar projetos que acrescentem valor ao nosso território, tornando-o 
ainda mais atrativo. O nosso foco está nas pessoas e, de modo especial, no 
apoio aos mais vulneráveis.
As crianças, os jovens, os idosos e as famílias numa situação de maior fra-
gilidade socioeconómica suscitam toda a nossa dedicação, por forma a que 
tenham acesso a condições de vida dignas e a oportunidades que lhes permi-
tam encarar o presente e o futuro com otimismo e uma renovada esperança.
As Grandes Opções do Plano do Município reforçam medidas e recursos 
para as coesões social e territorial, vão proporcionar o avanço de projetos 
absolutamente estratégicos para o progresso local e a construção de infraes-
truturas e equipamentos que potenciem o desenvolvimento sustentado do 
concelho e a melhor qualidade de vida para todos.
Estamos a trabalhar e a concretizar investimentos no âmbito das transições 
digital e energética, condições fundamentais para vencermos os desafios da 
competitividade e do desenvolvimento sustentável. 
As Juntas de Freguesia, as várias coletividades e instituições locais e regio-
nais, as escolas e agrupamentos de escolas, os empreendedores e os Vilaver-
denses são parceiros insubstituíveis no trabalho que, diariamente, no terre-
no, estamos a fazer para responder com prontidão e eficácia às necessidades 
e legítimos anseios das pessoas.
O poder desta proximidade e a permanente cooperação com as forças vivas 
locais vão, certamente, continuar a fazer toda a diferença.

A Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

Dra. Júlia  Rodrigues Fernandes

EDITORIAL

“É com um enorme orgulho e entusiasmo que tomo 
posse para um mandato de 4 anos enquanto 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.”

Discurso da Presidente 
da Câmara Municipal
na cerimónia de Tomada de Posse

Agradeço aos vilaverdenses o voto de con-
fiança que depositaram em mim e na minha 
equipa, assim como   na nossa estratégia 
para o desenvolvimento de Vila Verde.
Em todo o processo que culminou com o ato 
eleitoral de 26 de setembro , os    Vilaver-
denses  deram, uma vez mais, uma clara 
demons-tração de maturidade cívica e 
democrática.
Saúdo todos aqueles que votaram no nosso 
projeto, mas também os que escolheram 
outras propostas para o futuro do nosso 
concelho, assegurando-lhes que tudo va-
mos fazer para que os nossos esforços con-
templem os Vilaverdenses por igual e se tra-
duzam numa clara melhoria das condições 
de vida de todos e de cada um.
De uma coisa podem todos estar certos:
a partir de hoje, serei a Presidente da Câ-
mara Municipal de toda a população do nos-
so concelho, sem exceção.
Todos irão ter o mesmo tratamento, a 
mesma atenção e o mesmo apoio na con-
cretização do projeto que a maioria dos elei-
tores Vilaverdenses, livremente, sufragou 
nestas eleições autárquicas.
A mobilização coletiva é a palavra de ordem 
para conseguirmos alavancar Vila Verde e 
colocá-lo num patamar ainda mais elevado 
de desenvolvimento.
Como não me cansei de repetir, no terreno, 
nesta caminhada que fizemos até ao dia 26 
de setembro, as pessoas são e serão sempre: 
a primeira de todas as nossas prioridades, a 
maior de todas as nossas preocupações.
Gosto muito daquilo que faço, do contacto 
diário com as pessoas, do trabalho de pro-

ximidade com as instituições, do trabalho 
em rede com todos os que desenvolvem 
atividades no nosso concelho e querem o 
melhor para os vilaverdenses.
Continuamos, por isso, a contar com o tra-
balho e com a dedicação ímpares das insti-
tuições concelhias, das nossas associações, 
de todas as coletividades, dos empreende-
dores e de todos os Vilaverdenses para, a 
par e passo, com firmeza e ambição, irmos 
construindo um concelho cada vez mais 
moderno, mas também mais justo, solidário 
e inclusivo.
Contamos ainda e principalmente com o di-
namismo e o empenho de todos os autarcas 
locais.
Teremos nas Juntas e nas Assembleias de 
Freguesia, assim como na Assembleia Mu-
nicipal, parceiros insubstituíveis nesta de-
manda por um território em franco desen-
volvimento, onde todos possam beneficiar 
de oportunidades para vencerem e concre-
tizarem as suas expectativas de vida.
Dirijo-me não apenas àqueles que se asso-
ciaram ao projeto político que lhes propuse-
mos, mas igualmente a todos quantos, e 
são muitos, no movimento associativo, nas 
escolas e nas instituições, com talento, com 
imaginação, com criatividade e com esforço 
dão e continuarão a dar um contributo ines-
timável para o progresso na nossa terra.
Uma palavra ainda para os funcionários e 
colaboradores do Município de Vila Verde:
agradecer tudo o que têm feito para agilizar 
e melhorar a eficácia dos serviços municipais 
e dizer-lhes que contamos com todos para 
conseguirmos uma administração que sirva 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde
JULIA FERNANDES
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os vilaverdenses com celeridade, 
eficiência e qualidade, onde todos se-
jam tratados da mesma forma. Como 
já tive oportunidade de referir noutros 
momentos, pretendo que todos os 
que trabalham na Câmara Municipal, 
qualquer que seja o lugar que ocupem, 
sigam um lema que para mim é funda-
mental: colocar-se no lugar do outro! 
Nós só existimos enquanto represen-  
tantes e servidores de todas e de todos 
os vilaverdenses.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
O poder local é o único poder com ver-
dadeira e permanente proximidade e 
os autarcas são aqueles que mais se 
preocupam com os problemas e com 
as efetivas necessidades das terras e 
das pessoas.
Quero, por isso,  agradecer a todos qu-
antos, no nobre exercício de funções 
autárquicas, prestaram um inestimáv-
el serviço público e colocaram todo o 
seu empenho na defesa dos superiores 
interesses do concelho e das nossas 
gentes.
Permitam que me refira, em particular, 
a todos os Vereadores e Vereadoras 
que integraram os Executivos Munici-
pais que muito orgulhosamente inte-
grei e que lhes agradeça tudo o que 
fizeram por Vila Verde.
Permitam-me ainda, nesta oportuni-
dade, que me dirija especialmente ao 
Presidente da Câmara Municipal que 
cessa funções.
Para o Dr. António Vilela vai o meu 
testemunho, o meu reconhecimento 
e o meu profundo agradecimento pela 
inexcedível dedicação e pelo trabalho 
ímpar que, durante 24 anos, realizou 
ao serviço do desenvolvimento deste 
concelho e da efetiva melhoria das 
condições de vida de toda a sua popu-
lação.
Agradeço, ainda, a  todos os autarcas 
que cessam funções e que, desde a 
primeira hora, foram a evidência de 
uma governação exemplar, pela sua 
entrega e dedicação à causa pública 
e à população que sempre serviram. A 
todos e a todas, o meu muito obriga-
da.
Este é também o momento para dar 
as boas-vindas aos autarcas eleitos, 
tanto para a Câmara Municipal e para 
a Assembleia Municipal como, a um 
nível ainda mais próximo dos muníci-
pes, para as Juntas e Assembleias de 

Freguesia.
Desejo a todos os maiores sucessos, 
porque os seus êxitos, se vão refletir, 
necessariamente, em mais e melhor 
qualidade de vida para as populações 
que representam e que servem, con-
tanto com a minha total colaboração 
e disponibilidade para a execução dos 
seus programas e compromissos elei-
torais.
A mesma palavra de colaboração es-
treita quero deixar a todos os mem-
bros da Assembleia, na pessoa do 
seu Presidente, dr. Carlos Arantes, 
garantindo lealdade  institucional e o 
meu empenho pessoal numa profícua 
articulação.
Não poderia deixar de agradecer ainda 
à minha família por toda a compreen-
são e apoio em todos os momentos da 
minha vida.
É para mim uma honra poder conti-
nuar a servir os Vilaverdenses e a dar 
o meu contributo para que o concel-
ho prospere e se modernize, e quero 
igualmente deixar aqui bem claro 
que as propostas que apresentámos 
no nosso programa eleitoral são para 
cumprir.
Move-nos uma vontade enorme de 
fazer sempre mais e melhor para que 
Vila Verde cresça e se projete como 
um concelho que oferece excelentes 
condições para aqui se investir e para 
aqui se viver.
Agora, é a hora de arregaçar as man-
gas e de trabalhar com afinco pelo 
progresso da nossa terra e pelo bem-
estar e felicidade das nossas gentes.
Teremos connosco a força, a vontade 
e o amor que está em cada um daque-
les, e são mesmo muitos, que dão 
tudo de si para fa-zer de Vila Verde um 
concelho cada vez mais próspero, mo-
derno e competitivo, solidário, inclu-
sivo e feliz.
Contamos convosco. Contamos com 
todas e com todos.
Sabem que podem contar connosco, 
sempre.

Muito obrigada!
Viva Vila Verde!
Viva Portugal!»

Júlia Rodrigues Fernandes
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde
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JÚLIA MARIA 
CARIDADE RODRIGUES 
FERNANDES

MANUEL DE OLIVEIRA 
LOPES

CARLOS ANTÓNIO
ANDRADE ARANTES

MICHELE ALVES

ADRIANO DE ALMEIDA 
RAMOS

ANTÓNIO ESQUÍVEL 
GONÇALVES GOMES

FERNANDO JOSÉ 
DANTAS DA SILVA

PATRÍCIO JOSÉ CORREIA 
PINTO DE ARAÚJO

PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA VERDE

Planeamento Estratégico; 
Administração Financeira e 
Contratação Pública; Obras 
Municipais; Estudos e Pro-
jetos de Obras Municipais; 
Cultura, Ciência, Inovação e 
Conhecimento; Relações 
Institucionais, Comuni-
cação e Relações Públicas; 
Relações Internacionais.

EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL 
E DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO

Educação/Ensino e 
Formação Profissional; 
Património Cultural, 
Biblioteca e Arquivos; 
Ação Social; Habitação; 
Inserção no Mercado de 
Trabalho; Apoio às Co-
munidades, Emigrantes e 
Imigradas; Turismo; Ativi-
dades Industriais (Sistema 
de Indústria Responsável 
– SIR); Atividades Agro-
pecuárias e Florestais; Re-
gime Jurídico de Acesso 
e Exercício de Atividades 
de Comércio, Serviços e 
Restauração (RJACSR); 
Artesanato; Mercados e 
Feiras; Administração Ger-
al; Assuntos Jurídicos e 
Contencioso; Contraorde-
nações; Licenciamentos 
Administrativos.

2 – Martinha do R. O. de Sousa C. Soares
3 – Maria da Conceição F. da Silva Alves
4 – Susana Sofia Pereira da Silva
5 – Manuel Dias de Barros
6 – Ana Daniela Monteiro Barbosa
7 -  Filipe José Araújo Silva
8 – Branca Sofia Ferreira Malheiro
9 – José Gonçalves da Costa
10 – Patrícia Daniela P. Gonçalves
11 - Filipe Barros Pereira Lopes
12 – Mara Alexandra da C. Silva Alves
13 – Carlos Pedro Sousa M. Castro
14 – Daniel Alves Vieira
15 – Aires Francisco Macedo Fumega
16 -  Maria José Correia Gomes
17 – António Alberto da R. Rodrigues
18 – Paulo Jorge Alves Gomes
19 – Pedro Manuel Macedo Araújo
20 – Paulo Jorge Nogueira Fernandes
21 – Ana Filipa Gomes Nogueira
22 – José Luís Almeida Martins Moreira
23 – Filipa Oliveira Marques
24 – Nuno Emanuel Pimentel Queirós
25 – Hélder Morais Oliveira
26 – Marisa Fernandes Alves
27 – Emanuel de Jesus A. Machado
28 – José Duarte Fernandes de Sousa
29 – Ricardo Jorge da Silva Cerqueira
30 –  António Fernandes Barbosa
31 – Elisabete de Jesus da C. e Silva
32 – Joaquim Gonçalves de Oliveira
33 – Cristina Carneiro Costa
34 – João Carlos Gonçalves Lopes

