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EDITORIAL

Vila Verde, mercê da conjugação de uma grande diversidade de sinergias e do elevado dinamismo dos vários agentes do desenvolvimento
local, é, hoje, um concelho moderno, atrativo
e com assinaláveis níveis de competitividade.
O desafio da coesão territorial e social está, felizmente, a ser vencido em resultado também
e fundamentalmente do intenso trabalho colaborativo levado a bom porto pelo Município
e pelas Juntas de Freguesias que, nesta lógica
de realização de fortes parcerias locais, contam igualmente com a mobilização das associações e demais instituições concelhias.
Além de um investimento sem par no alargamento da rede de saneamento básico, é ainda de notar o avanço de ambiciosos projetos
de requalificação e de modernização da rede
viária e de regeneração urbana, assim como
a aposta na mobilidade sustentável, setores
estruturantes para o crescimento económico,
para a dinamização do turismo e para a melhoria das condições de vida da população.
Não menos relevante é o esforço contínuo
que está a ser feito para colocar o concelho
ao nível do que de melhor se faz, na região e
no país, em matéria de desenvolvimento educativo, de progresso cultural e no capítulo da
ação social.
O importante investimento em curso na profunda requalificação das escolas básicas dos
2.º e 3.º ciclos da Vila de Prado e de Vila Verde e o ativo envolvimento do Município em
projetos de relevante interesse educativo em
implementação nos agrupamentos e demais
escolas concelhias, assim como os apoios no
âmbito da ação social escolar e as bolsas atribuídas aos estudantes do ensino superior, remontam nos esforços em ordem a que todas
as crianças e jovens Vilaverdenses beneficiem
das melhores oportunidades educativas e formativas.

O dinamismo da Casa do Conhecimento, cada
vez mais aberta à comunidade local e ao desenvolvimento de projetos de cooperação
com estabelecimentos de ensino e outras entidades do concelho e da região, acrescenta
também um importante valor ao processo de
exploração das potencialidades das novas tecnologias e da sociedade do conhecimento e da
informação.
A estratégia de desenvolvimento cultural, consubstanciada em programações integradas e
continuas, enrriquecidas pelo enorme dinamismo de inúmeras forças vivas das 33 freguesias e uniões de freguesias e das escolas
concelhias, projetam o concelho no exterior,
atraiem um crescente número de visitantes,
fomentam o turismo e, assim, catalisam a economia local e regional.
A qualidade de vida e o bem-estar dos Vilaverdenses não podem também dissociar-se das
políticas ativas de desenvolvimento do desporto e do lazer, merecendo palavras de reconhecimento os sucessos alcançados, a título
individual e coletivo, em várias modalidades
desportivas.
Continuamos, pois, a contar com o contributo
de todos para que Vila Verde se mantenha na
rota do desenvolvimento sustentado e da modernidade.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

Dr. António Vilela
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OBRAS

As acessibilidades e a mobilidade sustentável, a regeneração urbana, a aposta em serviços públicos vitais,
como o tratamento de águas residuais e o abastecimento de água, a preservação e a valorização ambiental, a modernização educativa e o desenvolvimento
cultural, desportivo e recreativo são prioritários para
que o progresso concelhio continue a ser construído
de uma forma sustentada, colocando as pessoas e o
bem-estar das mesmas em primeiro lugar.
As Juntas de Freguesia, em articulação com o Município, com outras forças vivas locais e com as populações em geral, levam a cabo intervenções e iniciativas
que se traduzem numa clara melhoria das condições
de vida dos vilaverdenses.
O fomento da economia e a promoção do emprego
são estratégicos para incrementar o povoamento das
33 freguesias e uniões de freguesias e para que o concelho possa vencer o desafio da competitividade.

UF DO VADE
REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA IGREJA PAROQUIAL DE PENASCAIS
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MOBILIDADE
MUNICÍPIO APOSTA NA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL,
PROMOTORA DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR DOS CIDADÃOS

A construção da ciclovia urbana de
Vila Verde insere-se num plano alargado da governação central que pretende a edificação de vias urbanas
modernas, com elevada funcionalidade e segurança, visando acrescentar também um importante valor
ambiental, uma vez que têm como
objetivo a diminuição da emissão de
gases poluentes.
Esta ciclovia urbana visa melhorar
a mobilidade do centro urbano da
sede do concelho, proporcionando
,assim, alternativas viáveis para a

circulação cómoda e segura das pessoas e constituindo igualmente um
forte incentivo à prática de exercício
físico, ao mesmo tempo que oferece
uma melhor fruição dos espaços e
equipamentos urbanos.
A obra da ciclovia urbana vilaverdense contempla também a requalificação de vários passeios pedonais e
incorpora uma rede de passadeiras
elevadas que permitem a circulação
harmoniosa das bicicletas em todo o
trajeto da ciclovia, assim como a mobilidade de pessoas em cadeiras de

rodas ou com mobilidade reduzida.
Com a implementação das passadeiras elevadas, aumentaram as condições de segurança rodoviária, uma
vez que as mesmas levaram a uma
diminuição da velocidade de circulação no centro urbano de Vila Verde,
criando, assim, mais condições para
a coexistência entre peões e veículos, melhorando a circulação com
mobilidade condicionada e sobretudo a diminuição drástica da sinistralidade.

ALUNOS E PROFESSORES DO PROJETO
ECO- ESCOLA PASSEARAM NA CICLOVIA URBANA

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho, o Presidente
da Câmara, Dr. António Vilela, o Diretor do
Agrupamento de Escolas de Vila Verde e o
Professor Alberto Rodrigues, juntaram-se aos
alunos e professores do Projeto Eco-Escola,
da Escola Básica de Vila de Vila Verde, para
um passeio na ciclovia urbana do concelho.
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GRANDE INVESTIMENTO NA REQUALIFICAÇÃO DE
VIAS DE COMUNICAÇÃO ESTRUTURANTES

O Município de Vila Verde avançou,
em 2019, com um procedimento
tendente à contratação de empréstimo para a realização de obras de requalificação de vias de comunicação
estruturantes para a modernização e
o desenvolvimento harmonioso do
território concelhio.
O investimento, com um limite máximo de 3.301.900,00€, contempla a
requalificação e construção de infraestruturas de água e saneamento nas
seguintes artérias de diferentes zonas do concelho: M531-2 que liga as
freguesias de Coucieiro e Atães e da
M532-2 que une o lugar de Revenda
em Travassós a Godinhaços; da M566
que liga a Ponte Nova (Loureira) à da
rotunda da Lage; das Rua da Vinhas
que liga Turiz a Vila Verde e da Rua 25
de Abril que liga o centro urbano de
Vila Verde a Barbudo; da CM1179 e
do M1167, que liga Parada de Gatim

a Freiriz e Freiriz a Escariz; da M537
que une Pico Regalados a Gomide, e
da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa
e Dr. António Ribeiro Guimarães, na
sede concelhia, assim como a repavimentação da Rua Bouça Penedo, na
freguesia de Cervães.
Depois de uma fase de intensa e
ampla execução de projetos de instalação de infraestruturas e equipamentos de crucial importância para a
elevação da qualidade de vida os Vilaverdenses, designadamente no domínio do alargamento da rede de saneamento básico, que determinaram
inevitáveis danos em várias artérias
concelhias, a maioria social democrata propôs ao Executivo Municipal a aprovação da abertura de um
procedimento de contratação de um
financiamento tendente à criação de
condições para a realização de obras
de modernização da rede viária.

Cumprindo um planeamento rigoroso e consequente, a Câmara Municipal de Vila Verde vai dotar o concelho
de vias de comunicação propiciadoras de uma circulação cómoda, célere e segura de todos os veículos
automóveis, alavancando, assim, a
atratividade do território concelhio.
Este novo impulso na modernização
e na efetiva melhoria da rede rodoviária concelhia apenas é possível
graças à boa saúde financeira de que
goza o Município de Vila Verde, em
resultado de uma gestão criteriosa,
assente no equilíbrio entre a contenção de despesas e o investimento na
concretização de projetos estruturantes para o desenvolvimento sustentado do concelho de Vila Verde.
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CÂMARA AVANÇA COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA VARIANTE QUE LIGA A VILA DE
PRADO AO PARQUE INDUSTRIAL DE OLEIROS

O Município de Vila Verde lançou,
em 2019, em Diário da República, um
procedimento de concurso público
tendente à elaboração da solução de
traçado e projeto de execução para a
construção da estrada entre a rotunda
da EN 201, na Vila de Prado, e o Parque
Industrial de Oleiros. Esta variante é
uma obra há muito anos reinvindicada
junto do governo como uma infraestrutura de crucial importância para o
crescimento sustentado das áreas de
acolhimento empresarial de Cervães,
Oleiros, Cabanelas e Vila de Prado e
para a melhoria da mobilidade das próprias populações. O Município de Vila

Verde, consciente da importância desta infrestrutura para alavancar o concelho para níveis de desenvolvimento,
empregabilidade e qualidade de vida
de excelência, optou por avançar com
este projeto. As áreas de acolhimento
empresarial do concelho de Vila Verde
têm vindo a adquirir uma crescente
atratividade para investidores de diferentes setores industriais que criam
riqueza e incrementam o emprego e
a melhoria das acessibilidades, a par
das medidas fiscais apelativas e da
agilização de procedimentos, que se
revelam determinante para continuar
a impulsionar a economia local. O pro-

cedimento concursal que está a decorrer corresponde ao primeiro troço de
uma via estruturante que o Município
pretende que seja mais abrangente
num futuro próximo, contemplando a
ligação a um nó da A3, na freguesia da
Lama, no concelho de Barcelos. Este é
também um desejo antigo do Município de Vila Verde e sobretudo da população do sul do concelho. Uma vez que
o Município de Vila Verde substituirá o
poder central em grande parte deste
projeto abrangente,o mesmo, reinvindica pelo menos, que seja urgentemente assumida pelas entidades competentes a construção deste nó à A3.
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APOSTA NA MODERNIZAÇÃO DAS ACESSIBILIDADES
ENTRADAS NORTE E SUL DA SEDE CONCELHIA
REQUALIFICADAS

O Município de Vila Verde concluiu as obras de requalificação das entradas norte e sul da sede concelhia,
uma intervenção que acrescentou fluidez ao trânsito
e que visou, também e principalmente, alargar a rede
pedonal, proporcionando uma adequada integração da
ampliação e a sua harmoniosa articulação com a rede
pré-existente. O propósito de melhorar a segurança
dos transeuntes concretizou-se na execução de novas
passagens de peões e com sinalização horizontal e vertical adequada. Emergiu igualmente a preocupação de
garantir as condições de acessibilidade a pessoas com
mobilidade condicionada, por meio da instalação de
rampas de transição. As obras executadas no sentido
da reconfiguração e expansão do traçado da rede pedonal na entrada sul da sede concelhia concorrem, de
igual modo, para o apropriado dimensionamento das
vias, lugares de estacionamento e passeios, garantindo
uma mais fácil, cómoda e segura circulação de peões e
automóveis. A conclusão da nova ponte de Pedome,

para a circulação de peões, representou o culminar do
plano de intervenção integrada, destinado a modernizar e melhorar a mobilidade nos principais acessos a
Vila Verde. Este constituiu mais um importante esforço em ordem à criação de condições para que todos os
Vilaverdenses e visitantes do concelho possam deslocar-se em segurança e com comodidade em zonas com
um considerável movimento rodoviário. O Presidente
da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela,
e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde e
Barbudo,Sr. José Faria, deslocaram-se ao local para verificar, as mais-valias que a realização destas intervenções trouxeram para a harmoniosa circulação de peões
e viaturas.
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SANEAMENTO E URBANISMO
AVANÇA A OBRA DE SANEAMENTO NA VILA DE PRADO
SERVIÇO DE CRUCIAL IMPORTÂNCIA PARA
O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES

A Câmara Municipal de Vila Verde
executou a empreitada “Rede de
Saneamento da Frente da Vila de
Prado”, um investimento de alargamento da rede de tratamento de
águas residuais que ronda 1 milhão
de euros. Totalmente empenhada
em atingir a meta dos 75% na taxa
de disponibilidade da rede de saneamento no território concelhio, a Câmara Municipal de Vila Verde está a
dar continuidade a um plano integrado de alargamento da rede de saneamento, com o objetivo de, a breve
trecho, fazer chegar este serviço de
crucial importância para o bem-estar das populações à grande maioria
das habitações Vilaverdenses. O concelho de Vila Verde é, hoje, servido
por uma moderna e muito funcional
ETAR, situada na freguesia de Cabanelas, com uma grande capacidade
de resposta às crescentes exigências
que se colocam a este nível. O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde, Dr. António Vilela, o Vice-Presidente da Câmara, Dr.Manuel Lopes,
o Vereador do pelouro do Ambiente,
Desporto e Atividades Económicas,
Dr. Patrício Araújo, e o Presidente da
Junta de Freguesia da Vila de Prado,

Dr. Albano Bastos, visitaram as obras
e, assim, puderem constatar, in loco,
que as mesmas seguem em bom ritmo e irão representar mais um passo
decisivo no sentido da generalização
do acesso das famílias pradenses a
estas infraestruturas de saneamento
básico. Os edis, no local, revelaram-se satisfeitos com o avanço de mais
uma intervenção estruturante para
o desenvolvimento da Vila de Prado,
numa altura em que prossegue também a empreitada de requalificação
urbana do largo Antunes Lima, em
frente à ancestral Casa da Botica, e
em que, bem perto dali, na Veiga de
Cabanelas, segue também a concretização da 1.ª fase da obra de requalificação e modernização do sistema de
regadio que representa, desde já, um
investimento superior a 3 milhões de
euros em prol da alavancagem da atividade agrícola concelhia. De referir
que o investimento na disseminação
das infraestruturas de tratamento de
águas residuais é nevrálgico para o
desenvolvimento sustentável de todo
o território concelhio e para o reforço
dos índices de atratividade do mesmo.
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LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA DA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA ANTUNES LIMA
A Requalificação Urbana do Largo Antunes de Lima - o
Largo da Botica - integra-se numa aposta do Município
em melhorar o espaço público da Vila de Prado, nomeadamente as suas Praças Centrais. O projeto surge como
uma continuação natural do trabalho até agora realizado
e tem como principal objetivo a valorização patrimonial
da área que envolve a chamada Casa da Botica, bem como
a melhoria da qualidade espacial, estética e funcional do
Largo e dos arruamentos que o confinam. Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António
Vilela, «a regeneração urbana é uma aposta consistente nesta como em outras freguesias do concelho de Vila
Verde, proporcionando um conjunto de intervenções sócio-urbanísticas, em locais com infraestruturas e equipamentos já obsoletos e principalmente com manifesta ineficiência e, consequente, pouco ou nada atrativos, como
sucedia com o equipamento que se encontrava na zona
central deste largo.» O edil enfatiza ainda «o elevado investimento que tem sido feito, no concelho de Vila Verde, na requalificação do parque escolar, na regeneração
urbana, no alargamento da rede de saneamento básico e,
numa próxima fase, na requalificação das vias de comunicação, que é fundamental para elevar a atratividade e

a competitividade do território concelhio.» O Engº Jorge
Nunes, Vogal Executivo da Comissão Diretiva do Norte
2020– CCDR-N, esteve presente na cerimónia e elogiou o
trabalho desenvolvido pelo Município de Vila Verde, afirmando, que este é um dos municípios que mais projetos
tem apresentado aos fundos comunitários do Norte 2020
e é com esta atitude muito afirmativa que tem em curso a concretização de inúmeros investimentos nas mais
variadas áreas, como na cultura, nas infraestruturas, na
educação, na mobilidade urbana e no saneamento, entre
tantos outros.» O Presidente da junta de Freguesia da
Vila de Prado, Dr. Albano Bastos, referiu que «esta obra
representa mais um passo importante no sentido da concretização do plano integrado de regeneração urbana da
Vila de Prado.» O autarca pradense felicitou a Câmara
Municipal de Vila Verde «por todo o empenho dispensado para que hoje estejamos aqui a lançar a primeira
pedra desta obra que visa tão simplesmente proporcionar a todos, pradenses e visitantes, um local de frescura
no meio urbano, de beleza e modernidade arquitetónicas
que irá, também, melhor enquadrar as construções envolventes.»
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COMPETÊNCIAS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VERDE NÃO ACEITA
A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO GOVERNO
SEM A CLARIFICAÇÃO DAS MESMAS E SEM OS CORRESPONDENTES ENVELOPES FINANCEIROS

A Assembleia Municipal de Vila Verde
decidiu, por unanimidade, recusar a
imediata transferência de competências da Administração Central para o
Município. Após a decisão, também
unânime do Executivo Municipal , no
dia 7 de janeiro de 2019, na reunião
extraordinária realizada , no dia 28 de
janeiro, todas as bancadas foram unânimes em reconhecer que não estão
reunidas as condições de ordem prática para que a maioria das competências que o Governo pretende transferir
para os Municípios seja exercida já em
2019. A proposta da autoria da maioria social-democrata sublinha que se
torna indispensável que, em tempo
útil, sejam apresentados os envelopes
financeiros que garantam que todos
os custos associados, direta e indiretamente, ao exercício das competências a transferir estejam devidamente
refletidos e que estas não representarão qualquer encargo adicional para o
Município.