1 -  Aboim da Nóbrega e Gondomar - António J. da S. Dias
2 - Atiães – Paulo Samuel Macedo Estrada
3 - Cabanelas – Anabela dos Santos Rei
4 - Cervães – Hélder Constantino Gomes Forte
5 - Coucieiro – Luís Paulo Azevedo Ferreira
6 - Dossãos – Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira
7 - Freiriz – Narciso José Teixeira Gama
8 - Gême – Natália Meireles Carvalho
9 - Lage – Joaquina Ferreira Peixoto
10 - Lanhas – Bruno Miguel Oliveira Eiras
11 - Loureira – Arlindo Fernando Costa Ferreira
12 - Moure – José Manuel Pinheiro Lopes
13 - Oleiros – Carlos Manuel Gonçalves Cerqueira
14 - Parada de Gatim – Júlio de Araújo Fernandes
15 - Pico S. Cristovão – Fernando Fernandes Pimenta
16 - Ponte S. Vicente – Bruno Luís Brito da Silva Macedo
17 - Prado S. Miguel – Rui Fernando Aires de A. Malheiro
18 - Sabariz – Fernando da R. Simões Antunes da Silva
19 - Soutelo – João Manuel Gomes da Silva
20 - Turiz – Vítor Manuel Cardoso Ramos
21 – U. F. da Ribeira do Neiva - José Joaquim L. de Azevedo
22 – U. Fde Carreiras (S. Miguel) e Carreiras (S. Tiago) 
- Carlos de Sousa Ferreira
23 – U. F. de Escariz (S. Mamede) e Escariz (S. Martinho)
- Adelino Duarte Machado
24 – U. F. de Esqueiros, Nevolgilde e Travassós, não eleito
25 – U. F. de Marrancos e Arcozelo -  Manuel A. Rodrigues
26 – U. F. Oriz (Sta. Marinha) e Oriz (S. Miguel)
- José Dias Afonso Araújo
27 – U. F. de Pico de Regalados, Gondiães e Mós 
- Fernanda Maria da Silva Veloso dos Santos
28 – U. F. de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide
- Júlio Manuel Rodrigues Ferraz
29 – U. F. de Valbom (S. Pedro), Passô e Valbom (S. Martinho) 
- António de Freitas Fonseca
30 – U. F. do Vade – Carlos M. B. Cação
31 – Valdreu – António Morim de Barros
32 – Vila de Prado – José Albano Viana Bastos
33 – Vila Verde e Barbudo – José Luís Soares Faria

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE VILA VERDE

MEMBROS DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA E UNIÕES DE 
FREGUESIAS

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
URBANISMO E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Ordenamento do Território; 
Gestão Urbanística; Mo-
dernização Administrativa e 
Sistemas de Comunicação 
e Informação; Sistema 
de Gestão da Qualidade; 
Gestão e Direção de Recur-
sos Humanos; Vistorias Ad-
ministrativas; Fiscalização; 
Licenciamentos Administra-
tivos.

JUVENTUDE

.

SEM PELOURO

SEM PELOURO

AMBIENTE, DESPORTO E PRO-
TEÇÃO CIVIL

Ambiente e Espaços Verdes; 
Serviços de Abastecimento 
de Água, Saneamento Básico 
e Recolha de Resíduos; 
Desporto, Lazer e Tempos 
Livres; Trânsito e Mobilidade; 
Transportes e Comuni-
cações;
Energia/Iluminação Pública; 
Defesa do Consumidor; 
Cemitérios; Saúde; Defesa e 
Proteção da Floresta; Pro-
teção Civil.

MUNICÍPIO
ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS 
Novo Executivo Municipal 2021-2025

ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL
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166 ANOS DO CONCELHO DE VILA VERDE
Cerimónia distingue com 
a Medalha do Concelho 
António Vilela, João Lobo 
e José da Mota Alves

O Município de Vila Verde 
assinalou, no dia24 de outubro,     
o 166º Aniversário da Fundação 
do Concelho. A cerimónia decor-
reu no Centro de Artes e Cultura 
de Vila Verde. Nesta cerimónia 
foi distinguido um conjunto de 
personalidades, instituições em-
presas e funcionários do municí-
pio, pelos serviços prestados ao 
concelho e à causa pública.
A presidente da Câmara, Júlia 
Fernandes, e a 1ª Secretária da 
Assembleia Municipal, Martinha 
Couto Soares, assumiram a a-
bertura da cerimónia do Dia do 
Concelho, animada com mo-
mentos musicais interpretados 
por diferentes artistas e pela Or-
questra da Academia de Música 
de Vila Verde.
Esta comemoração ficou mar-
cada pela atribuição da Medal-
ha do Concelho de Vila Verde a 
António Vilela, ex-presidente da 
Câmara, a João Lobo, ex-presi-
dente da Assembleia Municipal, 
e a José da Mota Alves, presi-
dente da ATAHCA-Associação 
das Terras Altas do Homem e 
Cávado. Também o fotojornal-
ista Alfredo Cunha foi distingui-
do no evento, com a Medalha 
de Mérito Municipal em ouro. A 
atribuição das medalhas é jus-
tificada pelo reconhecido valor 
das pessoas e entidades distin-
guidas em diferentes ramos da 
atividade humana e que se ten-
ha “evidenciado ou contribuído 
para o bem social ou para o en-
grandecimento, bom nome e 
glória do Concelho”.
A Medalha de Mérito Municipal 
em ouro distinguiu também as 
instituições: Rancho Típico e In-
fantil de Vila Verde, Grupo Fol-
clórico das Lavradeiras de Para-
da de Gatim e Grupo Folclórico 
das Lavradeiras de Escariz S. 
Mamede
Com a Medalha de Mérito Mu-
nicipal em prata foram distingui-
dos Júlio Esteves Dias e o maes-

tro Idílio Manuel de Oli-veira 
Nunes, Salvador Sousa, Horácio 
Lima, Custódia Maria Pereira 
e os sacerdotes Manuel Cunha 
Rodrigues, Joaquim Fa-ria Perei-
ra e Francisco da Costa e Silva.
Foram igualmente distinguidos 
presidentes de Junta – em fun-
ções no ano 2021 e com mais de 
20 anos de autarca no poder lo-
cal ininterruptos: Carlos Macha-
do (Ribeira do Neiva), Carlos Fer-
raz (UF Sande, Vila-rinho, Barros 
e Gomide), José Faria (Vila Verde 
e Barbudo).
As Instituições condecoradas 
com a Medalha de Mérito Mu-
nicipal em prata foram: Escola 
de Música da Vila de Prado, Ran-
cho Folclórico Infantil e Juvenil 
da Vila de Pico de Regalados, 
Rancho Típico das Lavradeiras 
de Aboim da Nóbrega e Asso-
ciação Juvenil, Desportiva, Rec-
reativa e Cultural de Atiães.
Como reconhecimento da 
missão social desempenhada 
através da atividade económica 
no concelho, foram condecora-
das com a Medalha de Mérito 
Municipal em Prata as empresas 
Torre de Gomariz, Restaurante 
Torres, Lactimercados, Vinhos 
Vale do Homem e Cerveja Letra.
Foram também condecorados 
com a Medalha de Mérito Mu-
nicipal em prata os desportistas 
Nuno Freitas (enduro), Diogo 
Correia (automobilismo) e Paulo 
Mesquita (atletismo).
A cerimónia dos 166 anos do 
concelho distinguiu, ainda, 
os funcionários do município 
com mais de 25 anos de serviço 
(Medalha de Bons Serviços 
em prata) e mais de 15 anos 
de serviço (Medalha de Bons 
Serviços em cobre).
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DESENVOLVIMENTO
Orçamento 2022 
superior a 40 
milhões de euros 

Vila Verde 
vai avançar 
com 
Plano Diretor 
Agrícola

Estratégia clara 
de desenvolvimento sustentado
e reforço contínuo da qualidade 
de vida para todos os Vilaverdenses

A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou a proposta de Grandes 
Opções do Plano e Orçamento 
para 2022/2026, apresentada 
pela maioria socialdemocrata do 
executivo presidido por Júlia Fer-
nandes. O documento prevê um 
investimento global superior a 40 
milhões de euros (40.701.458,00 
€) para o próximo ano.
Apostando numa utilização efi-
ciente de todos os recursos dis-
poníveis, a líder do executivo 
camarário assegura uma gestão 
de rigor e transparência para a 
concretização de “uma estratégia 
clara de desenvolvimento susten-
tado do concelho e reforço con-
tínuo da qualidade de vida para 
todos os Vilaverdenses”.
O trabalho em parceria, envolven-
do autarquias locais, IPSS e outras 
instituições, representa uma das 
maiores valias do concelho, onde 
o Município mantém como priori-
dade a inclusão social e o inves-
timento na valorização social e 
profissional das pessoas
A educação, a saúde, a dinami-
zação económica descentralizada 
e promotora de emprego, a valori-
zação ambiental de um concelho 
que quer “ser ainda mais verde”, 
assim como a modernização de 

infraestruturas públicas e melho-
ria contínua das vias de comuni-
cação, são pontos-chave do Mu-
nicípio para 2022.
“Em coerência com a estratégia 
partilhada com os eleitores” nas 
últimas autárquicas, Júlia Fer-
nandes assume a determinação 
para concretizar o plano de ativi-
dades de 2022, “simultaneamente 
realista e ambicioso”, deixando 
uma referência especial para o in-
vestimento “na proteção da eco-
nomia local, das empresas e das 
famílias”.
“Este orçamento destina-se a 
cumprir uma política centrada 
nas pessoas, atenta e atuante no 
sentido da satisfação das necessi-
dades das famílias, com discrimi-
nação positiva dos mais frágeis e 
desprotegidos, das crianças e dos 
jovens, sustentada numa política 
fiscal com sensibilidade social, 
mas igualmente suscetível de pro-
mover a efetiva atratividade terri-
torial para o investimento empre-
sarial, indispensável para se poder 
criar mais e melhor emprego, fi-
xando os jovens nas suas fregue-
sias de origem”, explica a presi-
dente da Câmara de Vila Verde.

A maior fatia do Orçamento Mu-
nicipal destina-se às funções 
sociais, o que, na ótica da presi-
dente da Câmara Municipal, “é 
sintomático de que tudo vai ser 
feito para que o concelho se revele 
solidário e inclusivo, mas sem per-
der de vista a vertente da requalifi-
cação e modernização de infraes-
truturas e equipamentos públicos 
absolutamente necessária para 
alavancar a competitividade da 
economia local”.
A educação afirma-se como um 
setor nuclear do progresso social, 
para o qual se reserva um impor-
tante investimento de recursos na 
capacitação das novas gerações, 
apostando na melhoria das con-

dições de funcionamento e atra-
tivilidade do parque escolar, a par 
de uma forte articulação com as 
escolas e agrupamentos de esco-
las concelhios e de uma política 
de constante apoio às famílias, no 
âmbito das medidas de ação social 
escolar.
No capítulo da ação social, o tra-
balho de parceria com todas as 
instituições concelhias, que são 
quem melhor conhece a realidade 
e que, no terreno, realizam um 
trabalho insubstituível, especial-
mente no que toca ao apoio às 
famílias mais carenciadas, às cri-
anças e aos mais idosos, revelar-
se-á prioritária.

O investimento global previsto 
para 2022 coloca ainda a tónica na 
promoção do empreendedorismo 
e do emprego, através de uma 
política estruturada de apoio às 
empresas e de uma política fiscal 
amiga das empresas e das famí-
lias.
A reabilitação urbanística dos 
centros urbanos e dos centros 
cívicos das freguesias constitui 
outra das atenções plasmadas do 

Plano Municipal, com o objetivo 
de criar novos espaços de con-
vívio e fomentando a sua atrativi-
dade para dinamização da econo-
mia local.
Num tempo de incertezas em 
matéria de saúde, em que a situ-
ação pandémica continua a susci-
tar preocupações e permanentes 
cuidados, a defesa e a promoção 
da saúde dos Vilaverdenses é 
igualmente prioritária, surgindo 

como um pilar estruturante do 
progresso local, mantendo-se 
uma total disponibilidade e em-
penho na estreita colaboração 
com as autoridades de saúde 
e com as instituições locais no 
processo de combate à doença 
COVID-19. Ademais, a maioria 
social-democrata da Edilidade 
Vilaverdense, coloca também o 
seu foco na absoluta necessidade 
de concluir o processo de mo-

dernização de todos os equipa-
mentos de saúde concelhios.
A presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde reafirma que “a 
mobilização coletiva é a palavra 
de ordem para conseguirmos ala-
vancar Vila Verde e colocar o nos-
so concelho num patamar ainda 
mais elevado de desenvolvimen-
to”.