Subsistem dúvidas, por exemplo, relacionadas com os setores da educação e da saúde, além de que as competências a transferir nos domínios
da ação social, da proteção civil, do
património, da informação cadastral,
dos transportes e vias de comunicação, das estruturas de atendimento ao
cidadão, da segurança alimentar, da
segurança contra incêndios e até do
estacionamento público exigirão a assunção de responsabilidades e um claro reforço de meios humanos de que o
Município não dispõe, com os inerentes encargos financeiros. Assim, a Câmara Municipal de Vila Verde é unânime em considerar que a aceitação das
novas competências pelo Município se
encontra prejudicada pela publicação
tardia dos diplomas setoriais, pelas
dúvidas subsistentes, por não se conhecer a regulamentação de parte significativa das competências que serão
objeto de transferência, nos termos da
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e os

montantes financeiros que as suportam. Mais sustentam que é imperioso
continuar a pugnar pela concretização
de um processo de descentralização
com clareza de meios e de responsabilidades municipais. A Assembleia
Municipal deliberou, por maioria, apenas com uma abstenção, a proposta
do Executivo Municipal no sentido da
execução das competências a transferir para os órgãos das entidades intermunicipais previstas no Decreto-Lei
n.º 99/2018, de 28 de novembro, no
domínio da promoção turística interna sub-regional, e no Decreto-Lei
n.º 102/2018, de 29 de novembro,
no domínio dos projetos financiados
por fundos europeus e programas de
captação de investimento, viabilizando que a CIM Cávado possa ter já em
2019 um papel mais ativo no âmbito
das referidas competências
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SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
EM VILA VERDE PASSAM A SER EXCLUSIVAMENTE DIGITAIS
A partir do dia 2 de janeiro de 2020,
todos os procedimentos urbanísticos
realizados no Município de Vila Verde passam a ser efetuados exclusivamente em formato digital, quer via
online quer presencialmente.
Além dos processos urbanísticos, serão ainda aceites em formato digital
os procedimentos relacionados com
Atividades Económicas, Turismo,
Ocupação do Espaço Público, Combustíveis, Gases e Produtos de Petróleo e Espetáculos e Diversões.
Com esta medida, a autarquia Vilaverdense pretende dar mais um passo para a desmaterialização plena do
atendimento ao cidadão e dos agentes económicos.

A utilização da plataforma eletrónica
de serviços online do município de
Vila Verde carece de registo prévio
do utilizador e está disponível em https://mynet-sol.cm-vilaverde.pt/ ou
através de http://www.cm-vilaverde.
pt, no separador formulários/requerimentos do menu “Serviços Online”.
Esta plataforma permitirá aos cidadãos, para além da submissão do pedido, obter informações atualizadas
sobre o estado do processo, receber
comunicações ou notificações sem a
necessidade de se deslocarem às instalações do município.
As notificações e comunicações aos
requerentes de todas as decisões ou
informações serão realizadas através

de correio eletrónico ou na área “O
meu espaço”, após autenticação na
plataforma referida.
Após a submissão de uma formalidade, será enviada ao requerente uma
notificação eletrónica com a identificação da taxa aplicável e montante a
liquidar.
Será ainda comunicado que o pagamento poderá ser feito através
de transferência bancária, para o
NIB do município (n.º 0010 0000
28864300103 61) ou presencialmente, nos locais habituais.

DESMATERIALIZAÇÃO PLENA DOS PROCEDIMENTOS URBANÍSTICOS

Com esta medida, a autarquia Vilaverdense pretende implementar a desmaterialização plena dos procedimentos urbanísticos e o abandono definitivo do processo físico
em papel, com o objetivo de prestar serviços mais próximos dos cidadãos e das empresas, de forma mais eficiente e amiga do ambiente. Permite, ainda, que o utente
acompanhe online a fase em que se encontra o respetivo processo.
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FREGUESIAS
CONCELHO DE VILA VERDE TEM MAIS UM ESPAÇO DO CIDADÃO

NORTE DO CONCELHO RECEBE SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO

A abertura de um Espaço do Cidadão e de uma Loja do Munícipe, na
União de Freguesias de Valbom S.
Pedro, Passô e Valbom S. Martinho,
representa mais um passo no sentido
de uma maior proximidade entre importantes serviços da Administração
Central e do Município e a população
dos territórios mais periféricos do
concelho.
O alargamento da prestação de serviços de proximidade à zona norte do
concelho de Vila Verde é uma mais-valia para a consolidação da estratégia de reforço da coesão social e territorial, condição fundamental para

promover a fixação da população nas
regiões de baixa densidade e para
atrair investimentos empresariais e
novos residentes.
Entre os serviços que vão ser eficazmente prestados aos cidadãos relevam o pedido de 2.ª via de cartão de
benificiário da ADSE, a emissão de
declaração de IRS, pedidos de alteração de morada, subsídio de Doença,
Abono de Família, Abono Pré Natal,
Subsídio de Funeral, Cartão Europeu
do Seguro de Doença, Complemento
por Dependência, Complemento Solidário para Idoso, Pensão de Velhice,
Pensão Social de Velhice, Pensão de

Viuvez, revalidação ou substituição
de carta de condução, pedido de
certidões de Registo Civil, Predial e
Comercial, renovação do cartão de
cidadão, renovação da carta de condução, entre muitos outros serviços.
Esta descentralização de serviços do
Estado, com evidente poupança de
recursos e de tempo para os utentes,
visa quebrar o isolamento das populações, concorrendo para que as
mesmas vejam mitigados alguns dos
constrangimentos do afastamento
em relação aos centros urbanos.
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PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA VERDE E EDP
NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO VIABILIZA A CICLOVIA E
MELHORA A EFICIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE

A EDP Distribuição, na presença do Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde , António Vilela, do Diretor de Redes
e Concessões Norte, José Miguel Santos e do Responsável
da Área de Rede, Miguel Pinto, procedeu à inauguração do
novo Posto de Transformação, junto à Escola Secundária de
Vila Verde, na Freguesia de Vila Verde e Barbudo, com uma
potência instalada de 630 kVa. Foi construído um novo Posto
de Transformação, 50 metros de rede aérea de Média Tensão
e 100 metros de rede aérea de Baixa Tensão, num investimento total de 35 000,00 mil euros. Com a deslocalização
desta infraestrutura, foram criadas todas as condições para
construção da Ciclovia Urbana, melhoradas as condições de
exploração das redes de Baixa Tensão e de Iluminação Pública, reduzidas as perdas de energia na rede em Vila Verde
e Barbudo, ficando também garantida a disponibilização de
potência para a satisfação de novas solicitações de energia
elétrica para estas zonas, com um serviço de ópitima qualidade.

LIGAÇÃO DE DOIS NOVOS PT
NA UF RIBEIRA DO NEIVA E OLEIROS

A UF da Ribeira do Neiva e a freguesia de Oleiros,
beneficiam agora da ligação de novos PT que vão
melhorar o serviço de fornecimento de eletricidade. São várias dezenas de clientes abrangidos por
dois novos postos de transformação que reforçarão significativamente a qualidade do serviço nestas zonas do concelho. Para o efeito, foi construído
em Duas Igrejas, o PTD VVD 0329, com potência de
250 KVA, do qual irão benificiar mais de 50 clientes.
Para a efetivação desta obra foram ainda necessários cerca de 1500 metros de rede de Média Tensão
e 500 m de rede de Baixa Tensão.
Na freguesia de Oleiros, o PTD 0335, de 400 kVA,
beneficia os mais de 30 clientes existentes, garantindo ainda as futuras e previsíveis ligações. Foram
igualmente reforçadas infraestruturas necessárias,
com 100 metros de rede aérea Média Tensão e 200
metros de Baixa Tensão.
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INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA FREGUESIA DE GÊME
“SERRA NEVADA”
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, presidiu à sessão de inauguração da Biblioteca da Freguesia
de Gême “Serra Nevada” que se
realizou no dia 25 de janeiro de
2019, na sede de junta daquela
freguesia. A cerimónia contou
com a presença do escritor Dr.
João José de Almeida Lopes e foi
animada pelos talentosos alunos
da Academia de Música de Vila
Verde.

IGREJA DA CARVALHOSA ABRE AO PÚBLICO
COMPLETAMENTE RENOVADA

Realizou-se, no dia 2 de junho de 2019, a inauguração
da requalificada igreja matriz de Vila Verde, vulgarmente conhecida como igreja da Carvalhosa, da paróquia de
S. Paio de Vila Verde.
A igreja foi completamente renovada e reabilitada, fruto de um investimento a rondar os 200 mil euros, mercê da comparticipação do Município de Vila Verde, de
alguns particulares, empresas benfeitoras e da comunidade cristã local em geral.
O templo sofreu uma profunda intervenção, com a colocação de um telhado novo, caixa de ar, colocação de
novo forro e lambrim nas paredes interiores, restauro
dos altares laterais, restauro do fresco do presbitério,
colocação de um novo chão em madeira, pintura geral, colocação de nova iluminação e toda a instalação
eléctrica, colocação de um novo sino, bancos novos,
colocação de novo som, novo altar de celebração, novo
hambão, entre outras benfeitorias. Refira-se que o Município de Vila Verde apoiou a reconstrução deste monumento pois o trabalho de cooperação entre a Câmara
Municipal, as Paróquias, as Juntas de Freguesia e as várias forças vivas locais tem-se revelado uma mais-valia
fundamental para a construção do desenvolvimento do
Concelho.
É de extrema importância e significado que as freguesias tenham espaços religiosos atrativos, pois é nestes
locais que têm lugar os principais eventos religiosos e
sociais, sendo fundamental devolver-lhes a dignidade
que lhes é devida
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MAIS DE 1400 LUMINARIAS EM TECNOLOGIA LED
INSTALADAS EM VILA VERDE

Foram instaladas 300 luminárias, em tecnologia
LED, na EN 101, no troço a Sul da sede concelhia,
continuando com a instalação de mais 1100 luminárias, nas vias e espaços públicos, em todo o
território concelhio.
A implementação desta medida de eficiência energética e o esforço que o Município fez no sentido de
que a iluminação das artérias do concelho confira
melhores condições de segurança e de bem-estar a
todos os utentes, traduz-se ainda em elevados ganhos para as contas da Autarquia e para o ambiente.
Com efeito, esta tecnologia de ponta, substitui as
antigas lâmpadas de vapor, aumentando a sua longevidade e colmatando os contínuos incómodos
das lâmpadas fundidas, concorrendo, sobremaneira
para uma poupança de recursos financeiros,ao mesmo tempo que é uma medidade amiga do ambiente
e assegura a qualidade da iluminação pública.

MUNICÍPIO APOSTA NA SEGURANÇA RODOVIÁRIA PARA
VEÍCULOS E PEÕES EM TODO O CONCELHO

O Município de Vila Verde está fortemente empenhado na realização de
intervenções planeadas a pensar na
mobilidade segura e sustentável, com
o objetivo de modernizar o concelho
e de fazer com que o território seja
cada vez mais atrativo e inclusivo.
Por essa razão, e depois das melhorias efetuadas nas condições de cir-

culação de peões, com a construção
de novos passeios, novas travessias
e novas acessibilidades para pessoas
com mobilidade reduzida, para permitir que a mobilidade pedonal e de
veículos se faça em boas condições de
segurança para todos, a autarquia vilaverdense procedeu à repintura das
vias e passadeiras. Refira-se que es-

tes investimentos representam mais
um contributo decisivo para responder à necessidade dos Vilaverdenses
de se deslocarem em segurança e
com comodidade em zonas com um
significativo movimento rodoviário.
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MUNÍCIPIO DE VILA VERDE ACOMPANHA DE PERTO OBRAS,
INTERVENÇÕES E NOVOS PROJETOS, ASSUMINDO UM
TRABALHO DE PROXIMIDADE COM OS CIDADÃOS DO CONCELHO

PONTE S. VICENTE
VISITA A OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES E ARRANJOS DE CAMINHOS

UF RIBEIRA DO NEIVA
VISITA A VÁRIAS OBRAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS

SABARIZ
FESTA DO CALDO DO POTE DE SABARIZ NA ALEMANHA

LOUREIRA
OBRAS DE MELHORAMENTO DAS VIAS DA FREGUESIA

VILA DE PRADO
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO

LAGE
ALARGAMENTO DA REDE DE SANEMANETO NA RUA DA GOJA
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UF DA RIBEIRA DO NEIVA
ACESSOS, PARQUE E ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO DE
PEDREGAIS

UF DO VADE
REQUALIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DO VADE

PARADA DE GATIM
ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO

VILA VERDE E BARBUDO
VISITA AS OBRAS DE ALARGAMENTO DE SANEAMENTO

COUCIEIRO
INAUGURAÇÃO DO SINTÉTICO DO PARQUE DE JOGOS

DOSSÃOS
CONTINUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

UF CARREIRAS DE S. MIGUEL E CARREIRAS DE S. TIAGO VISITA A
VÁRIAS OBRAS NA UNIÃO DE FREGUESIA

UF ESQUEIROS, NEVOGILDE E TRAVASSÓS
VISITA A FEIRINHA DE OUTONO

LANHAS
VISITA A VÁRIAS OBRAS NA FREGUESIA

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE
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ATIÃES
RECUPERAÇÃO DE TANQUE PÚBLICO

UF DE SANDE, VILARINHO, BARROS E GOMIDE
REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA IGREJA PAROQUIAL DE BARROS

OLEIROS
VISITA AO PARQUE INDUSTRIAL

CERVÃES
MELHORAMENTO DE CAMINHO MUNICIPAL

VALDREU
VISITA A CAMINHO FLORESTAL

UF ORIZ SANTA MARINHA E ORIZ SÃO MIGUEL
VISITA A VÁRIAS OBRAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS

CABANELAS
MELHORAMENTOS NA RUA DE S. JOÃO

TURIZ
REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA PÚLICA

UF ESCARIZ S. MAMEDE E ESCARIZ S. MARTINHO
HOMENAGEM AO RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE
ESCARIZ S. MAMEDE
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UF MARRANCOS E ARCOZELO
ROTUNDA DE ACESSO AO PARUE INDUSTRIAL