Na perspetiva de otimizar todos 
os recursos e meios disponíveis, 
neste trabalho de planeamento 
existiu a preocupação de prepa-
rar o Município para o melhor 
aproveitamento de todas as opor-
tunidades de investimento cria-
das com os mecanismos de apoio 
financeiro no âmbito do Portugal 
2020, do Plano de Recuperação e 
Resiliência e do próximo quadro 
comunitário de apoio, o Portugal 
2030.
A mobilização de recursos, de-
signadamente dos fundos estatais 
e comunitários, visa sobretudo a 
melhoria dos serviços básicos es-
senciais, reforçando o investimen-
to nas redes de saneamento bási-

co e de abastecimento de água e 
apostando na crescente eficiência 
do serviço de recolha dos resíduos 
sólidos urbanos.
A modernização da rede viária 
é uma condição fundamental 
para o desenvolvimento e atra-
tividade territorial, reclamando, 
por conseguinte, também, a 
prossecução do plano de requali-
ficação das infraestruturas que 
percorrem o concelho e, bem as-
sim, a continuidade do investi-
mento na mobilidade sustentável, 
ampliando a rede de ciclovias e 
percursos pedonais e avançan-
do com a construção de novos 
troços da ecovia Homem-Cávado.

O Município de Vila Verde vai 
avançar com o Plano Diretor 
Agrícola. A garantia foi dada 
pela presidente da Câmara de 
Vila Verde, Júlia Fernandes, na 
cerimónia de inauguração da 
estação elevatória do sistema 
de Aproveitamento Hídrico en-
tre Cabanelas e Soutelo. 
Presidida pela ministra da Agri-
cultura, Maria do Céu Antunes, 
a inauguração da estrutura in-
stalada em Cabanelas serviu 
para destacar o investimento 
estratégico para a moderni-
zação e o desenvolvimento da 
atividade agrícola no concelho. 
A estação elevatória serve uma 
rede de água para regadio de 
territórios agrícolas de Cervães, 
Cabanelas, Prado e Soutelo. A 
estrutura já concluída repre-
senta um investimento público 
de cerca de 5 milhões de euros, 
correspondente à primeira fase 
do projeto de modernização 
do sistema de regadio entre 
Soutelo e Cabanelas. Falta a 
reabilitação de caminhos (10,4 
kms) e a rede de drenagem (3,2 
km). 
“É uma obra que vem ao en-
contro da estratégia municipal 
de apoio à atividade agrícola 
e vai ajudar que os nossos ag-
ricultores”, declarou Júlia Fer-
nandes.
Sobre o Plano Diretor Agrícola. 
a presidente da Câmara adian-
tou que será um instrumento 
de apoio e auxílio para os ag-
ricultores e os investidores 
agrícolas, com um papel de-
terminante no ordenamento 
do território agrícola e nas 
melhores potencialidades das 
diferentes áreas de produção 
do concelho. 
Desenvolvido em parceria com 
organizações e movimentos 
do setor no concelho, como a 
ATAHCA e a CAVIVER, o Plano 
Diretor pretende contribuir 
para reforçar a inovação, o de-
senvolvimento .

EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE
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O Município de Vila Verde avançou 
com a constituição de uma equipa 
multidisciplinar de intervenção 
rápida para reparações e reso-
lução de problemas urgentes nos 
espaços públicos do concelho.
A presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, Júlia Fernandes, 
justifica a aposta na nova “Eq-
uipa SOS – Obras” com o objetivo 
de “garantir maior celeridade e 
flexibilidade na capacidade de re-
sposta a situações de risco e de-

terioração em área de utilização 
pública”.
“É uma equipa versátil e com con-
dições para responder de forma 
célere a problemas e anomalias 
que exigem intervenções rápidas 
e de pequena monta, mas que 
afetam a vida diárias das pessoas, 
provocam incómodos e riscos 
graves para a segurança da popu-
lação e utilizadores dos espaços 
públicos”, aponta Júlia Fernandes.

A Câmara Municipal de Vila 
Verde vai avançar com a criação 
de um novo espaço para estimu-
lar e valorizar a transmissão de 
saberes e tradições das gerações 
mais velhas para os mais novos.
A gastronomia e os conhecimen-
tos mais típicos na preparação 
dos “alimentos que vêm da 
terra” são a área nevrálgica de 
intervenção da futura Casa dos 
Saberes e Sabores Populares.
As receitas mais antigas – seja 

nos doces e compotas, nos pra-
tos mais típicos ou nos caldos à 
lavrador, no pão ou até nos li-
cores – são o novo alvo da apos-
ta estratégica do Município de 
Vila Verde.
O objetivo é “valorizar marcas 
da sua identidade através da 
inovação, de forma a potenciar 
novos oportunidades de negócio 
no contexto global”, como apon-
ta a presidente da Câmara, Júlia 
Rodrigues Fernandes.

DESENVOLVIMENTO

Município cria equipa 
de intervenção rápida

Casa dos Saberes 
e Sabores Populares 

Estamos a trabalhar para 
proporcionar momentos de 
diversão às nossas crianças.

Obra de requalificação.

Parque infantil do 
centro de Vila Verde

O executivo da Câmara Municipal 
de Vila Verde aprovou, por una-
nimidade, na reunião do executivo 
municipal, realizada no dia 20 de 
dezembro de 2021, o regulamento 
para a instituição do “Vale + Nas-
cer Vilaverdense”, que representa 
um novo apoio à natalidade no 
concelho.
A presidente da Câmara, Júlia 
Rodrigues Fernandes, defendeu 
a iniciativa como “um contributo 
para promover a natalidade, com 

apoio aos recém-nascidos e oferta 
de produtos que possam precisar 
nos primeiros meses de vida, 
como vacinas, medicamentos e 
outros materiais específicos liga-
dos à saúde e alimentação”.
Conforme a proposta apresentada 
pelo vereador da educação e ação 
social, Manuel Lopes, o “Vale + 
Nascer Vilaverdense” destina-se 
a bebés que nasçam já a partir de 
1 de janeiro de 2022, ainda que o 
regulamento tenha de ser tam-

bém sujeito a discussão pública e 
aprovação da Assembleia Munici-
pal.
O vale de 250 euros irá concretizar-
se sob a forma de reembolso de 
despesas efetuadas em farmácias 
aderentes, exclusivamente com 
produtos e serviços destinados ao 
bebé. O apoio pode ser requerido 
por progenitores – ou titulares da 
guarda do bebé – e usado até seis 
meses após o nascimento.

“Vale + Nascer Vilaverdense” 
Garante apoio a recém-nascidos

PROPRIEDADE - Município de Vila Verde 

DIREÇÃO - Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

COORDENAÇÃO - Gabinete de Apoio ao Presidente

PRODUÇÃO - DEPS Serviço de Relações Públicas e Comunicação

FOTOGRAFIA - Arquivo Municipal   

PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

IMPRESSÃO - Diário do Minho

TIRAGEM -15.000 Exemplares

NºDL:391813/15                      

FICHA TECNICA

www.cm-vilaverde.pt                  

Projeto do Município para valorizar 
tradições com inovação.
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Gomide - UF Sande, Vilarinho, Barros 
e Gomide

Paçô - UF Valbom S. Pedro, Paçô
e Valbom S. Martinho

UF Aboim da Nóbrega e
Gondomar

UF Esqueiros, Nevogilde e 
Travassós

Cabanelas

Vila Verde e Barbudo

Vila de Prado

Barros - UF Sande, Vilarinho, Barros
e Gomide

Lage

Turiz

GêmeLanhas

S.ta Ana - UF Valbom S. Pedro,
Paço e Valbom S. Martinho

Vila Verde

Valdreu

Sabariz

FREGUESIAS

Pavimentação da Rua Luís
Vaz de Camões, Sede do Concelho

Pavimentação da Rua 25 de Abril, 
Vila Verde e Barbudo

UF Pico de Regalados, 
Gondiães e Mós

Estação de tratamento de água, Rio 
Homem
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COVID-19

CENTRO DE VACINAÇÃO
Município de Vila Verde assume apoio
na vacinação contra a gripe e Covid-19

Numa visita ao centro de vaci-
nação concelhio instalado na 
Extensão de Saúde da Vila de 
Prado, a presidente da Câmara 
de Vila Verde, Júlia Fernandes, 
assegurou o total comprometi-
mento do Município” no progra-
ma de vacinação contra a gripe e 
a administração da terceira dose 
da vacina contra a Covid-19.
Júlia Fernandes assumiu o inves-
timento na saúde da população 
do concelho como “uma priori-
dade inquestionável”, reiterando 
os apoios ao nível do transporte 
de pessoas e da adequação de 
estruturas e equipamentos para 
reforçar a eficiência dos serviços 
do ministério da Saúde.

Acompanhada pelo vereador re-
sponsável pelo pelouro da saúde, 
Patrício Araújo, a presidente da 
Câmara acompanhou os trabal-
hos no centro de vacinação da 
Vila de Prado, numa visita con-
duzida pelo diretor executivo 
do Agrupamento de Centros de 
Saúde – Cávado II (ACES Gerês/
Cabreira), Nuno Oliveira, e pelo 
enfermeiro Gonçalo Alves.
O Município de Vila Verde as-
segurou ainda o aluguer de ten-
das para ampliar a capacidade do 
centro de vacinação - num inves-
timento de cerca de 60 mil euros 
–, para além de apoio logístico, 
viaturas, assistentes técnicos e 
outros recursos humanos.

O Município de Vila Verde foi se-
lecionado para apresentar, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa, “as boas práticas” 
desenvolvidas no concelho no 
âmbito do combate à pandemia 
Covid-19.
A iniciativa insere-se na VI Con-
ferência Interna-cional sobre 
Colaboração e Governação In-
tegrada, que tem lugar na próx-
ima segunda-feira, dia 15 de no-
vembro, desenvolvendo-se sob o 
tema central “O valor da colabo-
ração, o que aprendemos com a 
pandemia?”.
Distinguido em 2021 com o 
Galardão Internacional na cate-
goria Boas Práticas atribuído pelo 

Comité diretivo do Anges Inter-
nacional Ageing Award (AIAA), o 
Município de Vila Verde vai con-
tribuir para o “Museu das Boas 
Práticas de Colaboração na Pan-
demia”, numa ação organizada 
pelo Forum para a Governação 
Integrada, Segundo a organi-
zação do evento, o objetivo é 
que as reconhecidas boas práti-
cas desenvolvidas no combate à 
pandemia sejam “expostas, em 
grande destaque, na Conferên-
cia Internacional, para inspiração 
de todos os participantes” e para 
a “reflexão, partilha e aprendi-
zagem nos diversos setores da 
sociedade”.

O Centro de 
Vacinação da Vila de 
Prado  funcionou
em regime de casa 
aberta para as 
crianças dos 9, 10 e 
11 anos.

VACINAÇÃO 
INFANTIL
Casa Aberto para 
9, 10 e 11 anos

Município selecionado para Conferência Internacional

O Dia do Cuidador Informal foi 
assinalado no dia 5 de novem-
bro,  e o Município de Vila Verde 
é uma das 24 autarquias selecio-
nadas pela Rede de Autarquias 
que Cuidam dos Cuidadores In-
formais (RACCI).
A  Câmara Municipal ganhou 
o selo de mérito atribuído 
pelo ‘Movimento Cuidar dos 
Cuidadores Informais’ ao de-
senvolver o projeto ‘Cuidar de 
Quem Cuida’ implementado 
pelo pelouro da Ação Social da 
autarquia vilaverdense. Foram 

24 as autarquias nacionais, en-
tre elas Esposende, Famalicão 
e Vila Verde, reconhecidas pelo 
cumprimento dos critérios defi-
nidos pelo projeto. A implemen-
tação deste projeto conta com a 
parceria da ACES-Gerês/Cabrei-
ra; Cruz Vermelha Portuguesa; 
Santa Casa da Misericórdia de 
Vila Verde; Casa do Povo de Es-
cariz; Centro Social da Paroquia 
da Lage; e Associação Cultural.

Autarquia que “Cuida 
dos Cuidadores Informais”

Os serviços de Ação Social do 
Município de Vila Verde lan-
çaram o Calendário Solidário 
2022, com o objetivo de angariar 
apoios para reforçar as ajudas 
a famílias carenciadas do con-
celho.
“Há pequenos gestos que têm 
uma grande importância na vida 
das nossas comunidades, pelo 
impacto especial que assumem 
junto das pessoas e famílias em 
situação mais desfavorável”, 
afirmou a presidente da Câmara, 
júlia Fernandes, agradecendo 

em nome do Município a todos 
os que contribuíram para a con-
cretização da iniciativa.
Produzido com o apoio de 
um conjunto de 12 “empresas 
com responsabilidade social”, 
o calendário tem como mote 
“Equipas Municipais - serviços 
de proximidade à população”, 
apresentando-se ilustrado com 
fotografias de trabalhadores 
municipais em diferentes traba-
lhos no concelho.

CALENDÁRIO SOLIDÁRIO
Reforça apoios a famílias carenciadas

“Boas práticas” no combate à pandemia
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Sensibilizar e, sobretudo, “incen-
tivar” empresas e instituições a 
“fazer mais” pelo acesso a oportu-
nidades de emprego para pessoas 
com deficiência é o objetivo do 
selo municipal lançado no dia 2 de 
dezembro de 2021,  em Vila Verde, 
numa cerimónia que juntou em-
presários, utentes e dirigentes de 
instituições sociais.
A presidente da Câmara Municipal, 
Júlia Fernandes, sublinhou o im-
pacto da iniciativa e a “conjugação 
de esforços para construir uma 
sociedade melhor, mais solidária 
e inclusiva”, promovendo “maior 
igualdade e justiça para todas as 
cidadãs e todos os cidadãos, in-
dependentemente das diferenças 
que os possam caraterizar”.

Esta iniciativa realizou-se no âm-
bito da Semana Municipal para a 
Igualdade,  de 18 a 22 de outubro 
de 2021. Refira-se que a Câmara 
Municipal de Vila Verde, no âmbi-
to da Rede Social, constituiu uma 
Comissão Organizadora compos-

ta por várias entidade, que pro-
moveram um conjunto de ativi-
dades, como programas de Rádio, 
workshops, exposições, debates, 
apresentação de documentários, 
tertúlias, entre muitas outras ativi-
dades.

O Município de Vila Verde pro-
moveu,  de 29 de novembro a 3 de 
dezembro, um conjunto de inicia-
tivas para assinalar a semana de 
atividades dedicadas a assinalar o 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, reforçando a estraté-
gia de parceria e cooperação para 
a inclusão e valorização social das 
pessoas com deficiência.
Lançamento do livro “Histórias co-
midas: Eu Consigo! da APPACDM  
e do selo “Empresas e Entidades 
Inclusivas” marcaram o programa 
de atividades.

A Escola Básica 2,3 de Vila Verde 
içou, no dia 18 de novembro de 
2021,  a Bandeira Verde, atribuí-
da no âmbito do programa Eco-
Escolas. A presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde, Júlia 
Fernandes, participou na inicia-
tiva e aproveitou para desafiar os 
jovens alunos a reforçar o sucesso 
da iniciativa, alargando os hábi-
tos de vida saudável e de desen-

volvimento sustentável a todas as 
gerações e à comunidade envol-
vente”.
“Temos de ser guerreiros do am-
biente. É uma grande responsa-
bilidade que devemos e temos de 
assumir, em defesa da sustentabi-
lidade deste nosso Planeta”, desa-
fiou Júlia Fernandes, dirigindo-se 
aos alunos como “a geração Es-
cola + Verde”.

LANÇAMENTO DO 
SELO MUNICIPAL

SEMANA DEDICADA 
À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

Escola Básica de Vila Verde
içou a Bandeira Verde

O Município de Vila 
Verde assinalou, a 25 de 
novembro de 2021,  o 
Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência 
contra as Mulheres, com 
a exposição de 35 cruzes 
na escadaria frontal dos 
Paços do Concelho. Cada 
cruz representa cada uma 
das 35 mulheres assassi-
nadas em 2020 em con-
texto de violência domés-
tica, em Portugal.

Município de Vila Verde
expõe 35 cruzes pela
eliminação da violência 
contra as mulheres

 A presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, Júlia Fernandes, 
recebeu, no dia 26 de outubro de 
2021, nos Paços do Concelho, a 
visita de 70 alunos do Centro Es-
colar de Vila Verde, com o objetivo 
de conhecerem melhor o funcio-
namento do Município e dos seus 
serviços.
Num momento de interação com 
os alunos 3º ano do primeiro ciclo, 
Júlia Fernandes promoveu a par-

tilha de ideias e conhecimentos 
sobre o concelho e a sua história, 
a par da importância do serviço 
público a prestar pelos diferentes 
serviços e órgãos autárquicos, 
para garantir “o desenvolvimento 
sustentado de todas as nossas 
terras e a melhor qualidade de 
vida para todas as nossas comuni-
dades”.
Os alunos manifestaram particu-
lar entusiasmo pelo facto de Júlia 

Fernandes ser a primeira mulher a 
presidir a um Município no distrito 
de Braga - e uma das atuais 29 
mulheres presidentes nas 308 câ-
maras do país -, assim como diver-
sas curiosidades, designadamente 
sobre a atividade diária da autarca 
e o primeiro presidente de Câmara 
do concelho que acaba de comple-
tar 166 anos de existência

Alunos do primeiro ciclo foram 
conhecer Paços do Concelho

EDUCAÇÃO

TEMOS DE SER GUERREIROS DO AMBIENTE
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O Município de Vila Verde promoveu um 
vasto programa de atividades para assi-
nalar, de 22 a 25 de novembro de 2021,  a 
Semana da Floresta Autóctone, envolv-
endo as escolas do concelho, organizações 
sociais e ambientais.
O objetivo é sensibilizar a população 
para a importância da conservação das 
florestas naturais, com especial atenção 
para as novas gerações. As crianças e os 
jovens são convidados ao contacto direto 
com o património natural de Vila Verde e 

a conhecer as plantas autóctones mais 
abundantes do concelho, de forma a con-
tribuírem para a salvaguarda da biodiver-
sidade.
A plantação de árvores e ações de reflo-
restação, uma caminhada ambiental, a 
visita ao Horto Municipal e um atelier de 
geminação de sementes fazem parte das 
iniciativas previstas, juntamente com 
ações de sensibilização sobre a biodiver-
sidade, espécies invasoras e as alterações 
climáticas.

Alunos foram ao Monte 
de S. Miguel-o-Anjo plantar
árvores  autóctones

Presidente da Câmara de Vila Verde sali-
enta importância de “momento especial” 
com alunos da Ribeira do Neiva, para 
“contagiar os mais novos para a defesa e 
valorização do ambiente”
Uma ação de reflorestação no Monte de 
S. Miguel-o-Anjo, com alunos da Escola 
Básica da Ribeira do Neiva, marcou hoje 
o programa da Semana da Floresta Autóc-
tone, que está a decorrer no concelho de 
Vila Verde.

Município mobiliza novas gerações 
para defesa das florestas naturais

SEMANA DA FLORESTA OCTONEMunicípio de Vila Verde reforça 
apoios a clubes federados

Quadro de subsídios para a nova época abrange equipas de 
todos os escalões, nas diferentes modalidades desportivas

A Câmara Municipal de Vila Verde apro-
vou, na reunião de 20 de dezembro de 
2021, a atribuição de subsídios aos clubes 
federados do concelho, abrangendo as 
dife-rentes modalidades desportivas. Os 
apoios contemplam equipas de seniores 
e os diversos escalões de formação, num 
total global de cerca de 80 mil euros.
O quadro de apoios para esta época 2021-
2022 define valores consoante os níveis de 
competição. No futebol masculino sénior, 
a disputa do Campeonato Pró-Nacional 
representa um subsídio de 11.000 euros, a 
Divisão Honra distrital 7.500 euros, a I Di-
visão 5.000, o Inatel 1.750 euros e o Futsal 
1.500 euros.
Ao nível da formação, são atribuídos 3.000 
euros para equipas de juniores, juvenis e 
iniciados, bai-xando para 2.000 euros no 
caso de Infantis, Benjamins, Traquinas, 
Petizes e Minis. No futebol feminino, os 
subsídios para as equipas de sub-19, sub-
17 e sub-15 são de 3.000 euros e para as de 
sub-13 e sub-11 são de 2.000 euros.
A relação de subsídios abrange ainda o 
voleibol feminino: 3.000 euros para equi-
pas da III Divisão Nacional e 1.000 euros 

para equipas de Minis. No Hóquei em pa-
tins, o apoio é de 4.000 euros para os sub-
15 e 1.000 euros para os sub-13.
A equipa de Taekwondo Grupo Despor-
tivo de Prado terá direito a 1.500 euros, 
tal como o Clube de Caça e Pesca de Vila 
Verde. As equipas de atletismo e trail do 
Euphoric Rhythms-Vila Verde a Correr e 
Vila de Prado a Correr vão receber 1.000 
euros, cada.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE 
APOIA DESPORTO JOVEM

Aprovado subsídio às coletividades des-
portivas para equipamentos, inscrições 
e seguro dos atletas do desporto fed-
erado jovem
A Câmara Municipal de Vila Verde aprovou 
na reunião do executivo municipal, reali-
zada  a 25 de outubro de 2021, a atribuição 
de um subsídio às coletividades desporti-
vas do concelho para aquisição de equipa-
mentos e para o pagamento de inscrições 
e seguro dos atletas de diferentes escalões 
jovens.

CORTA-MATO

Cerca de 350 alunos dos 2º e 3º ciclos, com 
idades entre os 10 e 16 anos, participaram, 
no dia 4 de novembro, nas provas de corta-
mato para os alunos da Escola Básica de 
Vila Verde, escalonadas em iniciados, in-
fantis e juvenis, femininos e masculinos.
O vereador Patrício Araújo, responsável 
municipal pelos pelouros do desporto e 

ambiente, marcou presença na iniciativa 
e procedeu à entrega de medalhas aos 
vencedores das diferentes provas.
A jornada de corta-mato escolar foi organi-
zada pelo Departamento de Expressões 
da Escola Básica de Vila Verde, que contou 
com o apoio do Município de Vila Verde

Escola Básica deVila Verde
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL Nº 53/ 2021 - REUNIÃO 20 OUTUBRO 2021

- Tomar conhecimento das listagens, em processos de Contratos de Água e de Recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.
- Tomar conhecimento das listagens, em processos de Contratos de Água e de Recolha de Águas Residuais Domésticas, referentes ao 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.
- Deliberar, por unanimidade, atribuir o Voto de Louvor e a medalha do Concelho de Vila verde ao Dr. António Fernando Nogueira Cer-
queira Vilela, pelos vinte e quatro anos dedicados à causa pública, num legado marcante no Concelho.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Delegações de Competências, no âmbito da Portaria número cento e quarenta e 
nove barra dois mil e quinze, de vinte e seis de maio, para dispensa de parecer prévio.
- Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Fixação do número de Vereadores a Tempo Inteiro, ao abrigo do número dois, 
do artigo cinquenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, com as sucessivas 
alterações.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Delegação de Competências, no âmbito da Lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro..
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Delegação de Competências, no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edi-
ficação, aprovado pelo Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua 
redação atual, e diplomas legais aplicáveis às matérias urbanísticas e outras.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regimento da Câmara Municipal.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta, respeitante à periodicidade das reuniões do Órgão Executivo do Município de Vila 
Verde.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Designação do Secretário do Órgão Executivo.
-Deliberar, por unanimidade, o proposto no Relatório Final de análise de propostas, adjudicar os vários lotes do procedimento “Redes 
de Saneamento e Águas Residuais em Várias Freguesias do Concelho de Vila Verde” ao concorrente “Martins & Filhos SA”, nos termos 
que seguem: Lote 1 – Rede de Saneamento Lanhas e Sabariz pelo valor de 301.224,78 € (trezentos e um mil duzentos e vinte e quatro 
euros e setenta e oito cêntimos); Lote 2 – Rede de Saneamento Prado S. Miguel pelo valor de 298.963,88€ (duzentos e noventa e oito mil 
novecentos e sessenta e três euros e oitenta e oito cêntimos); Lote 3 – Rede de Saneamento Lage pelo valor de 205.965,55€ (duzentos 
e cinco mil novecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos); Lote 4 – Rede de Saneamento Esqueiros, Nevogilde e 
Travassós pelo valor de 166.706,84 € (cento e sessenta e seis mil setecentos e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) e Lote 5 – Rede 
de Saneamento Carreiras S. Miguel e Carreiras S. Tiago pelo valor de 71.985,38 € (setenta e um mil novecentos e oitenta e cinco euros e 
trinta e oito cêntimos). Mais delibera aprovar as minutas dos respetivos contratos, devendo notificar-se o adjudicatário para, no prazo 
de cinco dias, querendo, se pronunciar sobre o conteúdo das mesmas, sob pena de aceitação, conforme artigo cento e um, do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, na sua redação 
atual. Por fim, delibera designar o Chefe da Divisão Águas e Saneamento para Gestor dos referidos contratos, nos termos e para os efei-
tos previstos no artigo duzentos e noventa A, do citado Código.
-Deliberar, por unanimidade, aprovar o Relatório Final de análise de propostas apresentadas ao Concurso Público para adjudicação da 
empreitada designada por “Construção de Troço na Avenida Torre de Alvim”, bem como as respetivas minutas contratuais para efeitos de 
aprovação, e adjudicar o procedimento ao concorrente “Martins & Filhos SA”, pelo valor de 366.639,61 € (trezentos e sessenta e seis mil 
seiscentos e trinta e nove euros e sessenta e um cêntimos). Mais delibera aprovar a minuta do respetivo contrato, devendo notificar-se o 
adjudicatário para, no prazo de cinco dias, querendo, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma, sob pena de aceitação, conforme artigo 
cento e um, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de 
janeiro, na sua redação atual. Por fim, delibera designar o Chefe da Divisão de Projetos e Obras para Gestor do contrato, nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo duzentos e noventa A, do citado Código.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade referente ao prédio sito no lugar de 
Couto, da Freguesia de Soutelo, ao abrigo do número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número noventa e um barra noventa e 
cinco, de dois de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei número setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos 
termos das informações técnicas constantes do processo número zero três barra dois mil e vinte e um barra oitocentos e vinte e quatro, 
em nome de José Piedade Lopes.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade relativo ao prédio sito no lugar de 
Sande Cima, da União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, ao abrigo do número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei 
número noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei número setenta barra dois 
mil e quinze, de dezasseis de julho, nos termos das informações técnicas constantes do processo número zero três barra dois mil e vinte 
e um barra setecentos e noventa e cinco, em nome de Rosa de Jesus de Freitas Fernandes,
-Deliberar, por unanimidade, aprovar a Proposta de Delegação de Competências em matéria Regulamentar.
-Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável para emissão de certidão de compropriedade relativo ao prédio sito no lugar de S. 
Gens, da Freguesia de Cabanelas, ao abrigo do número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número noventa e um barra noventa e 
cinco, de dois de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei número setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos 
termos das informações técnicas constantes do processo. número zero três barra dois mil e vinte e um barra oitocentos e noventa e dois, 
em nome de Diogo Flores Ramos.
-Deliberar, pelo Órgão Executivo designar o dia vinte e cinco de outubro, pelas nove horas e trinta minutos, para realização da próxima 
reunião de Câmara.
-Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL Nº 54/ 2021, REUNIÃO 25 OUTUBRO 2021