UF DE VALBOM S. PEDRO, PAÇO E VALBOM S. MARTINHO
VISITA A VÁRIAS OBRAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS

FREIRIZ
VISITAS ÀS OBRAS NA FREGUESIA

GÊME
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BANHO NO LARGO DE SANTA ENGRÁCIA

UF PICO DE REGALADOS, GONDIÃES E MÓS
VISITA A VÁRIAS OBRAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS

UF VADE
REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DE PENASCAIS

ABOIM DA NÓBREGA E GONDOMAR
VISITA A VÁRIAS OBRAS

MOURE
VISITA À REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PADRE MÁRIO

SOUTELO
VISITA ÁS OBRAS DE ALARGAMENTO DE SANEAMENTO

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE
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DESENVOLVIMENTO
E PROMOÇÂO SOCIAL
O equacionamento de políticas integradas potenciadoras da modernização do concelho é essencial para que
Vila Verde seja ainda mais visitado e
apreciado, impulsionando-se, deste
modo, o turismo e, concomitantemente, catalisando-se a economia local e
regional.Este percurso no sentido de
um crescimento que promove o progresso social e consolida os esforços
em ordem a uma crescente prosperidade potenciadora da melhoria da
qualidade de vida dos Vilaverdenses,
assenta numa aposta estratégica focalizada em setores de intervenção como
as acessibilidades e a mobilidade sustentável, a regeneração urbana, a ação
social, a universalização dos serviços
básicos, a valorização ambiental, a
modernização educativa e o desenvolvimento da cultura, do desporto e do
lazer.
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EDUCAÇÃO
COMBATER O INSUCESSO ESCOLAR
PROJETO “VIL’ARTE EDUCATIVA” PROMOVE A ARTE COMO
COMPONENTE FUNDAMENTAL DO SUCESSO ESCOLAR

Decorreu, no dia 26 de março de
2019, no Centro de Artes e Cultura
de Vila Verde, no âmbito do projeto “Vil’ Arte Educativa”, o Seminário
“Educar pela Arte” envolvido no Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar, promovido pela
Comunidade Intermunicipal do Cávado. No Município de Vila Verde, o
“Projeto Municipal de Combate ao
Insucesso Escolar” está a ser implementado nas escolas do concelho
para elevar as taxas de sucesso esco-

lar e reduzir as taxas de abandono.
Esta foi mais uma iniciativa inserida
naquele plano, da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas de
Moure e Ribeira do Neiva e de Vila
Verde e da Escola Secundária de Vila
Verde.Neste seminário foi focada a
importância da arte como ferramenta de ensinar e educar. Durante a manhã foram apresentados os projetos
“Doce Som do Sucesso”, pelos Professores Manuel Flores e Ilídio Nunes,
o projeto “A arte como instrumento

de sucesso”, pelo Professor Arlindo
Sousa, e o projeto “Olhar pela Lente”,
pelo professor Aquiles Loureiro. Neste seminário, vários palestrantes convidados e alguns alunos abordaram,
ainda, em “mesa redonda”, moderada pela Drª Manuela Barreto Nunes,
a sua perspetiva sobre o papel da arte
no sucesso escolar. Durante a tarde,
os alunos e restantes participantes tiveram a oportunidade de usufruir de
workshops de canto, cinema, fotografia, pintura, origami, etc.
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CÂMARA ATRIBUI 261 BOLSAS DE ESTUDO
A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.
INVESTIMENTO DE 119.700,00€
O Executivo Municipal de Vila Verde aprovou a atribuição de
261 bolsas de estudo a alunos do ensino superior residentes
no concelho de Vila Verde, no montante global de 119 mil e
700 euros.Na proposta de atribuição de bolsas de estudo a alunos que frequentam licenciaturas e mestrados pode ler-se que
a melhoria dos níveis de formação e qualificação representa
uma mais-valia para o desenvolvimento do capital humano,
social e económico de um território e deve, por conseguinte,
estar na primeira linha de prioridade das políticas públicas.
Esta clara aposta na elevação das qualificações dos jovens Vilaverdenses contempla igualmente os alunos que frequentam os
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTSP).
De facto, esta medida de incentivo à frequência do ensino superior é um instrumento que o Município tem à sua disposição
para potenciar o desenvolvimento humano, na medida em que
ajuda a preparar os jovens para as oportunidades e para os desafios cada vez mais complexos de uma economia em crescente competitividade que reclama quadros técnicos com elevada
qualificação.

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PROMOVE AÇÃO
DE FORMAÇÃO DEDICADA
À ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS
O Serviço da Educação do Município de Vila Verde promoveu a ação de formação “Da Receção à
Distribuição”.
Dedicada a Técnicas de Educação, a sessão, orientada pela Nutricionista Mariana Afonso, pretendeu ensinar algumas das regras básicas de higiene
e segurança alimentar, o fluxograma do
processo de produção alimentar e, ainda, algumas orientações sobre ementas em refeitórios
escolares.
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ESCOLAS
LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA DA REQUAIFICAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE
Decorreu, no dia 29 de maio de 2019,
a cerimónia de Lançamento da 1ª Pedra da Requalificação e Modernizaçãoda Escola Básica de Vila Verde.
O evento, que contou com a presença do Delegado Regional de Educação do Norte, Dr. João Gonçalves,
do Presidente da Câmara Municipal,
Dr. António Vilela, de Presidentes
de Junta, do Executivo da autarquia

vilaverdense e de outras entidades
e convidados, assinalou o arranque
das obras que vão requalificar a EB 2
e 3 de Vila Verde. Esta empreitada foi
adjudicada por um valor próximo de
1 milhão e 400 mil euros, sendo que
750 mil euros provêm de fundos comunitários, 75 mil euros do Ministério da Educação e 400 mil euros do
Município de Vila Verde. A este valor

acrescem, ainda, 200 mil euros para
as salas de aula pré-fabricadas, também provenientes de recursos da autarquia vilaverdense.
A obra, que deverá ser executada no
prazo de um ano a partir da data de
consignação, terá uma área de
intervenção de cerca de 5500 m2.

LANÇAMENTO 1ª PEDRA DA REQUALIFICAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PRADO

Foi com grande entusiasmo e alegria
que vários alunos e professores animaram a cerimónia de lançamento da
primeira pedra das obras de requalificação e modernização das instalações
da Escola Básica 2 e 3 da Vila de Prado.
Esta escola, pelas suas caraterísticas e
inserção na rede escolar, tem um papel insubstituível no desenvolvimento
educativo desta zona sul do Concelho.
Este investimento, que resulta da conjugação de vontades da administração

central e do Município, representa um
considerável esforço e é mais uma demonstração da enorme importância
que a autarquia vilaverdense confere
à educação enquanto mola impulsionadora do progresso e da prosperidade do território. O investimento nesta
obra é de 1 milhão de euros, sendo que
85 % é suportado por verbas advindas
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa
Operacional Regional NORTE 2020.
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REQUALIFICAÇÃO DAS EB DE
VILA VERDE E DE PRADO
CUMPRE AS METAS ESTABELECIDAS

Uma Comitiva da Delegação Geral
de Estabelecimentos de Ensino e do
Município de Vila Verde realizou, no
dia 18 de setembro, uma ação de
acompanhamento das obras de requalificação das escolas básicas dos
2.º e 3.º ciclos de Vila Verde e da
Vila de Prado.
O investimento global, superior a 3
milhões de euros, que deveria ter
sido assumido pelo Ministério da
Educação, uma vez que estamos perante duas escolas do Estado, está
a ser realizado graças à disponibilidade e ao esforço financeiro suplementar que a Câmara Municipal
de Vila Verde está a fazer para que
todas as crianças e jovens de Vila
Verde tenham acesso às condições
físicas necessárias para o desenvolvimento de uma atividade educativa
de excelência.
PROJETOS ESTÃO A AVANÇAR A UM BOM RITMO
Os projetos em execução nos dois
estabelecimentos de ensino, que estão a avançar a um bom ritmo, vão,
seguramente, introduzir melhorias
muito significativas nos edifícios, no
tocante ao funcionamento dos mesmos, assim como na qualidade do espaço físico e no aumento da sua eficiência energética, permitindo, assim,

a adequação do edificado às novas
exigências em matéria de acessibilidades, segurança contra incêndios,
conforto térmico, acústico e condições higiénico-sanitárias. Esta visita
da DGEstE foi também aproveitada
pelo Presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde para solicitar a este responsável educativo o fornecimento

de novo e mais funcional mobiliário
para equipar estas duas escolas, assim como uma atenção especial aos
arranjos exteriores que reclamam
também um esforço da Administração Central no sentido da célere a
eficaz execução dos mesmos.

30

REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE

18 ESCOLAS DO CONCELHO DE VILA VERDE
DISTINGUIDAS COM BANDEIRA “ESCOLA + VERDE”

VILA VERDE DISTINGUIDO COM
GALARDÃO ECO ESCOLAS
FORAM ATRIBUÍDAS BANDEIRAS VERDES
A SETE ESCOLAS DO CONCELHO
O Dia das Bandeiras Verdes de 2019 foi assinalado, no dia
18 de outubro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, na
sessão “Galardão EcoEscolas”, onde foram galardoadas
com Bandeiras Verdes todas as escolas do país distinguidas.

Decorreu em junho de 2019, a entrega do galardão
Bandeira Verde que distinguiu como Escola + Verde 18
estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Verde que, durante o ano letivo 2018/2019, contribuíram
para a preservação do meio ambiente e sustentabilidade ambiental. A Vereadora da Educação, Cultura e
Ação Social, Drª Júlia Fernandes, entregou a bandeira
verde em todas as escolas galardoadas, sublinhando
e agradecendo «o trabalho de todos/as os/as alunos
e alunas, professores/as, assistentes operacionais e
toda a comunidade escolar envolvida.» Em todas as
entregas, a autarca apelou à consciencialização ambiental dos/as alunos/as, sensibilizando-os/as para a
«importância da separação do lixo, poupança de água
e de luz e, sobretudo, para a redução da utilização dos
plásticos.»

A Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Drª Júlia
Fernandes, subiu ao palco para receber o certificado de
participação das sete escolas do concelho de Vila Verde
no Programa Eco-Escolas:
ESCOLA BÁSICA DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA
ESCOLA BÁSICA DE RIBEIRA DO NEIVA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE
ESCOLA BÁSICA MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO
ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE
ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE
ESCOLA BÁSICA DE SOBRAL CERVÃES

A Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva foi galardoada pela participação no projeto “Roupas usadas, Não estão Acabadas em 2019”, e a Escola Profissional Amar Terra
Verde pelo projeto “Alimentação Saudável e Sustentável
2019” e pelo “Desafio UHU 2019”. A atribuição do galardão Eco-Escolas resulta da avaliação da qualidade de implementação da metodologia internacional descrita em
sete passos e visa reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, em colaboração com o Município,
no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. No total, 1.574 estabelecimentos de ensino foram reconhecidos com o galardão da Bandeira Verde.
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O MUNICÍPIO APOSTA
NUMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OFERECE LIVROS DE ATIVIDADES PARA O 1º CICLO
E TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS
DAS ESCOLAS DO CONCELHO

No âmbito da política de forte apoio educacional e social
que tem vindo a ser implementada, este ano letivo, as famílias do concelho de Vila Verde não terão de comprar os
livros de atividades das disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês.
O Município de Vila Verde oferecem os livros a alunos que
frequentem as escolas do concelho, num investimento que
ronda os 62000,00€. Este apoio veio complementar a medida aplicada pelo governo que contempla o empréstimo dos
manuais escolares.
TRANSPORTE ESCOLAR TOTALMENTE GRATUITO
PARA TODOS OS ALUNOS DE ENSINO SECUNDÁRIO
Relativamente ao transporte escolar, a autarquia vilaverdense assegura que este seja totalmente gratuito para todos os
alunos de ensino secundário, tal como para os restantes níveis de ensino. Tendo por base o plano de transportes previsto para o atual ano letivo, cujo encargo global totaliza 103
2869.16€, assistiu-se a um aumento de encargos na ordem
dos 1.5% relativamente ao ano letivo transato. Aumento
esse que se deveu a alterações da bilhética.Em relação ao
apoio com os transportes escolares importa realçar que estes ultrapassam largamente o que está previsto na legislação (transportar apenas os alunos que residam a mais
de 3 km da escola), uma vez que o Município transporta todos os alunos gratuitamente.
BOLSAS NO ENSINO SUPERIOR
Todos os anos letivos a Câmara Municipal atribui bolsas
de estudo aos alunos que frequentam o ensino superior,
como forma de incentivar os jovens a frequentarem cursos
superiores, promovendo, deste modo, a melhoria da qualificação profissional dos jovens do Município, dotando de
quadros técnicos e suporte humano indispensável ao desenvolvimento socioeconómico e cultural do concelho.
ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR DESTINADO A FAMÍLIAS CARENCIADAS

A autarquia vilaverdense também volta a assegurar o apoio
à frequência das atividades de animação e o apoio à família
na educação pré-escolar destinado a famílias carenciadas,
num investimento de 11.932,68€.
PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO
INSUCESSO ESCOLAR
Destacam-se também os três projetos em curso nos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária, integrados no
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado, enquadrado no Pacto de Desenvolvimento e
Coesão Territorial (PDCT). Este plano tem como objetivo a
redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de
aprendizagem formais e informais, para a reintegração no
ensino e formação.
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ESPAÇO CASA

PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

ESCOLA MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO E ESCOLA SECUNDÁRIA
DE VILA VERDE APRESENTAM O “ESPAÇO CASA”

“
“

PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
«A EDUCAÇÃO TEM QUE SER
ENCARADA COMO UM SETOR
ESTRUTURANTE E
COMO FATOR INADIÁVEL DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTADO DE UM
TERRITÓRIO.»
DR. ANTÓNIO VILELA

PRETENDE-SE ADOTAR UMA
ESTRATÉGIA DE
DIFERENCIAÇÃO EDUCATIVA
QUE IMPULSIONE E POTENCIE A
AUTONOMIA PESSOAL

A apresentação pública dos “Espaços Casa” decorreu, no dia 16 de outubro, na
Escola Monsenhor Elísio Araújo e na Escola Secundária de Vila Verde. Este projeto insere-se no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar (PIICIE) - “Aprender a Ser com Competências Transversais”. A principal
finalidade da criação destes espaços foi a implementação de um “T0” integrado
em contexto escolar, que dispusesse de condições e instrumentos para que alunos com necessidades especiais, e não só, possam aprender tarefas domésticas,
como cozinhar, arrumar e limpar.
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“

“NESTE T0, OS ALUNOS
APRENDEM UM BOCADINHO DE
TUDO O QUE SE
FAZ NUMA CASA, COMO
COZINHAR, PASSAR A FERRO
OU ASPIRAR O PÓ”

Pretende-se, assim, adotar uma estratégia de diferenciação educativa
que impulsione a aquisição de conhecimentos, capacidades e aptidões
que potenciem a sua autonomia pessoal, a emancipação dos alunos com
necessidades especiais no processo
de aprendizagem, a inclusão escolar

e os laços de reconhecimento social.
Assim, os cerca de vinte cinco alunos
das duas escolas poderão, três vezes
por semana, e em complemento às
atividades letivas normais, trabalhar
a sua autonomia através de tarefas
que lhes serão úteis no seu dia a dia.

UNIVERSALIZAR O ACESSO A UMA EDUCAÇÃO
DE ELEVADA QUALIDADE

No que respeita a este projeto, o autarca vilaverdense
acrescentou que «na verdade, enquanto penhor de valores inalienáveis, como a liberdade, a igualdade e a justiça
social, o Município de Vila Verde assume como verdadeiramente estratégicas políticas concretas e investimentos
suscetíveis de universalizar o acesso de todas as crianças
e jovens a uma educação de elevada qualidade que os
prepare para os desafios continuamente emergentes num
mundo desenvolvido em que o conhecimento se afirma
como uma das principais riquezas. »
ESTA MEDIDA É UMA DAS MAIS PEDIDAS PELAS ESCOLAS

Durante a apresentação dos espaços, a Vereadora da Educação,
Cultura e Ação Social, Drª Júlia Fernandes, deixou fortes elogios
ao projeto, referindo que «esta é uma das treze ações que temos dentro de um grande projeto de combate ao insucesso e
ao abandono escolar. Sendo esta medida uma das mais pedidas
pelas escolas, penso que chegamos a um resultado extraordinário.» A autarca esclareceu que «quando o projeto acabar, este
espaço fica para a escola, para que vocês possam pôr em prática
tudo aquilo que veem na televisão e nas vossas casas. Uma das
grandes valências deste projeto é vocês poderem experimentar,
todos os dias, coisas que vos vão ser úteis na vossa vida.» O Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, Dr. Alberto Rodrigues, não escondeu o entusiasmo e aplaudiu o projeto, o qual
«considera a realização de um sonho que já tínhamos há muitos
anos». Alberto Rodrigues disse «aproveito para a agradecer a
oportunidade que nos foi dada pelo Município de Vila Verde

em colaboração com a CIM do Cávado. Este foi um trabalho de muitos, que só podia ter um resultado excelente
como este. Temos muita fé no trabalho que aqui vai ser
desenvolvido a partir de agora.»
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INOVAÇÃO E CONHECIMENTO
TARDES DIGITAIS
NOVO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL QUE ENVOLVE PESSOAS DOS 15 AOS 103 ANOS

Realizou-se, no dia 3 de abril, a apresentação do projeto “Tardes Digitais”.
Uma iniciativa de inclusão social desenvolvido pela Casa do Conhecimento de Vila Verde e pela Escola Secundária de Vila Verde, no contexto
da Rede Social do Município de Vila
Verde, com a adesão de diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho. De referir que
o programa das Tardes Digitais teve
duas abordagens: uma primeira fase
tiveram lugar os “Ateliers Digitais”
desenvolvidos pelos alunos dos 10º e 12º
anos do Curso Profissional de Técnico de Ação Psicossocial e do Grupo
de Voluntariado do Projeto Young
VolunTeam da ESVV, com o objetivo
de aproximar os seus “formandos”
das tecnologias, nomeadamente no
uso do computador, rato, teclado, de
sistemas operativos, no acesso à Internet, na pesquisa de portais e no
acesso a alguns jogos: uma segunda
fase, a “Casa do Conhecimento, um
espaço a descobrir”, proporcionou a
descoberta das interações entre o

património cultural local, a impressão 3D, a realidade aumentada e a
robótica, entreoutras. “Tardes Digitais”, apresenta-se como um projeto
dinâmico e flexível, em que a programação das fases se orienta pelos interesses, necessidades e capacidades
dos seus utilizadores, promovendo
condições de igualdade no acesso
às tecnologias digitais, contribuindo
para a inclusão digital e consequente
inclusão social.
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COMUNIDADE DE LEITORES
REDES CASA DO CONHECIMENTO PROMOVERAM
DESAFIANTE PROJETO DE LEITURA
A Rede de Casas do Conhecimento elegeu o Dia Mundial do
Livro e dos Direitos de Autor para dar a conhecer o projeto
Comunidade de Leitores da Rede de Casas do Conhecimento
- organizada pela Casa do Conhecimento e pelos Serviços de
Documentação da Universidade do Minho, em parceria com as
Casas do Conhecimento dos Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila Verde. A Comunidade de Leitores
da Rede de Casas do Conhecimento foi um projeto desenvolvido ao longo de 2019 e dirigido a todos aqueles que gostam
de ler e refletir sobre as suas leituras, tendo aqui a oportunidade de o fazer de forma partilhada com uma comunidade
de leitores. Foram seis as sessões realizadas e cada uma das
Casas do Conhecimento dedicou a sua atividade a um autor e
a um livro, abordando um tema específico. As sessões foram
transmitida por videoconferência em todas as Casas do Conhecimento aderentes. Refira-se que, após o sucesso da 1ª edição
da Comunidade de Leitores da Rede Casas do Conhecimento,
a organização já lançou a 2ª edição com mais um programa de
seis sessões, que irão decorrer ao longo do ano de 2020.

TECNOLOGIAS NO FEMININO
AS MULHERES DE SUCESSO NA SOCIEDADE ATUAL

Tecnologias no Feminino foi um evento do Município de Vila Verde, promovido pela Casa do Conhecimento, no dia 8 de março, para comemorar o Dia
Internacional da Mulher. A iniciativa contou com a
participação de Mariana Silva, aluna do curso de
Engenharia Informática e Computação, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com a
comunicação Mundo da Informática no Feminino.
“Profissão? Programadora!” foi a apresentação da
Drª Rita Maia e Silva, Programadora Informática. A
programadora começou por mencionar que o seu
interesse pela tecnologia surgiu logo na infância,
dada a sua curiosidade pelo tema e também por
ter a tecnologia muito presente no seu ambiente
familiar.
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1.ª FEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
VISITADA POR MAIS DE 500 PESSOAS, A 1.ª FEIRA TRADUZ-SE NUMA
GRANDE INICIATIVA DE PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS

A Casa do Conhecimento de Vila
Verde promoveu, no dia 7 de junho,
a 1ª Feira de Ciência e Tecnologia,
uma mostra de projetos de ciência
e tecnologia dos alunos das escolas
do concelho. A 1.ª Feira de Ciência
e Tecnologia foi uma iniciativa conjunta da Casa do Conhecimento de
Vila Verde, do Clube de Ciência Viva
do Agrupamento de Escolas de Vila
Verde e do Clube de Ciência Viva do
Agrupamento de Escolas de Moure
e Ribeira do Neiva e com a colaboração da Escola Profissional Amar Terra
Verde e da Escola Secundária de Vila
Verde, no âmbito da Rede de Clubes
Casa do Conhecimento. Em exposição estiveram 40 projetos de ciência
e tecnologia das referidas escolas e
da Casa do Conhecimento, apresentados pormenorizadamente pelos
autores.

7.ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS
“VAMOS SALVAR OS OCEANOS” E “A DISTÂNCIA”
SÃO AS CURTAS METRAGENS PREMIADAS

Decorreu, no dia 13 de março de
2019, o encerramento e entrega de
prémios da 7.ª edição do projeto Mobicurtas, na Casa do Conhecimento
de Vila Verde. O auditório encheu-se
de alunos e professores dos diferen
tes agrupamentos de escolas e escolas do concelho para assistir à exibição de 30 minutos dos 27 conteúdos
multimédia produzidos pelos 60 alunos que participaram na iniciativa.
Nesta edição foram premiadas seis
curtas em dois escalões distintos: um
para os alunos do 3.º ciclo e cursos de
formação T2 e T3 e outro para os alunos do ensino secundário e profissional. A seleção das três melhores curtas-metragens de cada escalão coube
ao júri constituído por Adelino Silva,
Luís Martins e Pedro Alves, entusiastas de pequenas narrativas e amantes
de fotografia

Prémios atribuídos ao escalão do 3º ciclo:
1º lugar: “Vamos salvar os oceanos” Agrupamento de Escolas de Moure
e Ribeira do Neiva (EB 2 e 3 Ribeira do Neiva)
2º lugar: “A vida em movimento” Agrupamento de escolas de Prado
3º lugar: “Bullying na adolescência” Agrupamento de escolas de Prado
PRÉMIOS ESCALÃO ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL:
1ºlugar: “A distância” EPATV
2º lugar: “O pedido” EPATV
3º lugar: “ “The Light in the Darkness“ Escola Secundária de Vila Verde
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CASA DO CONHECIMENTO
DE VILA VERDE
UM ESPAÇO ONDE A TECNOLOGIA É PARA PARA TODOS

A Casa do Conhecimento de Vila Verde foi a primeira a ser
fundada, das nove que atualmente compõem a Rede de
Casas do Conhecimento do país.
Com o objetivo de promover o conhecimento, a criatividade e a inovação, um dos propósitos deste espaço é criar
condições de igualdade no acesso às tecnologias digitais.
Dotada de cinco modernos e equipados espaços:
O auditório multimédia, a sala das tecnologias criativas, a
sala de exposição interativa e salas de formação.
A Casa do Conhecimento de Vila Verde pretende promover
a inclusão digital das populações na Sociedade da Informação, reforçando as suas competências e qualificações, num
espaço de criatividade e inovação para o desenvolvimento
e experimentação de tecnologia.
Ismael Graça, Coordenador da Casa do Conhecimento de
Vila Verde, explica que, «ao longo do ano, são muitas as
atividades que fazem parte do dia a dia deste espaço que é
aberto às tecnologias criativas, mas não só.»
«Mais recentemente temos em mãos a Comunidade de
Leitores da Rede de Casas do Conhecimento, um projeto
muito interessante em parceria com a Universidade do Minho, do qual nos tem dado muito gozo fazer parte. É uma
nova forma de interpretar a leitura, aliando-a à tecnologia» refere.
O projeto “Tardes Digitais” que concluiu a sua primeira
edição em junho deste ano, é considerado por Ismael Graça «uma das nossas melhores e mais importantes iniciativas.»
«Juntar cidadãos seniores e pessoas com necessidades
especiais do nosso concelho e proporcionar-lhes o acesso básico à tecnologia é, sem dúvida, muito gratificante.
Pretendemos fazer a 2.ª edição muito em breve», afirma.
Foi também este ano que aconteceu a 1ª Feira de Ciência
e Tecnologia, uma mostra de projetos de ciência e tecnologia desenvolvidos pelos alunos das escolas do concelho de
Vila Verde. «A feira foi visitada por mais de 500 pessoas e
contou com a exposição de cerca de 40 projetos de ciência
e tecnologia. Foi um verdadeiro sucesso» sublinha Ismael
Graça.
Na perspetiva do Coordenador, esclarece que, «a Casa do
Conhecimento é um espaço aberto às tecnologias criativas, que, na sua amplitude, permitem desenvolver processos de aprendizagem e criatividade, passando por etapas
de experimentação, exploração e reflexão.»
«Para o próximo ano, temos o objetivo de continuar a tentar diversificar a Casa do Conhecimento ao público e atrair
cada vez mais gente. Pretendemos também reforçar a robótica e os nosso meios interativos, para que possamos
estar sempre atualizados no que à tecnologia diz respeito»
conclui Ismael.
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AÇÃO SOCIAL
PROJETO IDADE MAIOR
INTERVENÇÃO EM REDE
VILA VERDE PROMOVE PROJETO PIONEIRO QUE ACOMPANHA IDOSOS
EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO, RECORRENDO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

O Município de Vila Verde apresentou à imprensa, em janeiro de 2019, a
plataforma online relativa ao Projeto
Idade Maior- Intervenção em Rede.
Este projeto pioneiro envolve vários
parceiros com intervenção relevante
em matéria de acompanhamento e
apoio aos idosos do concelho de Vila
Verde, permitindo ao Município de
Vila Verde desenvolver uma política
social ativa tendente à elevação dos

níveis de bem-estar e de qualidade de vida de todos aqueles idosos
que vivem numa situação de isolamento, sem retaguarda familiar. As
entidades envolvidas em rede nesta
iniciativa com o Município de Vila
Verde são a Guarda Nacional Republicana, o Agrupamento de Centros
de Saúde Cabreira – Gerês, a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Verde e a Cruz

Vermelha Portuguesa, que fazem,
assim, a identificação dos idosos, o
conhecimento in loco das suas condições de vida, a implementação de
estratégias e medidas concretas de
apoio e a criação de condições para
que todos se sintam verdadeiramente acompanhados e possam viver
com a dignidade que lhes é devida.
Esta plataforma permite partilhar informação em tempo real.
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DIA DOS AVÓS
VILA VERDE ASSINALA DIA INTERNACIONAL DOS AVÓS
COM A REALIZAÇÃO DA 3.ª EDIÇÃO DOS
“GERAÇÕES SEM FRONTEIRAS”

O Município de Vila Verde, a Rede Social e o Centro Social
do Vale do Homem, em parceria com as IPSS do concelho,
assinalaram, no dia 26 de julho, o Dia Internacional dos
Avós, com a realização da terceira edição dos jogos “Gerações sem Fronteiras”, evento que teve lugar no pavilhão do
Playgreen, em Sabariz. Esta é uma iniciativa muito peculiar
com a realização de diversos jogos e boa disposição à mistura, onde os avós mostram a sua garra, a sua força e a sua
boa disposição. A animada tarde iniciou-se com a receção
aos participantes desta atividade concelhia, seguindo-se
a realização dos jogos “gerações sem fronteiras”. Os jogos
proporcionados foram de motricidade, bóccia, latas, dança
com a bola, vindimada e rebentando balões. Para além dos
jogos, os participantes desfrutaram em pleno de uma aula
“gerações fitness”. Refira-se que esta ação foi possível graças ao apoio e empenho da Rede Social, das IPSS do concelho e do Playgreen, «a todos o Município de Vila Verde
expressa um agradecimento muito especial».

PROJETO “CUIDAR COM REIKI”
MUNICÍPIO DE VILA VERDE PROMOVE SESSÕES DE
REIKI EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO

Realizou-se, no dia 11 de setembro, na Biblioteca
Prof. Machado Vilela, o encerramento do projeto
“Cuidar com Reiki”, desenvolvido pelo Serviço da
Ação Social do Município de Vila Verde ao longo
dos meses de maio, junho e julho, em várias freguesias do concelho de Vila Verde. Esta iniciativa
emerge do trabalho desenvolvido pelo Núcleo Local de Inserção de Vila Verde e contou com o apoio
do Município de Vila Verde, em parceria com o
Centro Português e Investigação e Formação em
Terapias Complementares (CENIF). Foram quatro
os locais do concelho de Vila Verde que, ao longo
deste período, acolheram o Hospital de Reiki Itinerante (HRI), espaço onde foi desenvolvido o projeto
Cuidar com Reiki. A primeira sessão decorreu no
dia 12 de maio, no Campo da Feira, na União de
Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós
a segunda teve lugar no Complexo de Lazer de Vila
Verde, no dia 2 de junho, tendo sido promovida no
âmbito da comemoração do Dia da Criança. No dia
23 de junho foi a vez da freguesia de Moure acolher
as terapeutas de Reiki e a última sessão teve lugar
na Praia Fluvial do Faial, na Vila de Prado. Em cada
uma das sessões realizadas participaram cerca de
30 pessoas.
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FESTA CONCELHIA SÉNIOR
UMA DAS MAIORES EDIÇÕES DE SEMPRE COM MAIS
DE DOIS MIL SENIORES VILAVERDENSES EM CONVÍVIO
A Festa Concelhia Sénior 2019, promovida pelo
Município de Vila Verde, juntou mais de dois
mil idosos Vilaverdenses, no dia 5 de julho, num
animado convívio na Quinta da Malafaia, em
Esposende. Este extraordinário número de Vilaverdenses seniores começou por rumar a Santa
Luzia, em Viana do Castelo, para assistir a uma
celebração eucarística. Depois, os autocarros dirigiram-se à Quinta da Malafaia, em Esposende,
onde decorreu um almoço seguido de muita animação e de um sempre salutar e alegre convívio
entre todos. A forte mobilização de Vilaverdenses de todo o território concelhio é sintomática
do interesse desta iniciativa e do trabalho que
continua a ser realizado, em consonância e em
colaboração com as Juntas de Freguesia, para
proporcionar bem-estar às pessoas menos jovens e, assim, dinamizar momentos de grande
alegria para a população sénior. Fica uma vez
mais, demonstrada a relevância religiosa, cultural e lúdica desta atividade amplamente participada.
PERTO DE DOIS MIL IDOSOS CONFRATERNIZAM
NO S. BENTO DA PORTA ABERTA E NO SAMEIRO
A segunda parte da Festa Concelhia Sénior, organizada pelo
Município de Vila Verde em parceria com as IPSS concelhias
e com as Juntas das 33 freguesias e uniões de freguesia,
mobilizou, no dia 6 de setembro, perto de 2 mil idosos num
memorável passeio ao S. Bento da Porta Aberta e ao Sameiro. Este evento, que se realiza pela vigésima primeira vez, é
uma iniciativa que proporciona à população menos jovem
do concelho de Vila Verde inesquecíveis momentos de boa
disposição e de confraternização.
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CASA DA ALEGRIA
Este projeto do Centro Social Vale do Homem, na
freguesia de Lanhas, irá dar apoio a 50 utentes, 19
em centro de dia e 31 em regime de Lar. A construção da “Casa da Alegria”, um Lar e Centro de Dia
para pessoas com Alzheimer e outras demências,
é, na perspetiva do Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, «uma importante resposta social que o concelho de Vila Verde
passa a ter.» O autarca afirma que «Vila Verde é,
certamente, um dos concelhos do país com mais
e melhores respostas sociais. Temos muitas e boas
instituições». O edil aproveitou para reforçar que
«podem sempre contar com o Município de Vila
Verde para este tipo de projetos de cariz social.»