-Deliberado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador do Partido Chega, Fernando José Dantas da Silva, aprovar o projeto de 
arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/707, em nome de «Iberking Restauração S.A.», ao abrigo do artigo 20.º, do Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, nos termos e condições constantes da informação de apreciação técnica datada de 
12/10/2021 e do parecer do Chefe da Divisão de Urbanização e Edificação de 13/10/2021, ínsitos no identificado processo. Notifique-se.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/548, em nome de Maria Fernanda 
Silva Costa Novais.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/567, em nome de Hugo Filipe de Bar-
ros Gonçalves
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2019/324, em nome da Fábrica da Igreja 
Paroquial de S. Julião da Lage.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/467, em nome de Mariline Gonçalves 
Dias.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/550, em nome de Sandrina Daniela 
Rodrigues Ribeiro
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/686, em nome de Célia Filipa da Costa 
Araújo.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/314, em nome de Carlos Bento Lopes 
Nogueira.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/523, em nome de Vítor Nascimento 
Mendes Touceira.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar as alterações ao projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2020/27, em nome de Maria 
Goreti Martins Salgado.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2021/530, em nome de César Cardoso Fer-
nandes.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração ao  projeto de arquitetura referente ao processo n.º 01/2019/257, em nome de Ricardo 
Jorge de Azevedo Tinoco.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento do pedido de remodelação de terrenos, referente ao processo n.º 01/2020/1012, 
em nome de «Construções Vilaverdense, Lda.».
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento relativo ao processo n.º 01/2020/599, em nome de Carlos Joaquim Nogueira Rod-
rigues.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento referente ao processo n.º 1/2020/537, em nome de Manuel da Encarnação Barros.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido licenciamento referente ao processo n.º 01/2020/404, em nome de Tasquinha do Cer-
queira.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento referente ao processo n.º 01/2021/58, em nome de Francisco de Oliveira Rodri-
gues.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o licenciamento referente ao processo n.º 01/2020/1078, em nome de Natália Sofia Pereira Lopes.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento referente ao processo n.º 01/2020/669, em nome de António Ferreira de Campos.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o licenciamento referente ao processo n.º 01/2021/159, em nome de Rui Manuel Peixoto Coelho.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2017/572, em nome de Maria Rosa Torres Faria 
Esteves.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2010/8862, em nome de Jorge Manuel da Cunha 
Ferreira.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2019/449, em nome de José Domingos da Costa 
Gomes.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2015/141, em nome de Manuel de Sousa Araújo.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2020/28, em nome de «Rocha da Costa e Bar-
bosa, Lda.».
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2020/375, em nome de Joana Peixoto da Silva.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença referente ao processo n.º 01/2020/275, em nome de Maria Helena Nogueira 
Arantes Dias Barbosa.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença da operação de loteamento, referente ao processo n.º 02/2018/234, em nome 
de Américo Martins Simões.

-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença da operação de loteamento, referente ao processo n.º 02/2005/10857, em nome 
de Fernando Jorge Carvalho.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a alteração à licença da operação de loteamento, referente ao processo n.º 02/1991/25, em nome de 
Leonardo Sant’Anna da Cunha.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento de obras de urbanização, referente ao processo n.º 01/2019/882, em nome de Her-
mínio António da Costa Pereira.
-Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento das obras de urbanização, referente ao processo n.º 01/2020/874, em nome de Jorge 
Manuel Dias da Cunha.  
-Deliberado, por unanimidade, deferir a legalização e respetiva utilização da operação urbanística referente ao processo n.º 01/2021/742, em 
nome de Herança de Luísa Martins dos Santos.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a legalização e respetiva utilização da operação urbanística referente ao processo n.º 01/2021/532, 
nome de Maria Luísa de Sousa Peixoto Gonçalves.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a legalização da operação urbanística e respetiva utilização referente ao processo n.º 01/2021/809, em 
nome de Manuel Torres Cerqueira.
-Deliberado, por unanimidade, deferir a legalização da operação urbanística e respetiva utilização referente ao processo n.º 01/2021/606, em 
nome de António José Silva de Barros.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao o pedido de informação prévia, referente ao processo n.º 01/2021/764, em nome 
de João Filipe Pereira Sousa.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável condicionado ao o pedido de informação prévia referente ao processo n.º 
02/2019/975, em nome de Mário Miguel Machado de Vilhena da Cunha.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Presidente de Câmara, relativa à atribuição de um subsídio 
para a aquisição de equipamentos desportivos e ainda para pagamento das inscrições e respetivo seguro desportivo, no âmbito do desporto 
federado jovem
-Deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor  Vereador do Partido Chega, Fernando José Dantas da Silva, designar como represent-
antes do Município a integrar:  
- No Conselho Geral da Escola Secundária de Vila Verde os seguintes elementos: Dr. Adelino Machado - Chefe da Divisão de Educação e Pro-
moção Social; 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;
- No Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Verde: Dr. Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Educação, Ação Social e Desen-
volvimento Económico; Dr.ª Sílvia Rosa Barbosa Rodrigues – Técnica Superior de Educação, afeta ao Serviço de Educação e Drª Carla Alexan-
dra Silva Veloso, Técnica Superior a desempenhar funções na CPCJ de Vila Verde;
- No Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Prado: Dr. Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Educação, Ação Social e Desenvolvi-
mento Económico; Dr. Adelino Machado – Chefe da Divisão de Educação e Promoção Social e Dr. José Albano Viana Bastos, Presidente da 
Junta de Freguesia da Vila de Prado; e
- No Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva: Dr. Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Educação, Ação 
Social e Desenvolvimento Económico; Dr. Adelino Machado – Chefe da Divisão de Educação e Promoção Social e Dr.ª Ana Cristina Gonçalves 
Soares, Técnica Superior de Educação
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao Mapa de  Turnos de Serviço das Farmácias do Concelho, elaborado pela ARS Norte 
(Administração Regional de Saúde do Norte), para o ano civil 2022.

EDITAL Nº 64/ 2021, REUNIÃO 8 NOVEMBRO 2021

 -Deliberado tomar conhecimento  do Despacho n.º 30528/2021, exarado pela Senhora Presidente de Câmara, respeitante à distribuição de 
Pelouros pelos Ex.mos Vereadores.
-Deliberado, tomar conhecimento do Despacho n.º 30558/2021, exarado pela Senhora Presidente de Câmara, respeitante à nomeação de 
Vereadores a Tempo Inteiro.
-Deliberado, tomar conhecimento do Despacho n.º 30559/2021, exarado pela Senhora Presidente de Câmara, respeitante à fixação de mais 
um Vereador a Tempo Inteiro, Dr. Patrício José Correia Pinto Araújo
-Deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização da Piscina Municipal da Vila de Prado pelos alunos com Necessidades Educativas Espe-
ciais (NEE), nos termos da informação prestada pela  Técnica Superior de Serviço Social.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir os Auxílios Económicos respeitantes a encargos com Fichas de Trabalhos no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
de acordo com a informação prestada pela  Técnica Superior, de Educação. Delibera, ainda, aprovar as alterações ao Regulamento em vigor.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção ao abrigo do disposto no n.º 5. do artigo 71.º, Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE) e ulteriores alterações, por força da aplicação da alínea d), do n.º 3, do referido artigo, referente ao 
processo n.º 01/2006/2718, em nome de Teresa de Jesus Silva Vivas, nos termos da informação técnica datada de 27.10.2021 e do parecer do 
Chefe de Divisão de 29.10.2021, constantes do identificado processo.

EDITAL Nº 77/ 2021, REUNIÃO 22 NOVEMBRO 2021

-Deliberado tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisão de Águas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo 
Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Proteção Civil, Dr. Patrício Araújo, em processos de Contratos de Água referentes ao mês de 
outubro 2021
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/12-I/30176/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/14-I/31466/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/10-I/26910/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/16-I/31476/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/15-I/31469/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/17-I/32495/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor, no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/8-I/26633/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/13-I/31168/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor no âmbito do processo nº2021/AS-SCO/9-I/26901/2021.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa ao abrigo do disposto no n.º 5. do artigo 71.º, Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE) e ulteriores alterações, por força da aplicação da alínea d), do n.º 3, do referido artigo, referente ao 
processo n.º 01/2016/409, em nome de Rui Miguel Fernandes Gonçalves, nos termos da informação do Gestor do Procedimento, datada de 
22.09.2021 e do parecer do Chefe da Divisão de 24.09.2021, constantes do identificado processo.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar os Contratos Interadministrativos a celebrar entre o Município de Vila Verde e as Freguesias/Entidades 
indicadas na informação prestada pela identificada Técnica, no âmbito do desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família 
(fornecimento de refeições e prolongamento de horário) no Pré-Escoar, para o ano letivo 2021/2022, revogando os contratos existentes.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar os Contratos Interadministrativos a celebrar entre o Município de Vila Verde e as Freguesias/Enti-
dades indicadas na informação subscrita pela Técnica Superior de Educação, Dra. Sílvia Rodrigues, no âmbito do Programa de Generalização 
do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico – Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Utilização a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, tendo em vista assegurar as condições utilização do Ginásio e Piscinas 
Interiores do Complexo de Lazer de Vila Verde e Piscina Municipal da Vila de Prado pelos respetivos associados.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Utilização a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação e Amigos da Lage,  tendo em vista assegurar as condições utilização do Ginásio e Piscinas Interiores do Complexo 
de Lazer de Vila Verde e Piscina Municipal da Vila de Prado pelos respetivos associados.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo identificado Vereador, no sentido da manutenção da estrutura tarifária 
dos serviços públicos essenciais, nomeadamente, abastecimento de água, drenagem de águas residuais e recolha de resíduos sólidos urba-
nos, para o ano 2022
-Deliberado, por unanimidade, reconhecer à empresa «Manuel Martins Vieira & Vieira Lda.», o direito à isenção das taxas devidas no processo 
n.º 01/2021/403, ao abrigo da norma da alínea c), do n.º 3, do artigo 12.º, Regulamento de Concessão de Benefícios Fiscais para Incentivo ao 
Investimento no Concelho de Vila Verde, nos termos constantes da informação/proposta de decisão final subscrita pela identificada Técnica 
em 11/11/2021 e parecer da Chefe de Divisão de 15/11/2021.
-Deliberado, por unanimidade,  atribuir o subsídio no valor de € 2.650,00  à Associação de Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde, para 
os fins constantes na informação da identificada médica Veterinária.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar os Objetivos Estratégicos para o ano 2022, propostos pela Ex.ma Senhora Presidente de Câmara, ao 
abrigo do artigo 5.º, do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro.