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE COVAS
SERÁ TRANSFORMADA EM CENTRO SOCIAL

O Município de Vila Verde está a apoiar a reabilitação da antiga escola primária de Covas, que será
transformada em centro social, uma obra do Centro
Social da Paróquia de Covas que representa um investimento de 377 mil euros. O presidente da Câmara de Vila Verde, Dr. António Vilela, participou,
no dia 4 de julho de 2019, no Lançamento da Primeira Pedra do Centro Social da Paróquia de Covas,
a qual foi presidida pelo Arcebispo Primaz de Braga,
D. Jorge Ortiga, e contou também com a presença
do Diretor da Segurança Social de Braga, Dr. João
Ferreira, do Presidente da União de Freguesias do
Vade, Engº Carlos Cação, do Presidente da Direção
do Centro Social da Paróquia de Covas, Padre Feliciano Oliveira, entre muitas outras entidades e convidados.
4.º CONCURSO DE BOLACHAS
Realizou-se, no dia 17 de maio, o 4.º Concurso de
Bolachas, uma iniciativa que está inserida no Plano
de Atividades da Rede Social de Vila Verde e este
ano foi organizado pelo Centro Paroquial e Social
de Moure. Os utentes das doze IPSS do Concelho de Vila Verde participantes no concurso, que
decorreu na Escola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV), assistiram à peça de teatro “Quando a velhice chega”, encenada pelos alunos do 2.º ano do
curso técnico de Geriatria da EPATV. Tiveram ainda
a oportunidade de participar numa aula de zumba promovida pelos utentes da APPACDM de Vila
Verde.

42

REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE

HABITAÇÃO
MUNICÍPIO DE VILA VERDE E ASSOCIAÇÃO HABITAT FOR
HUMANITY ENTREGAM CASA A FAMÍLIA DA LAGE
No dia 30 de maio, realizou-se a
cerimónia de entrega da casa da
família Alves, na Freguesia da Lage,
Vila Verde. A consolidação da parceria entre o Município de Vila Verde e Habitat for Humanity e a dedicação da família, co-responsável
neste processo de mudança, constituiu um fator basilar na concretização de um sonho: a construção
de uma casa condigna. Dezenas de
voluntários nacionais e internacionais abraçaram o desafio de ajudar
a Habitat for Humanity Portugal a
construir a casa da família Alves.

POLÍTICA ATIVA DE
FIXAÇÃO DOS JOVENS
CÂMARA MUNICIPAL VENDE LOTES NA
PORTELA DAS CABRAS COM BASE DE
LICITAÇÃO A UM EURO O METRO
QUADRADO

A Câmara Municipal de Vila Verde aprovou,
na reunião do Executivo Municipal, do dia 3
de julho, uma proposta de venda de 4 lotes
destinados à construção urbana, na extinta
freguesia da Portela das Cabras, atualmente
integrada na União de Freguesias de Ribeira
do Neiva. Na fundamentação da proposta é
dada uma relevância redobrada à criação de
condições para a fixação e/ou atração de jovens, com idade inferior a 35 anos, promovendo, assim, uma política ativa de combate
à estagnação demográfica nas regiões mais
periféricas.
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE E ASSOCIAÇÃO HABITAT
FOR HUMANITY ENTREGAM CASA A FAMÍLIA DE PEDREGAIS

No dia 30 de julho, realizou-se, a cerimónia de entrega da casa da família Costa, em Pedregais, na União de
Freguesias da Ribeira do Neiva, fruto
de uma parceria entre o Município
de Vila Verde e Habitat for Humanity
e a família.Diversos voluntários nacionais e internacionais abraçaram o
desafio de ajudar a Habitat for Humanity Portugal a construir a casa

da família Costa. O Município de Vila
Verde colaborou com apoio técnico e
maquinaria, bem com a atribuição de
5.000 € em materiais de construção.
Esta família, que trabalhou afincadamente durante meses na sua própria
casa, ficará a pagar uma prestação
mensal sem juros, de valor reduzido,
de acordo com os seus rendimentos.
Glória Costa, mãe de Sofia e Eduardo

MUNICÍPIO DE VILA VERDE ATRIBUI HABITAÇÃO
SOCIAL A DUAS FAMÍLIAS
O Município de Vila Verde entregou,
no dia 1 de abril, as chaves de duas
habitações sociais a duas famílias carenciadas que serão alojadas no edifício de propriedade horizontal, na
Avenida Professor Machado Vilela,
n.º69. As habitações entregues são
de tipologia T2 e T3 e foram atribuídas às famílias que obtiveram maior
pontuação na listagem resultante
do concurso para atribuição de habitação social, sendo as duas famílias monoparentais e uma das quais
beneficiária do Rendimento Social
de Inserção. Para uma das famílias,
o acesso a uma habitação condigna
é o culminar de um sonho. Uma das
arrendatárias, mãe de duas filhas
menores, refere que «as meninas

sonhavam ter acesso a um quarto, a
uma casa de banho e a um espaço
para estudar.» As habitações foram
totalmente requalificadas, encontrando-se salvaguardadas as condições de conforto, privacidade e dignidade habitacional. O Município de
Vila Verde considera que o direito à
habitação é um direito fundamental que assiste a todas as pessoas,
consagrado na Constituição da República Portuguesa, e sustenta que
é cada vez mais necessária a participação dos municípios, no âmbito da
ação social, com vista à progressiva
inserção social e à melhoria das condições de vida das pessoas e famílias
carenciadas.

Queirós, agradeceu «o trabalho de
todos aqueles que ajudaram na concretização do sonho»
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CPCJ DE VILA VERDE
BALANÇO DA ATIVIDADE DO ANO 2019
«ATÉ AO DIA 16 DE DEZEMBRO FORAM ACOMPANHADAS 216 CRIANÇAS NO CONCELHO DE VILA VERDE»

A Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Vila Verde (CPCJ) recebeu
nas suas instalações, os representantes das instituições que compõem a
sua Comissão Alargada, para lhes dar
a conhecer o trabalho realizado em
2019.
A Presidente da CPCJ de Vila Verde,
Beatriz Santos, apresentou o volume
processual relativo a 2019, revelando
que, «até ao dia 16 de dezembro, foram acompanhadas 216 crianças no
concelho de Vila Verde, sendo que

maioritariamente foram sinalizadas
pela GNR, e em segundo lugar, pelas
Escolas, tendo sido o Ministério Público a entidade sinalizadora seguinte»
Beatriz Santos adiantou ainda que «a
problemática prevalente no concelho
é a exposição de crianças a situações
de violência doméstica, seguindo-se
as situações de negligência e depois
diversas problemáticas ao nível da
educação/ensino.»
«Um trabalho em rede, de plena co-

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
CRIANÇAS DO CONCELHO EM FIM DE SEMANA DE VERDADEIRA EUFORIA

Durante o primeiro fim-de-semana de junho, as crianças
do concelho viveram verdadeiros momentos de festa e
euforia. Um pouco por todo o concelho, várias instituições assinalaram o Dia da Criança com a dinamização de
várias iniciativas, onde não faltaram os palhaços, insufláveis, pipocas e pinturas faciais, bem como motivos para
os mais pequenos darem largas à sua imaginação, passarem uma tarde repleta de aventura, divertimento e muita
alegria. Deixamos uma mensagem de parabéns a todas
as Associações e Entidades do concelho que organizaram
com grande empenho e originalidade várias atividades
para as crianças. Foi, sem dúvida, um fim de semana de
enorme confraternização entre as famílias e crianças do
Concelho de Vila Verde. O melhor do mundo são as nossas crianças!

laboração, de total disponibilidade
de todos, sem a qual não podíamos
fazer nada no que respeita à melhoria
da vida de algumas crianças» referiu
a presidente da CPCJ de Vila Verde.
Neste encontro, foi também enaltecido o trabalho da Comissão Alargada
e, em especial, o apoio do Instituto
de Emprego e Formação Profissional
e da Escola Profissional Amar Terra
Verde prestado através da doação de
um vasto conjunto de bens materiais
a famílias mais desfavorecidas.
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VILA VERDE ENCERRA MÊS DA
PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS
NA INFÂNCIA COM FORMAÇÃO
DE “LAÇO HUMANO”

De forma a encerrar as atividades
da ação de sensibilização “Abril,
mês da prevenção contra os maus
tratos infantis e juvenis”, a CPCJ de
Vila Verde, em parceria com o Município de Vila Verde e a Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV),
formou, um “Laço Humano”, na
Praça de Santo António.
Cerca de duzentas pessoas abraçaram a causa e vestiram, literalmente, a camisola azul, com o objetivo
de manifestarem o seu protesto
contra os maus tratos na infância,
iniciativa contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António
Vilela, que se fez acompanhar pelo
executivo municipal, pelos colaboradores do Município de Vila Verde, pelos colaboradores da CPCJ
de Vila Verde e pelos alunos e professores da EPATV.

CPCJ DE VILA VERDE PARTICIPA NA ORGANIZAÇÃO DO
3.º CONGRESSO INTERMUNICIPAL SOBRE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

A CPCJ (Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens) de Vila Verde participou, a 17 e 18 de outubro, no terceiro Congresso Intermunicipal sobre
proteção de crianças e jovens, sob o
tema “Dicotomias e desafios da proteção no espaço público e no espaço
privado”, que decorreu no auditório
da Câmara Municipal de Barcelos.
Esta iniciativa foi organizada pelas
Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens de Vila Verde, Barcelos, Es-

posende, Vila Nova de Famalicão e
contou com o apoio dos respetivos
municípios. A 3.ª edição desde projeto procurou, através da presença
de diversos especialistas, fomentar o
aprofundamento de conhecimentos
e partilha de práticas no âmbito da
proteção da infância e da juventude,
bem como promover o espírito de articulação e a concertação interinstitucional neste domínio. Além do Presidente da Câmara Municipal de Vila

Verde, Dr. António Vilela, estiveram
presentes na sessão várias personalidades, nomeadamente a Presidente
da Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças
e Jovens, Dra. Rosário Farmhouse, a
Procuradora da República e Coordenadora do Gabinete da Família, Criança e Jovem, Dra. Helena Gonçalves e
o Procurador da República Jubilado,
Dr. Rui do Carmo.
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CULTURA
O concelho de Vila Verde, é detentor
de um vasto património, traduzido nos
vestígios arqueológicos, na arquitectura civil e religiosa, nos conjuntos rurais
típicos, nos aspectos etnográficos da
cultura popular.
As festas e romarias constituem uma
das múltiplas expressões da religiosidade dos seus habitantes. Caracterizam-nas as manifestações religiosas e
pagãs, que convivem em comunhão e
se complementam.
As feiras, de periodicidade semanal,
quinzenal, mensal e anual, os eventos
culturais e as várias exposições temáticas revelam o forte empenho no desenvolvimento cultural, social e económico da região.
Os Lenços de Namorados, verdadeiros ex-libris desta terra, os artigos em
linho, a tecelagem em trapos, as miniaturas e brinquedos em madeira, as
cangas e jugos de bois, os instrumentos musicais, a olaria, a cerâmica pintada à mão e as peças em granito são
alguns dos produtos de forte pendor
artesanal existentes no Concelho.
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MÊS DO ROMANCE
PROGRAMAÇÃO MUITO INTENSA QUE CONTRIBUI PARA A
DIVULGAÇÃO DO TERRITÓRIO E PARA A DINAMIZAÇÃO DA
ECONOMIA
Durante 38 dias consecutivos, a marca territorial do Município de Vila
Verde disseminou pelo país e pelo
mundo mensagens de amor, carinho
e ternura. Apresentações de produ-

GALA NAMORAR
PORTUGAL

tos Namorar Portugal, workshops,
desfiles de moda, atividades de natureza, espetáculos de dança, música, teatro… mais de uma centena de
iniciativas ins piradas nos motivos

dos Lenços de Namorados. Um amor
intenso que culminou em casamento para encerrar com chave de ouro
a densa e emotiva programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’.

Se parece amor, sabe a amor e soa
a amor, o mais provável é que seja
a Gala Namorar Portugal. No dia 14
de fevereiro, centenas de casais apaixonados rumaram a Vila Verde para
uma noite de elegância, glamour,
arte e amor. A decoração, o jantar romântico, os espetáculos de música ao
vivo, o desfile de moda, nenhum pormenor foi deixado ao acaso para ga-

rantir uma experiência inesquecível.
O evento ganhou ainda mais brilho
com a presença de personalidades
de renome no panorama nacional
da música, moda e televisão (Pedro
Guedes, Kelly Baron, Sofia Escobar,
Raquel Sampaio, Ana Elisa, Milene
Veiga, Iva Lamarão e André Costa).
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SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO
E DA JUVENTUDE MARCA PRESENÇA
NA GALA E ELOGIA A MARCA NAMORAR
PORTUGAL

O Secretário de Estado do Desporto e
da Juventude, Dr. João Paulo Rebelo,
também marcou presença e não poupou elogios à Gala Namorar Portugal
2019, mostrando-se rendido aos encantos do Mês do Romance e da marca
Namorar Portugal. “Quero deixar um
forte cumprimento a todos os envolvidos neste projeto.
«É uma magnífica ideia pegarmos na
nossa história, com uma nova roupagem e novas ideias, e transformá-la
numa marca.»

50

REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE

FESTAS CONCELHIAS
CONSIDERADA UMA DAS MAIORES FESTAS POPULARES DO MINHO
“FESTAS CONCELHIAS DE VILA VERDE FORAM UM ENORME SUCESSO”

Durante cinco dias, as Festas de Santo António trouxeram ao coração do Minho largos milhares de pessoas que participaram ou assistiram a dezenas
de eventos em que a tradição e a etnografia assumiram lugar de destaque,
promovendo, de forma categórica a cultura e o território, enquanto contribuíam, em simultâneo, para a dinamização e o incremento da economia local. À genuinidade da cultura minhota juntaram-se grandes nomes da música
nacional, numa aliança harmoniosa entre tradição e modernidade que se
revelou um enorme sucesso.
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FESTAS DAS COLHEITAS
UM HINO AO MUNDO RURAL
E ÀS TRADIÇÕES

Ao longo de cinco dias consecutivos,de 9 a 13 de outubro, a Festa
das Colheitas – XXVIII Feira Mostra de Produtos Regionais, trouxe
a Vila Verde o genuíno pulsar do
mundo rural. Um evento ímpar de
valorização da ruralidade, dinamização da economia e promoção da
tradição da cultura popular, como
frisou o Presidente do Município
de Vila Verde, Dr. António Vilela.
No final, os objetivos foram amplamente alcançados. Para tal, muito
contribuiu o empenho do Município de Vila Verde e de todos os
parceiros (instituições, empresas,
juntas de freguesia, associações,
artesãos…) que se associaram a
uma programação turístico-cultural que contou com a presença de
dezenas de milhares de pessoas.
“Deixo uma palavra de reconhecimento. É o trabalho de todos que
faz da Festa das Colheitas a maior
festa de Vila Verde e uma das
maiores festas deste país”, afirmou
o Presidente da Câmara Municipal,
Dr. António Vilela, agradecendo
também ao público pela forte adesão ao certame.
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A vereadora da Cultura do Município de
Vila Verde, Dra. Júlia Fernandes, fez um
balanço muito positivo do evento. “Um
hino ao mundo rural, às nossas tradições, à cultura popular… Tudo reunido
na mesma festa, onde conseguimos ver
toda a nossa essência. Isso orgulha-nos
muito!”, referiu, acrescentado que a iniciativa já extravasou fronteiras e atrai
visitantes de todo o país e até do estrangeiro. Júlia Fernandes destacou ainda a
hospitalidade e genuinidade da população local, bem como a dedicação de
todos os envolvidos: “É tudo feito com
muito carinho e paixão”. A Festa das Colheitas – XXVIII Feira Mostra de Produtos
Regionais trouxe a Vila Verde os produtos frescos do campo, raças autóctones,
gastronomia regional, recriações de práticas ancestrais, espetáculos de música
ao vivo e artesanato, entre outros, num
programa com mais de 40 iniciativas. De
salientar também que, durante os cinco
dias do evento, a XXVIII Feira Mostra de
Produtos Regionais brindou o público
com o que de melhor e mais genuíno o
concelho e a região têm para oferecer.
Dos produtos frescos do campo ao artesanato, passando pela gastronomia,
queijo, fumeiro, doçaria, vinho… a oferta
era ampla e diversificada nos 173 stands
expositores presentes no recinto.
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ROTA DAS COLHEITAS
UM HINO À TRADIÇÃO E AO MUNDO RURAL COM 41 INICIATIVAS
DISTRIBUÍDAS UM POUCO POR TODO O CONCELHO

MALHADA DE FEIJÃO NA LOUREIRA

ARRAIAL DO MELÃO CASCA DE CARVALHO EM
SOUTELO

MALHADA DE CENTEIO ABOIM DA NÓBREGA
E GONDOMAR

LETRA HARVEST FEST 19
COLHEITA DO LÚPULO

DESFOLHADA, MALHADA E FESTIVAL DA
BROA EM ORIZ S. MIGUEL

SABORES DA TERRA EM ESCARIZ S. MAMEDE

SUBIDA NOCTURNA DO MONTE DE
SANTA ENGRÁCIA EM GÊME

NOITES TEMÁTICAS PICO DE REGALADOS

ANIMAÇÃO TRADICIONAL E GASTRONÓMICA
EM FREIRIZ

FESTA DAS COLHEITAS EM ESCARIZ
S. MARTINHO

MALHADA DO TREMOÇO EM OLEIROS

CAMINHADA AMBIENTAL EM TERRAS
DO NEIVA A TROVELA
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ROTA DAS COLHEITAS

CAMINHADA NOCTURNA POR TERRAS DE D. JOÃO
ABOIM EM ABOIM DA NÓBREGA E GONDOMAR

SEMANA GASTRONÓMICA ARROZ DE FEIJÃO
E PATANÍSCAS EM LANHAS

BTT ROTA DAS COLHEITAS NA LOUREIRA

AGRIDOCE EM CABANELAS

PAPAS DE SARRABULHO RESTAURANTE
DO ALÍVIO - SOUTELO

ESPADELADA DE LINHO EM MARRANCOS

DESFOLHADA MINHOTA EM PARADA DE GATIM

PICA NO CHÃO RESTAURANTE TORRES
PONTE S. VICENTE

FESTA DO CAURDO DO POTE EM SABARIZ

TRAIL DO VALE DO HOMEM

FESTA DE SANTO ISÍDRO NA CARVALHOSA,
EM VILA VERDE

FESTA DAS COLHEITAS DA VILA DE PRADO
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IX CORRIDA COM CARRINHO DE ROLAMENTOS
EM LANHAS

SABORES DE OUTONO EM ESQUEIROS

FEIRAS NOVAS DA VILA DO PICO DE REGALADOS

DESFOLHADA/SARDINHADA EM ATIÃES

TRADIÇÂO DOS NOSSOS AVÓS EM CERVÃES

FESTA DO SARRABULHO EM COUCIEIRO

MATANÇA DA CEBA E REJOADA
COM MAGUSTO NA LAGE

FESTIVAL DA SARDINHA NA BROA EM VALBOM
SÃO MARTINHO

JANTAR COM FADO E EMENTA TRADICIONAL
RESTAURANTE LUENA

TRILHO NÓBREGA EM AMBOIM DA NÓBREGA

9ª MOSTRA DE DOCES E SABORES
DA NOSSA TERRA

FIM DE SEMANA GASTRONOMICO
VILA VERDE CAPITAL DO PICA-NO-CHÃO
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BIBLIOTECA PROF. MACHADO VILELA
VILA VERDE

APRESENTAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “OS
SEGREDOS DO CÁVADO”

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“ARQUITETURA DAS PALAVRAS”

A Biblioteca Professor Machado
Vilela acolheu, no dia 28 de junho,
a apresentação do livro “Arquitetura das palavras”, do autor Inocêncio Paulo Moreira. Com mais de
uma dezena de obras publicadas,
o escritor oscila entre a poesia e
a investigação. “Arquitetura das
palavras”, um livro carregado de
poesia, foi apresentado pela prefaciadora Drª Isabel Pinto Bastos. A
sessão contou com a presença da
Vereadora da Cultura, Educação e
Ação Social da Câmara Municipal
de Vila Verde, Drª Júlia Fernandes.
A obra estará disponível para leitura na Biblioteca Municipal.

Durante o mês de abril, esteve patente ao público, na Biblíoteca Prof
Machado Vilela, a exposição “Os
Segredos do Cávado”. Enquadrada
do projeto de sensibilização “Aqua
Cávado, o rio que nos une”, esta exposição foi promovida pela CIM do
Cávado e pela Agência de Energia
do Cávado e pretende, através de
cerca de trinta fotografias, retratar
as mudanças decorridas ao longo
dos anos no património existente
entre os Rios Cávado e Homem.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Vila Verde apura doze alunos para
Final Regional

Vinte alunos dos Agrupamentos de
Escolas do concelho de Vila Verde
participaram, no dia 22 de fevereiro, na Fase Municipal da 13.ª Edição
do Concurso Nacional de Leitura, na
Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela.
O concurso destinou-se aos alunos
do 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino Básico e do Secundário, tendo 2 alunos
com passagem direta à final da CIM)
do Concelho de Vila Verde.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“INTENSA(MENTE)”

“Intensa(Mente)” é o título do livro do vilaverdense Víctor Afonso,
apresentado, no dia 28 de setembro, na Biblioteca Prof. Machado
Vilela de Vila Verde. A apresentação da obra esteve a cargo do
Professor Doutor Alberto Nídio
e contou com a presença do Vice
Presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde, Dr. Manuel Lopes, e
da Vereadora da Educação, Cultura
e Ação Social, Dr.ª Júlia Fernandes.
Recebido por uma vasta audiência,
o autor explicou que o livro aborda
as amizades da infância, o tempo
da escola e os amigos que foi conquistando ao longos dos anos. A
sessão foi animada pela Academia
de Música de Vila Verde

BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF.
MACHADO VILELA COMEMORA 24.º
ANIVERSÁRIO COM A INAUGURAÇÃO
DA EXPOSIÇÃO “AQUILINO, UM ROSTO,
UMA OBRA”

No âmbito do 24.º aniversário da
Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela, que se comemora a 16 de
dezembro, decorreu a inauguração
da exposição “Aquilino, um rosto,
uma obra”, uma mostra comissariada por Luís Cabral, bibliotecário e antigo Diretor da Biblioteca
Pública Municipal do Porto e pelo
Pintor Manuel Casal Aguiar, pintor
responsável pelos desenhos da
mostra. A abertura da exposição
contou ainda com a participação
do neto do escritor Aquilino Ribeiro Machado.

FESTIVAL DA POESIA
DE VILA VERDE

No dia 28 de maio, realizou-se,
na Biblioteca Municipal Professor
Machado Vilela, o 2.º Festival de
Poesia de Vila Verde. Depois do
sucesso do ano passado, os alunos
participantes desta edição repetiram a proeza ao declamarem com
enorme talento os poemas que
escolheram. Dos mais miúdos aos
mais graúdos, participaram neste
concurso perto de 100 alunos dos
Agrupamentos de Escolas de Vila
Verde, Moure e Ribeira do Neiva,
Prado e da Escola Secundária de
Vila Verde.
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BIBLIOTECA COMENDADOR SOUSA LIMA
VILA DE PRADO

BIBLIOTECA DE PRADO ASSINALA 1.º
ANIVERSÁRIO
COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

A Biblioteca de Prado, Comendador Sousa Lima, comemorou, no
dia 23 de janeiro, o seu primeiro
aniversário.
De forma a assinalar esta data tão
especial, foram preparadas algumas atividades que decorreram ao
longo do dia.
As comemorações começaram logo
de manhã com a visita das crianças
da Casa do Povo da Vila de Prado,
que tiveram a oportunidade de ouvir “A hora do conto” e cantar os
parabéns à Biblioteca, com direito
a bolo e a presentes.Para a coordenadora desta biblioteca, a Bibliotecária Drª Maria Barreto Nunes,
«esta data é realmente especial. O
balanço que fazemos deste 1.º ano
de Biblioteca é extremamente positivo.

EXPOSIÇÃO “VIVEM LIVRES NA MARGENS DO CÁVADO” INTEGRADA NA
ATIVIDADE “LER MAIS COM CIÊNCIA”

Os alunos da Casa do Povo e duas
turmas do 4º ano do Centro Escolar de Prado participaram, no dia
22 de maio, na habitual atividade
da Biblioteca de Prado -”Ler mais
com ciência”, para ouvirem o conto: “O Melro Artista”, de Marion
Denchars.
Aproveitando a iniciativa e o contexto da história do pequeno melro
artista, foi também inaugurada a
exposição “Vivem livres nas Margens do Cávado”. Um conjunto de
mais de quarenta fotografias de
aves naturais da zona do Rio Cávado, captadas por Patrício Rodrigues
e António Moreira, fotógrafos amadores da Vila de Prado, representadas em pequenos azulejos de cerâmica, elaborados pelas talentosas
mãos da ceramista Fátima Mendes.

EXPOSIÇÃO “A VOLTA A ÁFRICA” DÁ A
CONHECER AS HISTÓRIAS E AS CULTURAS AFRICANAS

A Biblioteca de Prado Comendador Sousa Lima acolheu ainda uma
tertúlia/exposição sobre a obra “A
Volta à África”, do autor Gabriel
Sarabando.
A sessão contou com a presença
do autor do livro, um apaixonado
por viagens, fotografia e pessoas.
Já viajou por mais de 40 países,
para destinos como Nova Zelândia, Etiópia, Congo ou Moçambique. Estudou Fotografia e Comunicação Social.
Neste livro sobre a viagem a África, Gabriel Sarabando publica várias fotografias onde dá a conhecer o continente africano e as suas
gentes.
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“LER MAIS COM CIÊNCIA”
CRIANÇAS APRENDEM A FAZER
PÃO E COMPOSTAGEM

BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA
FLUVIAL DO FAIAL

No Verão de 2019 a Praia Fluvial do
Faial teve à disposição dos veraneantes uma “Biblioteca de Praia”.
Este projeto, dinamizado pela Biblioteca de Prado Comendador
Sousa Lima, teve como objetivo
promover o livro e a leitura durante
os meses de verão e levar a Biblioteca à comunidade e a um dos locais
mais frequentados do Concelho de
Vila Verde nesta altura do ano.

MEMÓRIAS DA ANTIGA ESCOLA DO
BOM SUCESSO

Memórias da antiga Escola do
Bom Sucesso da Vila de Prado
foram contadas na Biblioteca de
Prado Comendador Sousa Lima,
numa tertúlia que teve por objetivo recordar e dar a conhecer a
todos a história desta antiga escola que tantos alunos formou.
Os antigos professores e alunos
recordaram outros tempos, avivaram a memória em torno deste espaço secular, construído no
século XIX e fundado em 1887,
agora transformado em biblioteca pública e escola de música.

Sob o tema “Ler mais com Ciência”,
várias crianças dirigiram-se à Biblioteca de Prado para aprenderem
a fazer pão e compostagem. Depois
de ouvirem as histórias sobre estes
dois temas e para as tornar mais
dinâmicas e divertidas, o Padeiro Pedro, da empresa Paniprado,
mostrou à pequenada como é confecionado o pão e o Engº Biológico
Adelino Silva apresentou aos mais
pequenos uma abordagem educativa sobre a importância da reciclagem dos resíduos domésticos, indo
ao encontro do tema da “compostagem”. Estas ações tiveram, ainda,
a colaboração das Educadoras e
Auxiliares da Casa do Povo da Vila
de Prado e das Técnicas do Centro
Comunitário de Prado.
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SÁ DE MIRANDA
VILA VERDE PRESTA CULTO AO GRANDE POETA DO NEIVA
Durante três dias, de 10 a 12 de
maio de 2019, viveu-se, na sede
Concelhia, uma emocionante viagem à era de Francisco Sá de Miranda, o grande Poeta do Neiva.
As festividades foram recheadas
de inúmeras iniciativas, como espetáculos de falcoaria, danças e
bailados, mostras de armas, oficinas, artesanato, tasquinhas, sarau cultural, desfile quinhentista
e tantas outras atividades que enriqueceram mais uma edição do

evento “Sá de Miranda Por Terras
de Vila Verde- Feira Quinhentista.”
Para os amantes da gastronomia
não faltaram as típicas tasquinhas
com apetitosos petiscos e bebidas,
que vieram complementar a riqueza cultural da feira. As tendinhas
de produtos artesanais e também
gastronómicos retrataram de forma exímia os mercados da época
quinhentista e o negócio parece
ter corrido de “vento em popa”.