EDITAL Nº 79/ 2021, REUNIÃO 29 NOVEMBRO 2021

-Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de novas Comissões de Vistorias/Equipas de Fiscalização e a designação dos respetivos 
Técnicos, nos termos constantes da citada informação, datada de 19/11/2021.
-Deliberado, tomar conhecimento da informação prestada pelo Auditor Externo sobre a situação económica e financeira do Município no 1.º 
semestre de 2021, bem como do parecer sobre a execução orçamental relativamente ao período findo em 30 de junho de 2021, nos termos 
da alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, remetendo-se a referida informação à Assembleia Municipal, para 
conhecimento
-Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas dos contratos interadministrativos de delegação de competências entre o Município de Vila 
Verde e as Uniões de Freguesias do Vade e de Valbom S. Pedro, Paçô e Valbom S. Martinho, para gestão das Lojas do Munícipe, instaladas nas 
respetivas freguesias, com início a partir do dia 03 de janeiro de 2022, bem como delibera remeter o assunto à Assembleia Municipal.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, no sentido da fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para 
o ano 2022, em 0,3% para os prédios urbanos, nos termos da alínea c). do n.º, do artigo 112.º, Código do Imposto Municipal sobre Impostos, e 
da redução da taxa incidente sobre imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, em 
40€ para as famílias com dois dependentes a cargo e 70 € para as famílias com três ou mais dependentes a cargo,  ao abrigo do n.º 1, do artigo 
112.º-A, do referido código, remetendo-se o assunto a deliberação da Assembleia Municipal.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, no sentido da fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para 
o ano de 2022, em 0,25% sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas aces-
síveis ao público, remetendo-se o assunto a deliberação da Assembleia Municipal.
-Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do Partido Socialista e Partido Chega, conceder às empresas que ainda se en-
contram instaladas no edifício do EX-IEMinho a possibilidade de manter o acesso àquelas instalações por um prazo razoável, com o limite de 30 
de junho de 2022, bem como autorizar a Sra. Presidente de Câmara a firmar com as referidas empresas contratos de prorrogação de cedência 
de instalações temporárias, com o limite de 30 de junho de 2022. Mais delibera acrescentar uma nova cláusula nos contratos, referindo que 
a vigência dos mesmos poderá ser antecipada por razões ponderosas, designadamente, pela necessidade de realização de obras no edifício, 
sendo, para o efeito, as empresas notificadas com, pelo menos, 30 dias de antecedência. O Sr. Vereador do Partido Socialista, Esquível Gomes, 
sobre o assunto, proferiu uma declaração de voto, inserta na respetiva minuta.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
 

DESPACHO N.º2810/2022
- Subdelegação de assinatura -

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na versão atualizada) -  que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais - , o Estatuto do 
Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos  da Administração Central, Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro 
(na versão atualizada), adaptada à Administração Local mediante a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (na versão atualizada), e, bem assim, o Código 
do Procedimento Administrativo (CPA), preveem o instituto da delegação e subdelegação de competências nos titulares de cargos de direção como 
instrumento privilegiado de gestão, visando a redução e agilização de procedimentos e prazos de execução, em ordem a uma gestão mais célere, 
desburocratizada e eficaz.
Ora, 
Considerando que o n.º 3 do artigo 44.º do CPA, contem uma norma de habilitação genérica que estabelece a admissibilidade da delegação de 
poderes para a prática de atos de administração ordinária por parte dos órgãos competentes relativamente aos seus imediatos inferiores hierárquicos 
e que o artigo 46.º  do  CPA prevê que o delegante possa autorizar o delegado a subdelegar ( salvo disposição legal em contrário);
Considerando  que as condições e os limites da delegação e subdelegação de poderes previstos nos artigos 33.º e 50.º do CPA;
Considerando que a delegação e subdelegação de competências constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos titulares dos cargos 
de direção a promoção da sua adição, enquanto meios que propiciam a redução de circuitos de decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada;
Considerando que o artigo 16.º do Estatuto do Pessoal Dirigente prevê no seu n.º3 que a delegação de assinatura da correspondência ou de 
expediente necessário à mera instrução dos processos é possível em qualquer trabalhador; 
Considerando que por Despacho n.º 10569, da Senhora Presidente da Câmara Municipal, publicitado em D.R. n.º 209, Série II, de 27 de outubro 
de 2021,  me foi delegada, entre outras,  a competência para « visar e assinar a correspondência de mero expediente, bem como os demais atos e 
formalidades de caráter instrumental necessários ao exercício da competência decisória do delegante, relativa a assuntos que correm pelos serviços 
da respetiva unidade orgânica».
No uso dos elencados poderes legais e no âmbito das referidas disposições regulamentares subdelego, nos termos do artigo 16.º do Estatuto do 
Pessoal Dirigente, na técnica superior Rosa da Silva Vivas, a competência para assinatura de correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos, nas minhas ausências ou impedimentos, sem prejuízo de que o expediente que se repute de maior complexidade e o que 
for dirigido a altas entidades públicas e privadas, seja sujeito à minha assinatura.
A subdelegada deve prestar informação sobre todos os atos que pratique ao abrigo da presente subdelegação de competências.
No caso de competências delegadas ou subdelegadas deve ser assegurado o cumprimento do estabelecido no artigo 48.º do CPA.
Ao abrigo do n.º2, do artigo 47.º do CPA, por remissão do artigo 159.º do CPA, o presente despacho deverá ser publicado na publicação oficial da 
Câmara Municipal de Vila Verde e na internet no sítio institucional da Câmara Municipal, devendo tal publicação cumprir os requisitos do artigo 
151.º do CPA.

Município de Vila Verde, em 25 de janeiro de 2022.

A Chefe de Divisão, da Divisão  de Recursos Humanos, Dulce Filipe
(ao abrigo do Despacho n.º 10569/2021, publicitado em D.R. n.º 209/ Série II, de 2021-10-27)

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE VILA VERDE

SESSÃO  10 DEZEMBRO 2021

EDITAL N.º10/2021

1.-Discussão e votação da ata relativa à sessão de 16 de setembro de 2021; -aprovado por
maioria com quarenta e seis votos a favor, zero votos contra e vinte abstenções.
4.- ASSUNTOS PROPOSTOS PELA ASSEMBLEIA municipal:
4.1-deliberar e aprovar a renovação da inscrição na anam (associação nacional de assembleias municipais), de acordo e em conformidade com a alínea d) 
do oficio emitido pela mesma associação, mediante o pagamento da quota de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta euros);- aprovado por unanimidade.
4.2-aprovação do regimento que vinha vigorando e propõe-se que vigore para o quadriénio 2021/2025;- aprovado por maioria com cinquenta e três votos a 
favor, treze votos contra e zero abstenções.
4.3-Ratificação da decisão da eleição, entre os Presidentes de junta, do representante ao xxv
congresso da associação nacional de municípios portugueses - ANMP, que irá decorrer em 11 e 12 de dezembro de 2021. Foi indicada a Presidente de junta da 
freguesia de cabanelas  - a srª Anabela dos Santos Rei e, suplente o Sr. José Manuel Pinheiro Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Moure;- -aprovado 
por unanimidade.
4.4-eleição de quatro elementos efetivos e quatro suplentes, detentores, por eleição direta, do
cargo de membros da assembleia municipal, com a finalidade de integrar  a assembleia Intermunicipal da Comunidadde Intermunicipal do Cávado – C.I.M 
para o mandato 2021/2025;-por aplicação do método de representação proporcional e de acordo com os votos expressos:
lista A - PSD - vinte votos; lista B - PS - onze votos; brancos – três votos. A distribuição de mandatos será como se segue: PSD – três representantes - Carlos 
António Andrade arantes, Susana Sofia pereira da silva e Manuel Dias de Barros; PS – um representante – Aires Francisco de Macedo Fumega. Foram, ainda, 
eleitos suplentes – Mara Alexandra da Cunha Silva Alves,  Nuno Emanuel Pimentel Queirós, Carlos Pedro Sousa Moreira castro pelo PSD e também, Filipe 
José Araújo da Silva pelo PS.
 4.5-Eleição de um presidente de junta de freguesia ou de união de freguesias que representará,
 no Conselho Municipal de Educação, as freguesias do concelho de Vila Verde.- eleito o Presidente  da Junta de Freguesia da Vila de Prado – José Albano Viana 
Bastos, com cinquenta e um votos a favor, dez votos brancos e cinco votos nulos.
5.-ASSUNTOS PROPOSTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL:
 5.1-Discussão e votação da proposta do orçamento e GOP’s para o ano 2022/2026, e demais documentos que a integram, para efeitos do disposto nas alíneas 
a), m) e o) do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo i, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual;-aprovado por maioria com cinquenta e três votos a 
favor, quatro votos contra e nove abstenções;
5.2-discussão e votação de uma proposta da Câmara Municipal cujo conteúdo se refere à aprovação das minutas dos contratos interadministrativos de del-
egação de competências entre o Município de Vila Verde e as uniões de freguesias do Vade e de Valbom S. Pedro, Paçô e Valbom S. Martinho, para gestão das 
lojas do munícipe, instaladas nas respetivas freguesias, com inicio a partir do dia 03 de janeiro de 2022;- aprovado por unanimidade.
5.3-deliberar sobre a fixação do valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a praticar
no ano de 2022;- aprovado por unanimidade.
5.4-discutir e votar proposta da Câmara Municipal relativa à fixação da Taxa Municipal de Direitos
de Passagem (TMDP) para o ano de 2022;aprovado por maioria com sessenta e cinco votos a favor, zero votos contra e uma abstenção;
5.5-discussão e votação de uma proposta da Câmara Municipal cujo conteúdo se refere ao lançamento de uma derrama para o ano de 2022;-aprovado por 
unanimidade.
 5.6-discussão e votação de uma proposta da Câmara Municipal cujo conteúdo se refere ao aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de 
competências, celebrado em 12 de julho de 2016, entre a Comunidade Intermunicipal do Cávado e o Município de Vila Verde, relativo ao financiamento do 
exercício pela Comunidade Intermunicipal do Cávado das competências nela delegadas pelo município, enquanto autoridade de transportes; aprovado por 
maioria com sessenta e cinco votos a favor, zero votos contra e uma abstenção;
5.7- discussão e votação de uma proposta da Câmara Municipal a submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos do artigo 22, do Decreto-
lei n.º 197/99, de 8 de junho, e da alínea c), do n.º1, do artigo 6º, da lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, a despesa e compromissos plurianuais associados à 
celebração, pelo município, de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Comunidade Intermunicipal 
do Cávado, relativo ao financiamento do exercício pela Comunidade Intermunicipal do Cávado das competências nela delegadas pelo município enquanto 
autoridade de transportes, com repartição de encargos e compromissos plurianuais nos anos económicos 2022 a 2027 nos termos previstos no anexo iii da 
proposta.- aprovado por maioria com cinquenta e sete votos a favor, zero votos contra e nove abstenções;
5.8-discussão e votação de uma proposta da Câmara Municipal relativa ao procedimento por consulta prévia de nomeação da prestação de serviços de revisor 
oficial de contas (roc), à empresa «António Fernandes, Marta Martins & Associados SROC, Lda.», nos termos dos artigos 76.º, n.º 3, e 77.º, ambos da lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro; aprovado por maioria com sessenta e cinco votos a favor, zero votos contra e uma abstenção;
5.9 a)-Eleição de  de cinco novos membros (Presidentes de Junta) que integrarão a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) até 
à sua extinção que ocorrerá em 31 de dezembro p.f.;- -eleitos os Presidentes de Junta de Freguesia de Sabariz – Fernando da Ressurreição Simões Antunes 
da Silva; Presidente da Junta de Freguesia de Moure – José Manuel Pinheiro Lopes; Presidente da Junta de Freguesia de Dossãos - Jorge Manuel Rodrigues 
de Oliveira;  Presidente da União de  Freguesias de Marrancos e Arcozelo – Manuel Alves Rodrigues; Presidente da Junta de Freguesia de Freiriz - Narciso 
José Teixeira Gama;
b)-Eleição de dois representantes das freguesias, para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais (CMGIFR), conforme o previsto na 
alínea b), do n.º3, do artigo 29.º, do decreto-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro;-eleitos os Senhores Presidentes da: -Junta de Freguesia de Sabariz – Fernando 
da Ressurreição Simões Antunes da Silva e Junta de Freguesia de Dossãos - Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira.
5.10-facultar ao plenário, para conhecimento e apreciação, a informação económica e financeira  referente ao 1.º semestre do ano 2021, bem como, o parecer 
sobre a execução orçamental relativamente ao período findo em 30 de junho de 2021, prestados pelo auditor externo, nos termos da alínea d), do n.º 2, do 
artigo 77.º, da lei n.º 73/2013, de 03 de setembro.- Colocado à apreciação do plenário.