LEVAR O CONCELHO DE VILA
VERDE ALÉM-FRONTEIRAS

O evento, que se assume como
um importante atrativo turístico,
insere-se na estratégia do Município de Vila Verde de produção
e divulgacão do território. A Feira
Quinhentista afirma-se, também,
como uma jornada lúdico-pedagógica que incentiva a comunidade escolar vilaverdense na participação e organização do evento,
de forma a inteirá-la do legado histórico do concelho de Vila Verde.
Todos os agrupamentos de escolas
do concelho, a Escola Secundária
de Vila Verde,a Academia de Música de Vila Verde, a Escola Profissional Amar Terra Verde, e muitas
associações de pais e encarregados de educação foram a âncora
desta iniciativa e deram um colorido especial às várias atividades.
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ENCONTRO DE REIS

41 GRUPOS PARTICIPAM NO
13.º ENCONTRO DE REIS

Foram quarenta e um os grupos de
cantares de reis que marcaram presença no 13.º Encontro de Cantares de
Reis de Vila Verde, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila
Verde, através da Loja Interativa de
Turismo. Os grupos representantes de
várias freguesias exibiram o melhor do
canto e dos sons populares de cantares de Reis num evento que tem por finalidade a defesa das tradições cultu-

rais concelhias, no caso específico, na
proteção da música tradicional de cariz popular e nas demais componentes
etnográfica que a enquadra. Vindos de
várias freguesias do concelho de Vila
Verde, os grupos deram as boas vindas
ao novo ano, ao nascimento do Menino Jesus, aos bons proveitos agrícolas
e aos “amigos” habitantes da freguesia.
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7.ª BIENAL NA ESCOLA
“BURQA.....SOMOS NÓS”, “LINHA AZUL” E “DICOTEMIA” FORAM AS
OBRAS PREMIADAS
A Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela acolheu, no dia 16 de
maio, a cerimónia de inauguração e entrega de prémios da 7.ª edição da
Bienal na Escola, promovida pelo Município de Vila Verde em colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, com a Escola Secundária de Vila Verde e a Escola Profissional Amar Terra Verde.

DE QUARENTA OBRAS CONCORRENTES, O JÚRI ATRIBUIU OS SEGUINTES
TRÊS GRANDES PRÉMIOS E OITO
MENÇÕES HONROSAS:

GRANDE PRÉMIO
Primeiro Escalão: obra “Burqa....
somos nós”, da EB 2/3 de Prado; segundo Escalão: obra “Linha
Azul”, da EB 2/3 Monsenhor Elísio
Araújo; terceiro Escalão: obra “Dicotomia” da Escola Secundária de
Vila Verde.
MENÇÕES HONROSAS:
Primeiro Escalão: obra “Burqaaqrub”, da EB 2/3 de Prado; Segundo Escalão: obras “ Estudo
da Linha” da EB 2/3 Monsenhor
Elísio Araújo: “ Help Me” da EB
2/3 Monsenhor Elísio Araújo;
“Autorretrato Criativo”, da EB 2/3
Monsenhor Elísio Araújo; Terceiro
Escalão: Obras “Manipulação” da
Escola Profissional Amar Terra Verde; “Signos” da Escola Profissional
Amar Terra Verde; “Essência do
Afeto” da Escola Secundária de
Vila Verde, “Imprevistamente Beijo”, da Escola Secundária de Vila
Verde.

PINTAR A PÁSCOA
13.ª EDIÇÃO DO “PINTAR A PÁSCOA ”
TRANSFORMA OVOS EM
OBRAS DE ARTE

Pelo 13.º ano consecutivo,
“Pintar a Páscoa” voltou com
toda a originalidade que lhe
é característica, para colorir a
Praça do Município. Este ano,
a iniciativa teve a segunda
maior adesão de sempre, com
a participação de 55 ovos, sendo que o 55.º fou uma árvore
temática. Na sessão de inauguração foram entregues os prémios relativos ao concurso do
ano passado (12.ª edição).
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ARTESANATO
FIA LISBOA 2019

A “MAIOR FEIRA DE MULTICULTURALIDADE
DA PENÍNSULA IBÉRICA” VOLTA A NAMORAR
PORTUGAL
Mais de 600 expositores (220 internacionais) vindos de mais de 40 países dos cinco continentes.
Mais de cem mil visitantes. A FIA (Feira Internacional do Artesanato) Lisboa 2019 afirma-se como
a “maior feira de multiculturalidade da Península
Ibérica e a segunda maior da Europa”, uma montra privilegiada do que de melhor e mais genuíno
as diferentes culturas têm para oferecer. Os produtos Namorar Portugal, inspirados nos motivos
dos Lenços de Namorados, são presença habitual
no evento e este ano não foi exceção. Voltaram ao
pavilhão do artesanato para representar a genuína
cultura local, promover a marca Namorar Portugal
e divulgar o concelho de Vila Verde. A FIA 2019 decorreu de 29 de junho a 07 de julho, em Lisboa, na
FIL, Parque das Nações. A marca territorial do Município de Vila Verde continua a dinamizar a economia local e nacional, com parceiros espalhados
por vários pontos do país, enquanto contribui, de
forma significativa, para a preservação e promoção
da genuína tradição da cultura local. O ‘quartel-general’ é o Espaço Namorar Portugal, localizado no
Centro de Dinamização Artesanal de Vila Verde,
paredes meias com a Aliança Artesanal, bastião de
defesa e promoção desta bela, antiga e valiosa herança cultural. A marca está também a um clique
de distância de qualquer ponto do planeta, através
do website www. namorarportugal.pt ou da página
facebook.com/namorarportugal.
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NATAL 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE DISTRIBUI PRESENTES DE NATAL
AOS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA E 1.º CICLO DO CONCELHO
Durante uma semana, a Vereadora
da Cultura, Educação e Ação Social,
Dra. Júlia Fernandes, acompanhou
a reta final do 1.º período deste ano
letivo junto dos alunos dos Jardins
de Infância e 1.º ciclo do concelho de
Vila Verde, aproveitando para lhes
entregar os tão desejados presentes

de Natal.
A autarca visitou 29 Jardins de Infância e 21 Escolas do 1.º Ciclo, pertencentes ao Agrupamento de Escolas
de Moure e Ribeira do Neiva, Agrupamento de Escolas de Prado e Agrupamento de Escolas de Vila Verde.
Nesta ação, alguns Presidentes de

Junta de Freguesias e Uniões de Freguesias e Diretores dos Agrupamentos de Escolas associaram-se à Vereadora da Educação para apresentar
os votos de boas festas a toda comunidade escolar.
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ILUMINAÇÔES DE NATAL

A SEDE DO CONCELHO DE VILA VERDE FICOU AINDA MAIS BONITA.
AS ILUMINAÇÕES DE NATAL DERAM UM BRILHO ESPECIAL À AVENIDA
CENTRAL E AOS JARDINS PÚBLICOS.
NATAL SOLIDÁRIO

MUNICÍPIO PUBLICA CALENDÁRIO
SOLIDÁRIO PARA APOIAR AS
FAMÍLIAS VILAVERDENSES

O Serviço de Ação Social do
Município de Vila Verde lançou,
pelo terceiro ano consecutivo,
o Calendário Solidário que tem
como objetivo apoiar as famílias
vilaverdenses com maior vulnerabilidade social. Ao adquirir este
novo Calendário Solidário está a
promover a adoção responsável
dos animais e a contribuir para
melhorar o conforto e a qualidade de vida de algumas famílias
Vilaverdenses.
COLABORADORES DO MUNICÍPIOASSINALAM A QUADRA
NATALÍCIA COM EXPOSIÇÃO
ALUSIVA AO NATAL

Esta exposição é já uma das
tradições natalícias do Município de Vila Verde. Todos os anos
os colaboradores das diversas
divisões municipais dão largas à
imaginação em busca do presépio mais original.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
25 DE ABRIL

VILA DE PRADO ACOLHE A SESSÃO SOLENE DO 45.º ANIVERSÁRIO DA
REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

Foi ao som da Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Verde que o
Presidente da Câmara Municipal ,
Dr. António Vilela, o Presidente da
Assembleia Municipal, Dr. Carlos
Arantes e o Presidente da Junta de
Vila Verde e Barbudo, José Faria,
hastearam as bandeiras, na Praça do
Município, ato que assinalou o inicio
das comemorações do “25 de Abril”.
A Sessão Solene decorreu perto das
10h00, na Biblioteca Comendador
Sousa Lima, na Vila de Prado, e começou com a receção aos convidados pela Fanfarra de Vila de Prado e
com a entrega de cravos pelas crianças do Centro Escolar de Prado. O
Rancho Folclórico da Casa do Povo
da Vila de Prado e a Associação Et-

nográfica e Cultural do Rancho Folclórico de Vila de Prado iniciaram a
animação com os cânticos “Somos
Livres” e “Grândola Vila Morena”,
seguidos de uma apresentação de
taekwondo pelo Grupo Desportivo
de Prado. A cerimónia prosseguiu
com um dos momentos altos da solenidade, a emotiva peça de teatro
“O 25 de Abril pelo olhar das crianças”, uma encenação conduzida pela
Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Centro Escolar de
Prado. A cerimónia continuou com
a magnifica atuação dos músicos e
cantores da Escola de Música de Vila
de Prado, seguida de um momento
de fado protagonizado pelas fadistas Isa de Castro e Teresa Baixo.

“Manter viva a memória
de Abril é saber reconhecer e homenagear todos
aqueles que fizeram com
que a Revolução fosse possível.”
Dr. António Vilela
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DIA DO CONCELHO
VILA VERDE COMEMORA O 164º ANIVERSÁRIO DO CONCELHO
RECONHECENDO E HONRANDO A HERANÇA CULTURAL
Vila Verde comemorou, no dia 24
de outubro, o 164.º Aniversário da
Fundação do concelho. De forma
a assinalar esta data tão especial
para a história do concelho, o Município realizou no Salão Nobre dos
Paços do Concelho de Vila Verde
uma sessão solene, com um “Concerto do Dia do Concelho”. Sendo
esta uma data de caráter tão especial, a Câmara Municipal convidou
o Grupo Folclórico das Lavradeiras
de Parada de Gatim e o Grupo Folclórico das Lavradeiras de Escariz S.
Mamede, dois grupos que estão a
festejar meio século de atividade,
para abrilhantarem com boa música e muita animação esta importante cerimónia. Na sua intervenção, o
Presidente da Câmara Municipal de
Vila Verde, Dr. António Vilela, referiu que este Dia é um marco fundamental da nossa identidade coletiva. Comemorar o Dia do Município
de Vila Verde é um imperativo histórico, mas é também e principalmente um claro testemunho de
que somos um povo com memória.» O autarca disse também que
«Reconhecer e valorizar o passado,
honrando a nossa herança cultural, é condição fundamental para
bem compreendermos o presente

e para melhor perspetivarmos o futuro.» O edil aproveitou para dizer
obrigado «aos membros das juntas
e assembleias de freguesia, aos
autarcas que ao longo do tempo
fizeram parte dos vários Executivos e das Assembleias Municipais,
aos funcionários municipais, aos
responsáveis das associações culturais, desportivas e recreativas, das
IPSS e outras instituições e empreendedores» e acrescentou «este é
também o momento de reconhecer
o trabalho dos empresários e dos
investidores e de enaltecer especialmente o trabalho a criatividade
e a capacidade empreendedora dos
Vilaverdenses em geral. A todos o
concelho deve tudo o que já foi
feito. Muito Obrigado», concluiu o
Edil.
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GEMINAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA ACOMPANHA COMITIVA DE VILA VERDE E BARBUDO A SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS,
FRANÇA, PARA REFORÇAR A COOPERAÇÃO ENTRE AS DUAS COMUNIDADES

O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde, Dr. António Vilela, acompanhado
por uma comitiva da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, deslocou-se a França, para
participar em mais uma iniciativa ao abrigo do protocolo inter-cultural estabelecido
em 2010 entre a Associação Laços de Amizade da Freguesia de Vila Verde e Barbudo e Saint Germain-en-Coglès, em França.
Saint-Germain-en-Coglès é uma comuna
francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Ille-et-Vilaine, com
32,04 km2 e cerca de 2100 habitantes. Partilhar tradições e fortalecer laços de amizade e cooperação são os grandes objetivos
desta geminação.

COMITIVA FRANCESA DE SAINT-MANDÉ E
COMITIVA ALEMÃ DE LOHMAR RECEBIDAS
NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

De visita a Vila Verde, a comitiva francesa
de SAINT-MANDÉ e a comitiva alemã de
LOHMAR foram recebidas, no dia 11 de
outubro, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. Manuel
Lopes, pela Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Drª Júlia Fernandes
e pelo Vereador do Ambiente e Desporto, Dr. Patrício Araújo. Durante a sessão,
os autarcas conversaram sobre a relação
entre Vila Verde e as duas cidades europeias geminadas, alinhando ideias para
atividades em comum.
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PÁSCOA
RECEÇÃO AO COMPASSO PASCAL NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
MARCADA PELA EMOÇÃO DE TODOS OS PRESENTES

TURISMO
VILA VERDE APRESENTA ETUK
NO DIA MUNDIAL DO TURISMO
O Município de Vila Verde acolheu, pelo quinto ano consecutivo, no domingo de Páscoa, as Solenidades Pascais.
Pelas 14h30, o Compasso Pascal da freguesia de S. Paio de
Vila Verde, composto por seis cruzes,deslocou-se ao edifício dos Paços do concelho.
Com tempo agradável a favorecer as celebrações, sorrisos
e satisfação espelhados nas pessoas presentes e uma boa
disposição contagiante, de acordo com o dia, as sete cruzes
que compõem o Compasso Pascal iniciaram o circuito da
parte da tarde nos Paços do Concelho.

EVASÕES
CONCELHO DE VILA VERDE EM DESTAQUE NA REVISTA EVASÕES

Sob o mote “O Rio, a cerveja e o amor em bordados”, a
Revista Evasões, suplemento semanal do Jornal de Notícias, veio conhecer os encantos do concelho de Vila Verde. “Fevereiro, Mês do Romance” foi o grande destaque da
reportagem, mas não faltam também refe rências à nossa
gastronomia de excelência, ao vasto património natural,
ao desporto e aos variados empreendimentos turísticos. A
Jornalista Carina Fonseca esteve à conversa com a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Verde, Drª Júlia Fernandes, e desvenda aos leitores alguns dos segredos
do Concelho dos 1001 encantos para descobrir.