-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e solicitar à Assembleia Municipal a designação de novos cinco membros (Presi-
dentes de Junta) para integrar a CMDFCI até à sua sua extinção, que ocorrerá em 31 de dezembro, e de outros dois membros (Presidentes de 
Junta) para integrar a CMGIFR nos quatro anos deste mandato autárquico, ao abrigo da norma da alínea b), do n.º 3, do artigo 29.º, do Decreto-Lei 
n.º 82/2021, de 13 de outubro
-Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal, a proposta de nomeação da Prestação de Serviços 
de Revisor Oficial de Contas à empresa «António Fernandes, Marta Martins & Associados SROC, Lda.», nos termos constantes da informação da 
Chefe da  Divisão Jurídica e relatório final do procedimento por consulta prévia.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos da alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, celeb-
rado, em 12 de julho de 2016, entre a Comunidade Intermunicipal do Cávado e o Município de Vila Verde, relativo ao financiamento do exercício 
pela Comunidade Intermunicipal do Cávado das competências nela delegadas pelo Município, enquanto autoridade de transportes; Aprovar e 
submeter à Assembleia Municipal para autorização, nos termos do artigo 22, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e da alínea c), do n.º 1, do 
artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a despesa e compromissos plurianuais associados à celebração, pelo Município, de aditamento ao 
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado com a Comunidade Intermunicipal do Cávado, relativo ao financiamento 
do exercício pela Comunidade Intermunicipal do Cávado das competências nela delegadas pelo Município enquanto autoridade de transportes, 
com repartição de encargos e compromissos plurianuais nos anos económicos 2022 a 2027, nos termos previstos no Anexo III à presente proposta; 
Submeter à Assembleia Municipal a autorização, para efeitos da Norma de Contabilidade Pública 26 (NPC6) do Sistema de Normalização Conta-
bilística para a Administração Pública (SNC-AP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro
-Deliberado, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador do Partido Socialista e o voto contra do Sr. Vereador do Partido Chega, aprovar e 
submeter à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto nas alíneas a), m) e o), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, os documentos de gestão para o ano 2022, designadamente o orçamento municipal e respetivas GOP, ao abrigo 
do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da referida Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e do disposto no n.º 1, do artigo 45.º, 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. O Senhor Vereador do Partido Chega e os membros do executivo PSD, proferiram as declarações de voto 
insertas na respetiva minuta.

EDITAL Nº 82/ 2021,  REUNIÃO 6 DEZEMBRO 2021

-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao interessado no processo 2021/AS-SCO/11 e nele melhor identificado, nos termos 
constantes da  informação técnica.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao interessado no processo 2021/AS-SCO/18 e nele melhor identificado, nos termos  
constantes de informação técnica
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Fábrica da Igreja de Santa Marinha de Oriz, para 
concretização das obras de restauro/requalificação da Igreja Paroquial de Santa Marinha de Oriz.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir à interessada melhor identificada nos autos um fogo de habitação social de tipo T1, sito na Rua de Coim-
bra, na freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste concelho, por contrato de comodato, ao abrigo do regime de exceção previsto na alínea a), do n.º 
2 do artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Habitação Social em Regime de Renda Apoiada e Gestão das Habitações Propriedade 
do Município, tudo em conformidade com o disposto na citada informação técnica.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Associação Cultural e Musical de Vila Verde, no montante de €25.000,00 (vinte e 
cinco mil euros), para transporte de alunos do ensino artístico provenientes dos Agrupamentos de Escolas de Vila Verde, da Vila de Prado, de 
Moure e Ribeira do Neiva, e da Escola Secundária de Vila Verde.
-Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio financeiro à Associação Empresarial do Vale do Homem, no valor de €8.000,00 (oito mil euros), 
para desenvolvimento e implementação de um conjunto de medidas de dinamização da economia local na quadra natalícia que se avizinha.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Fábrica do Divino Salvador de Cervães, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos 
euros), nos termos e para os efeitos constantes da informação do  Chefe de Divisão.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Associação Social, Cultural e Recreativa dos Trabalhadores do Município de Vila 
Verde, no valor de €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), para atribuição de cabazes de Natal aos trabalhadores da autarquia e brinquedos aos 
filhos menores de 10 anos dos respetivos trabalhadores.
-Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Associação Cultural e Recreativa Banda Musical 
de Vila Verde,  para a requalificação do piso da sala de ensaio da associação.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesia de Escariz S. Mamede e 
Escariz S.Martinho,  para fazer face aos encargos com a repavimentação da Travessa de Santa Cruz, em Escariz S. Mamede.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para fazer 
face aos encargos com a reconstrução dos muros de vedação e entradas existentes junto ao n.º 19, da Rua 25 de abril, que permitirão proceder ao 
alargamento da Rua 25 de abril e da requalificação da zona envolvente à capela Senhor dos Passos.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar  o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Verde e a União de Freguesias de Pico de Regalados, 
Gondiães e Mós,  para fazer face aos encargos extraordinários decorrentes da empreitada de prolongamento da conduta de saneamento da Rua 
das Quintarelhas à EM537, junto ao cruzeiro de Gondiães, mais concretamente a execução de 7 ramais domiciliários e os trabalhos de execução 
de abertura de todas as valas em terreno rochoso.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo  Senhor Vereador do Pelouro da Educação, Ação Social e Desenvolvimento 
Económico,relativa ao apoio para transporte de crianças e jovens no âmbito de visitas de estudo e/ou atividades de complemento curricular - ano 
letivo 2021-2022.
-Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.

EDITAL Nº 90/ 2021,  REUNIÃO20 DEZEMBRO 2021

-Deliberado, por unanimidade, sob proposta da Senhora Presidente Júlia Fernandes,  aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de João Manuel 
Lobo de Araújo, que deverá ser remetido à sua família com as mais sentidas condolências, bem como todos os que sentem profundamente a sua 
ausência, e, ainda, decretar três dias de luto municipal (17, 18 e 19 de dezembro).
-Deliberado, por unanimidade, libertar a verba atribuída no âmbito do Protocolo de Colaboração, celebrado entre o Município de Vila Verde, e a 
Freguesia de Coucieiro, no valor de €10.496,25. Mais delibera atribuir, para aquisição de terreno para efeitos de alargamento da “Zona de Lazer 
do Garrafas”, o valor de 21.150,00€, a pagar em 2022. A atribuição desta comparticipação pressupõe uma alteração ao Protocolo celebrado entre 
as partes, devendo os serviços elaborar a respetiva minuta de aditamento.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração celebrado entre a Casa do Conhecimento de Vila Verde e o Agrupamento de 
Escolas de Prado, que tem como objetivo o desenvolvimento e ação do Clube Ciência Viva, localizado na Escola Básica de Prado.
-Deliberado, por unanimidade, ratificar o  Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal Vila Verde e a Escola Secundária de 
Vila Verde, que tem como objetivo a promoção de projetos de natureza científica, experimental, tecnológica e ambiental, em concreto o Clube 
Ciência Viva.
-Deliberado, por unanimidade, não declarar a caducidade do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal, fixando-se um novo prazo de 
12 meses para a respetiva conclusão, contado a partir de 13 de dezembro de 2021, com os fundamentos expostos na  informação técnica, de 10 
de dezembro de 2021. Publicite-se.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a regulamentação de trânsito  e respetiva sinalização das ruas Monsenhor Manuel Gonçalves Diogo e 
António Augusto Costa, da freguesia de Vila Verde e Barbudo conforme informação técnica. Publicite-se.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro à interessada no processo processo n.º 181/GAS  e nele melhor identificada, nos termos 
constantes da referida informação técnica.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento para os Cargos de Direção 
Intermédia de 3.º Grau do Município de Vila Verde, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 4.º, da Lei n.º 49/2021, de 29 de agosto e da alínea g), 
do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
-Deliberado, sem prejuízo do procedimento de declaração de caducidade da licença, por unanimidade, conceder um prazo de 30 dias para o 
interessado requerer, junto desta edilidade, o título urbanístico, referente ao processo urbanístico n.º 01/2018/678.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa relativa ao processo 01/2017/330, ao abrigo do disposto nos n.os 
2 e 5, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e ulteriores alterações, conforme informação da Gestora do Procedi-
mento, datada de 22/11/2021, e do parecer do Chefe de Divisão de 30/11/2021, constantes do processo.
-Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da comunicação prévia e cassação do respetivo título, ao abrigo da alínea d), do n.º 3 e 
n.º 5, do artigo 71.º e da alínea b), do n.º 1, do artigo 79.º, ambos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e ulteriores alterações, 
conforme informação da Chefe de Divisão da Qualidade, Atendimento e Fiscalização, datada em 08/11/2021, constante do processo  01/2020/710.
-Deliberado, por unanimidade, rececionar provisoriamente as obras de urbanização do loteamento com o alvará n.º 01/2017, conforme auto de 
vistoria de 05/11/2021 e parecer da Chefe da Divisão da Qualidade, Atendimento e Fiscalização de 11/11/2021.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro, no valor de € 5.269,99, ao Grupo Desportivo de Prado para fazer face aos encargos com 
o pagamento do IMI referente aos anos de 2018, 2019 e 2020.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio aos Clubes Federados do Concelho que militam em diversas divisões e escalões,nos termos 
constantes da proposta
-Deliberado, por maioria, designar o Sr. Dr. Manuel de Oliveira Lopes, Vereador do Pelouro da Educação, Ação Social e Desenvolvimento Económi-
co, para o exercício da Presidência da Direção da Aliança Artesanal, Cooperativa de Interesse Público e Responsabilidade Limitada. O Sr. Vereador 
Pelouro da Educação, Ação Social e Desenvolvimento Económico não participou na votação.
-Deliberado, por unanimidade, conceder a tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021, de acordo com o Despacho exarado pela 
Sra. Presidente da Câmara Municipal.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de Procedimento Concursal para o Cargo de Direção Intermédia de 3.º grau, Coordenador da 
Unidade de Contratação Pública e Expediente Geral. Mais delibera, ao abrigo do artigo 13.º, da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, ex vi do Regula-
mento para os cargos de direção intermédia de 3º grau, aprovar o júri de concurso e remeter à Assembleia Municipal
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a regulamentação e a colocação de sinais de indicação de direção em vários locais da freguesia de Vila 
Verde e Barbudo, conforme informação técnica. Publicite-se.
-Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão de certidão de compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 70/2015, de 16 de Julho, nos termos das informações técnicas constantes 
do identificado processo  n.º 03/2021/1107
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento de Apoio à Natalidade apresentada pelo Sr. Vereador do pelouro da Educação, 
Ação Social e Desenvolvimento Económico. Delibera, ainda, submeter o assunto a discussão pública, a decorrer pelo período de 30 dias, a contar 
da data da publicação da respetiva deliberação, para cumprimento dos artigos 100.º e 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, e ulterior 
aprovação da Assembleia Municipal, em obediência ao que determina o preceituado na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual.
-Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento de Segurança do Sistema de Informação do Município de Vila Verde, apresen-
tada pela Sra. Vereadora do Pelouro do Ordenamento do Território, Urbanismo e Modernização Administrativa.
-Deliberado, por maioria, designar o Sr. Dr. Manuel de Oliveira Lopes, Vereador do Pelouro da Educação, Ação Social e Desenvolvimento Económi-
co, como seu representante na Assembleia Geral da ATAHCA e como representante suplente o Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Proteção 
Civil, Dr. Patrício Araújo. O Sr. Vereador do Pelouro da Educação, Ação Social e Desenvolvimento Económico não participou na votação.
-Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 2.500,00, à Associação Cultural, Recreativa e Musical de Aboim da 
Nóbrega, para a aquisição de uma viatura.
-Deliberado, por unanimidade, reconhecer à empresa requerente referente ao processo n.º 2021/API/16 o direito a uma redução de 50% de IMT 
e de IMI, durante 3 anos, ao abrigo das normas do n.º 5, do artigo 9.º, da alínea c), do n.º 1, do artigo 10.º e da alínea c), do n.º 3, do artigo 11.º, 
todas do Regulamento de Concessão de Benefícios Fiscais para Incentivo ao Investimento no Concelho de Vila Verde, nos termos constantes da 
informação/proposta de decisão final subscrita pela identificada Técnica e parecer da Chefe de Divisão de 17/12/2021.
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NATAL 2022

O Município de Vila Verde promoveu um programa 
especial de animação natalícia, com diversas ativi-
dades, envolvendo diferentes instituições e parcei-
ros.
Como é habitual, as iluminações deram mais brilho à 
sede de concelho, durante a época natalícia, tornan-
do-a mais atrativa e convidando as pessoas a fazerem 
compras no comércio tradicional e na restauração, 
por forma a criar um atrativo extra para apoiar um 
setor que tem sido dos mais afetados pela pandemia.
Uma pista de gelo, a casa do Pai Natal e o carrossel 
animado pelos duendes foram a atração dos mais 
novos durante a quadra natalícia.

A Duendelândia integrou o vasto programa de ani-
mação “Vila Verde é Natal”, como o Mercado de Na-
tal – Artesanato e Mel, um concurso de montras em 
espaços comerciais, exposições e concertos na Aca-
demia de Música de Vila Verde e na Escola de Música 
da Vila de Prado.
O Mercado de Natal é uma das tradições da época 
natalícia  e uma excelente forma de promover o ar-
tesanato local e os produtos endógenos. Foi, assim, 
uma ótima oportunidade para os vilaverdenses e não 
só comprarem os típicos produtos para enriquecer 
a ceia de Natal, valorizando os sabores caseiros das 
nossas terras.

Na Casa do Conhecimento de 
Vila Verde deu-se início, no dia 
26 de janeiro,  às atividades 
“Impulso Maker”, com alunos 
da turma do 1ª ano do Curso de 
Design de Comunicação Gráfi-
ca, da Escola Profissional Amar 
Terra Verde. Numa ação de 
três horas ministrada por “ma-
kers” especializados, alunos e 
docente envolveram-se ativa-
mente na aquisição de com-
petências nas áreas de corte em 

vinil, de Impressão 2D e 3D. 
As ações “Impulso Maker” 
destinam-se a crianças, jovens 
e docentes das escolas conce-
lhias, inserindo-se nos “Espaços 
de Inovação e Conhecimento”, 
um projeto da Casa do Conheci-
mento de Vila Verde em parce-
ria com os Agrupamentos de 
Escolas e Escolas do concelho, 
no contexto da Rede de Clubes 
Casa do Conhecimento.

A magia do Natal
em Vila Verde!

CONHECIMENTO

Ação Academia
Maker Profissional

Exposição de Presépios
Colaboradores do Município de Vila Verde assinalam
a quadra natalícia com exposição de presépios

Dinamizada junto de alunos e 
professores  das escolas concelhias

É já uma das tradições natalícias do Município de Vila 
Verde. Todos os anos, os colaboradores das diversas 
divisões dos serviços municipais dão largas à imagi-
nação em busca do presépio mais original.
Este ano, criatividade não faltou e foram inaugura-
dos, na Ala da Presidência, catorze originais presépi-

os, realizados por cada divisão do município e um do 
executivo municipal, construídos com elementos da 
ação de cada divisão e com recurso a materiais que 
identificam os serviços e as atividades do seu dia-a-
dia.

Em hora e meia de atividade, 
um grupo de idosos desen-
volveu, na  “Oficina de Eletróni-
ca Criativa” da Casa do Con-
hecimento de Vila Verde, um 
conjunto atividades focadas no 
estímulo cognitivo, físico, sen-
sorial e social. As competên-
cias de coordenação motora 
e sensoriais, foram adquiridas 
para desenvolver a capacidades 
de  atenção, correspondência, 
identificação, memória, co-

ordenação motora, para além 
da boa disposição evidente nos 
sorrisos, gargalhadas e comen-
tários.
Refira-se que um grupo de téc-
nicos que prestam cuidados 
a pessoas idosas avaliaram a 
“Oficina de Eletrónica Criativa” 
como espaço com potencial 
terapêutico para os seniores.

Oficina de 
eletrónica criativa
Avaliada e utilizada como espaço 
terapêutico para utentes seniores
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CULTURA

Momentos de “vergonha” 
da escravatura e do trá-
fico negreiro fizeram da ex-
posição “Império do Medo” 
uma intensa provocação da 
sociedade atual para a luta 
contra as novas formas de 
discriminação e violação da 
dignidade humana.

Na inauguração da ex-
posição, a 5 de novembro 
de 2021,  que teve lugar na 
Biblioteca Municipal Pro-
fessor Machado Vilela, em 
Vila Verde, a presidente da 
Câmara Municipal, Júlia 
Fernandes, fez questão de 
salientar os “ensinamentos 

a tirar de maus momentos 
da nossa história”, recu-
sando opções comodistas 
de esquecimento ou bran-
queamento.
“Esta exposição faz-nos re-
viver uma parte negativa da 
nossa história.

O videoclipe da canção ‘Feita Deste Chão’ 
de Rogério Charraz foi apresentado publi-
camente na Casa do Conhecimento, em Vila 
Verde, no dia 29 de outubro de 2021.
A presidente da Câmara Municipal, Júlia 
Fernandes, enalteceu o resultado do tra-
balho final, como cartaz promocional ex-
traordinário da região e da identidade do 
povo deste território minhoto.
“É um hino à tradição e ao património. É 

uma bela mensagem sobre a nossa alma 
minhota. Representa a nossa cultura e a 
quilo que verdadeiramente é ser portu-
guês”, apontou Júlia Fernandes.
Numa cerimónia que contou com o presi-
dente do Turismo Porto e Norte de Portu-
gal, Luís Pedro Martins, e responsáveis dos 
municípios envolvidos nesta iniciativa, no-
meadamente Vila Verde, Arcos de Valdevez, 
Ponte da Barca, Monção e Montalegre.

“Com fotografias de beleza extraordinária 
e que nos transmitem uma enorme força 
humanista, partilhamos uma das romarias 
mais icónicas do concelho de Vila Verde 
e de todo o nosso Minho. Aqui, podemos 
conhecer as tradições e a identidade de um 
povo de fé e de trabalho” – a presidente 
da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia 
Fernandes, abriu desta forma a exposição 
“A Bênção dos Animais - Fotografias de Al-
fredo Cunha”, que está patente no Museu 
de Lisboa - Santo António, até ao dia 23 de 
janeiro.  
A coleção fotográfica resulta do trabalho de 
duas décadas que o fotojornalista Alfredo 
Cunha dedicou à romaria em honra de San-
to António que se realiza no alto de Mixões 
da Serra, em Valdreu, concelho de Vila 
Verde, e que deu igualmente origem a um 

livro editado pelo Município de Vila Verde e 
com uma seleção mais ampla de fotografia 
desta tradição antonina.

A tradição da Bênção dos Animais

A Bênção dos Animais é uma tradição que 
recua até ao século XVII e que acontece no 
lugar de Mixões da Serra, na freguesia de 
Valdreu, concelho de Vila Verde. Ocorre no 
domingo antes de cada 13 de junho, dia de 
Santo António. Nesse dia, o largo do San-
tuário de Santo António de Mixões da Serra 
enche-se com os devotos que levam vacas, 
cavalos, cabras, cães, gatos e até pombas 
para a bênção. Reza a história que tal ga-
rante a proteção dos animais, saúde e bons 
produtos como leite ou ovos.

BIBLIOTECA  MUNICIPAL PROF. MACHADO VILELA Feita Deste Chão: 
um hino à tradição e ao patrimónioMomentos de “vergonha” da escravatura

DESAFIAM NOVOS COMBATES SOCIAIS

EXPOSIÇÃO DE ALFREDO CUNHA 
PATENTE NO MUSEU SANTO ANTÓNIO, EM LISBOA

BIBLIOTECA DE PRADO  COMENDADOR SOUSA LIMA

A Biblioteca de Prado - Co-
mendador Sousa Lima, 
acolheu no dia 16 de ou-
tubro, o lançamento do 
livro “Memórias: Acarinhar 
o Passado, Cuidar do Pre-
sente, Proteger o Futuro”, 
de Francisco Ferraz Macha-
do.
A sessão contou com a pre-

sença da nova Presidente 
da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Júlia Fernandes, 
bem como do vereador da 
Câmara Municipal, Patrício 
Araújo, do Presidente da 
Junta de Freguesia da Vila 
de Prado, Albano Bastos, 
entre muitos ou-tros ilus-
tres convidados.

O racismo na sociedade portuguesa foi a 
temática que levou, no dia 20 de novem-
bro de 2021,  a ex-secretária de Estado para 
a Cidadania e para a Igualdade, Catarina 
Marcelino, à Biblioteca Municipal Professor 
Machado Vilela, em Vila Verde, para parti-
lhar perspetivas e experiências do combate 
à discriminação no processo de valorização 
social.

A palestra “O Racismo na Sociedade Por-
tuguesa no Século XXI”, teve como mod-
erador João Delgado, professor e designer 
multimédia que é natural de Angola e resi-
dente em Braga desde 1975.
Esta iniciativa inseriu-se no contexto da ex-
posição “Império do Medo”.

Palestra 

“Memórias: Acarinhar o Passado, 
Cuidar do Presente, Proteger o Futuro”

VIDEOCLIPE DA CANÇÃO

Videoclipe da canção de Rogério Charraz apresentado
publicamente na Casa do Conhecimento

O RACISMO NA SOCIEDADE

O livro “Povoado Castrejo 
– As Casinhas Escondidas”, 
da autoria do vilaverdense 
António Cunha, foi apre-
sentado, no dia 20 de no-
vembro de 2021,  na Bibli-
oteca Municipal Professor 
Machado Vilela, em Vila 
Verde. A obra é um desafio 
para conhecer a riqueza do 
património e legado históri-
co do Monte do Castelo.
A presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde, 
Júlia Fernandes, aproveitou 

para agradecer “mais uma 
história de amor” produzida 
por António Cunha, desta-
cando o “contributo para 
aprofundar o conhecimento 
e a sensibilização para a 
importância de preservar o 
património do nosso con-
celho”.
No centro desta publicação 
está o Monte do Castelo, 
de que o vereador Manuel 
Lopes relembrou os tempos 
de grande importância para 
a população e para dinami-

zação económica, com par-
ticular impacto na Fregue-
sia de Barbudo e Vila Verde, 
ainda antes da descoberta 
quanto à riqueza cultural.

“Povoado Castrejo 
As Casinhas Escondidas”
Um livro sobre o “tesouro” do Monte do Castelo
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DESTAQUE

JOÃO MANUEL LOBO ARAÚJO
                          1951-2021

JOÃO MANUEL LOBO ARAÚJO | 1951-2021

Homem de causas e valores, reputado causídico, ex-Presidente da 
Assembleia Municipal de Vila Verde  e deputado à Assembleia da 

República, foi simultaneamente homem de grande cultura, sempre
 alinhado com os princípios da dignidade e do humanismo.

No dia  18 de dezembro de 2021, os vilaverdenses uniram-se para lhe 
prestar Homenagem, na Praça do Município, em Vila Verde.

Até Sempre Dr. João Lobo!

www.cm-vilaverde.pt

“Boletim Cultural de 
Vila Verde” assinala os 

150 anos do 
nascimento do Prof. 

Machado Vilela
A Câmara Municipal de Vila Verde 
assinalou, no dia 16 de dezembro, os 150 
anos do nascimento de Álvaro da Costa 
Machado Vilela, patrono da Biblioteca Mu-
nicipal, uma efeméride que ficou marcada 
pela apresentação pública da edição nº 16 
do “Boletim Cultural”.
A sessão contou com intervenções da 
Presidente da Câmara, Júlia Fernandes, 
do coordenador do “Boletim Cultural”, Au-

rélio Oliveira, assim como de José da Mota 
Alves, Manuela Barreto Nunes e de João 
Lobo, um dos autores desta edição e que 
nos deixou poucos momentos depois de 
nos ter presenteado, mais uma vez, com 
a sua habitual eloquência na cerimónia da 
apresentação pública desta edição.
O “Boletim Cultural” apresenta-se profusa-
mente ilustrado com fotografias e docu-
mentos de arquivo. É constituído por qua-

tro artigos que abordam a vida e obra do 
Professor Machado Vilela a partir de dife-
rentes perspetivas, trazendo informação 
nova sobre a sua personalidade multifa-
cetada e a atividade cívica desenvolvida na 
região, no país e no estrangeiro.
Aos artigos seguem-se as reproduções 
facsimiladas de um dos seus mais im-
portantes trabalhos, o parecer “Portu-
gueses no Brasil”, e do discurso de hom-

enagem ao amigo Manuel Monteiro 
(“Manuel Monteiro: um depoimento”).
Da leitura deste número do “Boletim Cul-
tural de Vila Verde” resultará um conheci-
mento mais profundo desta figura ímpar 
nascida em Vila Verde, cujo relevo nacional 
e internacional é inegável e confirmado 
pelos artigos e documentos reproduzidos.