O Município de Vila Verde comemorou o Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, com a apresentação de um projeto que pretende promover a
igualdade no acesso ao turismo, tornando este
setor mais acessível e inclusivo. Os novos modelos
de eTuk (Tuk Tuks elétricos) da ETUKMINHO estão
preparados para receber pessoas com necessidades especiais, tanto ao nível da empregabilidade
como do lazer, para que todos possam usufruir
dos circuitos turísticos.
Como são veículos ecológicos e silenciosos, podem transportar os turistas a “locais onde os
outros não chegam” e até “entrar em edifícios”,
avançou a representante da ETUKMINHO, Fátima
Meira, durante a sessão pública de apresentação
do projeto, que decorreu na Loja Interativa de
Turismo de Vila Verde. Por outro lado, os eTuks
também estão preparados para serem conduzidos
por pessoas com mobilidade reduzida, facilitando-lhes o acesso ao emprego e até a possibilidade
de criarem o próprio negócio.
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DESPORTO E LAZER
A valorização da atividade física e do
desporto, nas suas diversas vertentes, é um denominador comum das
sociedades modernas. O concelho de
Vila Verde não só não foge a esta regra como vai continuar a apostar na
criação de condições para que todas
as pessoas, das mais distintas faixas
etárias, tenham acesso a espaços, infraestruturas e equipamentos potenciadores da prática de atividades desportivas.
A generalização da prática desportiva
e da atividade física constitui, indubitavelmente, um dos vetores essenciais
do estilo de vida saudável que as pessoas crescentemente valorizam, razão
pela qual também se revela prioritária
a continuidade da aposta na criação de
condições para que os Vilaverdenses
de todas as idades, tenham oportunidade para se dedicar ao desporto e a
outras atividade de lazer que potenciam o bem-estar de todos.
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DESPORTO
MUNICÍPIO DE VILA VERDE GALARDOADO COMO ENTIDADE DO ANO
NA 23.ª GALA DO DESPORTO
Decorreu no dia 30 de janeiro, no
Casino do Estoril, a 23 ª Gala do Desporto, na qual foram galardoados os
melhores desportistas nacionais do
ano transato e todos aqueles que,
pelo seu trabalho, esforço e dedicação, se distinguiram pela excelência
dos resultados alcançados. Nesta cerimónia, Vila Verde também esteve
representado ao seu mais alto nível
nos momentos desportivos. João
Sousa e Pedro Araújo, atletas Vilaverdenses da equipa Trial Portugal,
presentiaram a plateia com com uma
demonstração de trial bike. Sob pro-

posta da Federação Portuguesa de
Canoagem, pela organização da melhor e mais mediática edição do Mundial de Maratonas de Canoagem de
sempre, o Município de Vila Verde foi
galardoado como entidade do ano. O
Mundial de Maratonas de Canoagem
2018, que decorreu no Rio Cávado,
em setembro, na Vila de Prado, é assim, mais uma vez reconhecido pelo
seu importante marco na projeção da
Canoagem e de Vila Verde no País e
no Mundo. Na receção do prémio, o
Presidente da Câmara Municipal de
Vila Verde, Dr. António Vilela, afirma:

«Aproveito para partilhar este prémio com todas as entidades envolvidas na organização do Mundial de
Maratonas de Canoagem 2018, mais
concretamente o Clube Náutico de
Prado, a Junta de Freguesia da Vila de
Prado, a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Verde,
a Guarda Nacional Republicana, a Federação Portuguesa de Canoagem, as
largas dezenas de voluntários e não
podia esquecer o magnífico público
que abrilhantou a margem direita do
Rio Cávado durante toda a prova.»
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CAMPEONATO MUNDIAL DE MARATONAS
ORGANIZAÇÃO PREMIADA
NA 23.ª GALA DO DESPORTO
A Federação Portuguesa de Canoagem, na presença de Sua Exª. o Ministro da Educação, Dr. Tiago
Brandão Rodrigues, e do Sr. Presidente do Comité
Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, homenageou o Município de Vila Verde e o
Clube Náutico de Prado pela organização do Campeonato do Mundo de Maratonas,em canoagem.
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NATAÇÃO
ESCOLA DE NATAÇÃO HERÓIS DO MAR
CRIANÇAS E JOVENS ADQUIREM CONHECIMENTOS
PARA SE DEFENDEREM NA ÁGUA

Durante o mês de julho, realizou-se, mais um Curso de Verão
de Natação, organizado pela Escola Heróis do Mar e desenvolvido no Complexo de Lazer de Vila Verde. Segundo o professor
Manuel Dantas, responsável pela escola, este curso «permite às
crianças desenvolveram mecanismos fundamentais que lhes proporcionam prazer em nadar e, ao mesmo tempo, conhecimentos
necessários para se defenderem na água».
No total, participaram, nas duas quinzenas em que o curso decorreu, cerca de 200 alunos, dos 3 aos 16 anos, dos quais 30 residentes em Vila Verde. É importante referir que esta escola tem
uma preocupação acrescida com o futuro do planeta e, assim
sendo, ensinou as crianças a fazer uma alimentação saudável e
também as ensinou a limpar o recinto, incluindo o lixo que não
foi deixado por elas.

DIA INTERNACIONAL DA
JUVENTUDE COMEMORADO NAS
PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VERDE

No dia 12 de agosto, o Complexo de
Lazer de Vila Verde abriu as portas à
comemoração de mais um Dia Internacional da Juventude. Além das piscinas, não faltaram o trampolim, os
insufláveis, o trampolim e o tão adorado slide. Os amantes da bola puderam jogar voleibol de praia e futvólei.
O Município de Vila Verde associa-se,
todos os anos, a esta data comemorativa e, como já tem vindo a ser habitual, as entradas foram grátis para
pessoas até aos trinta anos.
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INAUGURAÇÃO DO SINTÉTICO
DE COUCIEIRO

Equipamento vai beneficiar as crianças, os jovens e toda a comunidade do
Vale do Homem
A freguesia de Coucieiro inaugurou, no
dia 22 de julho 2019, o arrelvamento
sintético do Campo de Jogos.
Esta é mais uma obra que vai ao encontro dos objetivos do Município de
Vila Verde de prosseguir com o trabalho de requalificação e de construção
de novas infraestruturas desportivas,
para que as populações se sintam bem
onde vivem, ou seja, o investimento no
desporto tem sido e vai continuar a ser
uma prioridade da Câmara Municipal
porque é fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual de uma
comunidade e importante para a fixação dos jovens.
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GRUPO DESPORTIVO DE PRADO
INAUGURA NOVOS BALNEÁRIOS
As novas infraestruturas do Grupo Desportivo de Prado incluem três balneários para as equipas, dois para os árbitros e uma sala para o departamento
médico. A obra, com orçamento perto
de 115 mil euros, foi financiada pela
Federação Portuguesa de Futebol,
pelo Município de Vila Verde e pelo
G.D. de Prado. O ato de inauguração
realizou, no dia 24 de fevereiro, e foi
presidido pelo Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde, Dr. António
Vilela, que fez questão de agradecer a
todos aqueles que colaboraram para
que a obra se concretizasse. Para o edil
vilaverdense, «é de louvar que este
clube, com uma “pequena” ajuda do
Município e de outras entidades tenha
conseguido esta grande obra.» Segundo o Dr. António Viela, «o Município de
Vila Verde continuará a colaborar com
este clube, que é um grande embaixador do nosso concelho. Estaremos cá
para o acompanhar e fazer com que
ele vá cada vez mais longe.» O Presidente da Direção do Grupo Desportivo
de Prado, Miguel Gomes, visivelmente
orgulhoso, salientou que «a partir de
agora o clube tem uns balneários à sua
altura. O que parecia um sonho agora
é realidade. O nosso clube está dotado
de instalações de excelência.»

Na perspetiva do Dr. Carlos Coutada,
Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, «era praticamente
uma obrigação a Federação associar-se a esta obra. Hoje é um momento
de muita alegria e satisfação para todos.» O Presidente da Junta da Vila de
Prado, Dr. Albano Bastos, agradeceu
esta remodelação «em nome de toda a
freguesia.» «É uma obra que fica para
a Vila de Prado. O nosso clube é uma
das nossas mais-valias», referiu.
Depois dos discursos das individualidades, as instalações foram benzidas
pelo Pároco da Freguesia da Vila de
Prado, João Correia, e a população ali
presente pode visitá-las in loco.

«Quando falamos em desporto podemos falar bem
alto da Vila de Prado. Esta
vila só nos pode orgulhar
pelos seus enormes feitos»,
Dr. António Vilela
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INFANTIS DO GRUPO DESPORTIVO DE PRADO
VENCEM PARTIDA DE FUTEBOL EM SAINT-MANDÉ

Os infantis do Grupo Desportivo de Prado parti
ciparam, no dia 7 de setembro, num jogo de futebol em Saint-Mandé, uma vila francesa geminada
com o concelho de Vila Verde. Esta participação
deveu-se à vitória da equipa pradense no Torneio
de futebol 7, que aconteceu nas Festas Concelhias de Santo António de 2019. A partida terminou com a vitória do GD de Prado por 9-2 frente
ao FC Saint- Mandé e contou com momentos de
partilha e intercâmbio desportivo e cultural entre
os jovens atletas. O Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila verde, Dr. Patrício Araújo,
e o Presidente do Grupo Desportivo de Prado,
Miguel Gomes, acompanharam a equipa até
França e o edíl referiu-se à atividade como uma
«jornada de desportivismo e confraternização».

21.ª EDIÇÃO DO PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS PASSA
PELO CONCELHO DE VILA VERDE

A 21.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés passou,
no feriado, de 10 de junho, pelo concelho de
Vila Verde. Foram 2115 motociclistas, mais de
1900 motos e quase 200 estrangeiros de pelo
menos 13 nacionalidades, nomeadamente de
Espanha (com 159 participantes), EUA, Canadá,
Ucrânia, Alemanha, Hungria, Suiça, Inglaterra,
França, Itália, Grécia, Croácia e Bélgica, que se
envolveram na iniciativa.
A entrada no concelho foi por Rendufe e Loureira e passaram pela Câmara Municipal. Continuaram pela, Sra do Alívio, em Soutelo, até à Praia
do Faial, na Vila de Prado, onde fizeram uma
paragem técnica e foram recebidos pelo Vereador do Pelouro do desporto, Dr. Patrício Araújo. A Câmara Municipal de Vila Verde ofereceu
o lanche servido aos participantes na Praia do
Faial.
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DESTAQUE

HOMENAGENS

SÃO VÁRIAS AS ÁREAS QUE O MUNICIPIO DE VILA VERDE
HOMENAGIOU AO LONGO DO ANO DE 2019

CAMPEÕES NACIONAIS RECEBIDOS
NO MUNICÍPIO
DIOGO CORREIA EM DRIFT
NUNO FREITAS NO ENDURO VETERANOS

O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde, Dr. António Vilela, recebeu, nos Paços
do Concelho, dois atletas vilaverdenses que
foram campeões nacionais em 2018. Diogo
Correia alcançou, em 2018, o 1.º lugar do
Campeonato Nacional de Drift, modalidade reconhecida pela Federação Portuguesa
de Automobilismo e Kart; e o atleta Nuno
Freitas, piloto Vilaverdense foi Bicampeão
Nacional de Veteranos de Enduro.
Na perspetiva do autarca vilaverdense, «as
realizações desportivas, o reconhecimento
e a qualidade dos nossos jovens desportistas, assim como o grande dinamismo sócio-cultural patente em iniciativas que envolveram as autarquias locais, as escolas, as
associações e as instituições concelhias, não
só consubstanciam um ótimo cartão de visitas para o nosso concelho como alavancam
a economia local e projetam positivamente no exterior.» «Apresento os parabéns ao
Diogo Correia e ao Nuno Freitas, bem como
às suas equipas, pelos feitos conseguidos e
por levarem bem longe o bom nome do nosso concelho.», sublinhou o edil O Município
de Vila Verde.

CAMPEÕES DA RIBEIRA DO NEIVA RECEBIDOS
NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
A Câmara Municipal de Vila Verde recebeu e homenageou, no dia 16 de maio, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, os jogadores, a equipa técnica e a direção do
Grupo Desportivo e Recreativo da Ribeira do Neiva, em
virtude de se ter sagrado Campeão Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Braga, conquistando o
apuramento para a Divisão de Honra da próxima temporada.
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CÂMARA MUNICIPAL APROVA VOTO DE
LOUVOR AO GRUPO DESPORTIVO DE PRADO

A Câmara Municipal de Vila Verde aprovou,
por unanimidade, na reunião do Executivo
Municipal de 20 de maio, um Voto de Louvor ao Grupo Desportivo de Prado, aos seus
dirigentes, colaboradores, equipa técnica e
desportistas, em virtude de a Equipa de Infantis 9 se ter sagrado Campeã Distrital, na série
B, depois de terem conquistado o título no
futebol de 7, somando o terceiro título para
a formação do GD Prado, já que os benjamins
também foram campeões da I Divisão, serie A.
No voto de louvor é focado o meritório trabalho
notório que este grupo desportivo, a par de outros clubes concelhios tem feito na formação de
jovens desportistas, alcançando resultados de
excelência que muito enaltecem a nossa terra.
MUNICÍPIO APROVA VOTO DE LOUVOR
PARA ATLETAS JOÃO PAULO AZEVEDO
E AO CANOÍSTA MARCO ANTÓNIO OLIVEIRA

A Câmara Municipal de Vila Verde aprovou,
por unanimidade, na reunião do Executivo
Municipal do 2 de agosto, um Voto de Louvor
ao atleta João Paulo Matias Azevedo, atirador
do Clube de Caça e Pesca de Vila Verde. Após
ter conquistado a medalha de prata na Taça
do Mundo (ISSF Word Cup) na modalidade
de Fosso Olímpico, o atleta assegurou a sua
presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em
2020, onde vai representar Portugal e o concelho de Vila Verde na especialidade de Fosso
Olímpico (tiro com armas de caça).
Foi também aprovado um Voto de Louvor
ao canoísta Marco António Araújo Oliveira,
em virtude de ter conquistado a medalha de
bronze no Campeonato da Europa de Maratonas, na categoria de C1, escalão de juniores. O atleta irá, assim, representar a seleção
nacional no próximo Campeonato do Mundo,
em Changai, no mês de outubro. O Município
de Vila Verde considera fulcral reconhecer o
trabalho e o mérito destes dois atletas, tendo
em conta as suas conquistas desportivas que
constituem motivo de orgulho e satisfação
para os portugueses e, sobretudo, para os vilaverdenses.
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NATUREZA
O património natural de Vila Verde
manifesta-se num conjunto de paisagens únicas e atrativas que reúnem
o melhor da natureza e que se aliam
na perfeição ao lazer e ao descanso.
Nos meses de verão privilegiam-se os
espaços frescos com rio ou piscina e o
nosso concelho é dotado de magníficas praias fluviais, rios e complexos de
lazer.
Além das inúmeras atividades disponíveis, das quais se destacam os passeios a pé, passeios de jipe, bicicleta
(BTT) e caça, os rios Cávado e Homem
apresentam excelentes condições para
a prática de canoagem e pesca desportiva, enquanto pode ser apreciada
a fantástica paisagem verdejante que
abarca o concelho.
Reconhecendo a importância do contacto com o ambiente, Vila verde dispõe, ainda, de dezenas de miradouros
e parques de merendas para que possa desfrutar de magníficos cenários ao
ar livre.
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SEMANA DA FLORESTA AUTÓCTONE
COMEMORAÇÃO DA FLORESTA AUTÓCTONE
SENSIBILIZOU COMUNIDADE ESCOLAR PARA
A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
De 18 a 23 de novembro de 2019, o Município de Vila
Verde dedicou uma semana ao desenvolvimento de
iniciativas e a todo um conjunto de ações destinadas
à promoção, à preservação e à valorização da floresta
autóctone.
A programação voltou a ter no seu epicentro a sensibilização e educação ambiental dos munícipes, com
particular ênfase na população escolar, visando assim
proteger as espécies autóctones da região.
Durante seis dias, a comunidade escolar e a população em geral pode participar em ações de reflorestação,
caminhadas ambientais, ações de sensibilização, palestras, demonstração de meios/exposição incêndios, libertação de animais de espécie autóctone, entre várias
outras.
A semana da Floresta Autóctone foi promovida pelo
Município de Vila Verde em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Vila Verde, Escola Secundária de Vila Verde (ESVV), Escola Profissional Amar
Terra Verde (EPATV), Equipa Municipal de Intervenção
Florestal (EMIF), Bombeiros Voluntários de Vila Verde,
GNR - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e Companhias de Intervenção de Proteção
e Socorro (GIPS), Instituto da Conservação da Natureza
e Florestas (ICNF), Redes Energéticas Nacionais (REN),
Universidade do Minho, Rede Territorial Portuguesa das
Cidades Educadoras (RTPCE) e Projeto Rios.

REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE 85

DIA DA ÁRVORE E DIA MUNDIAL DA POESIA
No dia 21 de março é comemorado o Dia da Árvore e
o Dia Mundial da Poesia e o Município de Vila Verde
assinalou a data com um conjunto de iniciativas que
envolvem os alunos da EB 2 e 3 de Vila Verde. Num
solarengo dia que fez juz à chegada da Primavera, as
crianças deslocaram-se até ao Monte de São Miguel
o Anjo, na freguesia de Prado S. Miguel, para procederem à plantação de mais de cem árvores de espécies autóctones, entre as quais sobreiros, carvalhos,
medronhos e pinheiros, com o auxílio da Equipa Municipal de Intervenção Florestal do Município de Vila
Verde. De forma a associar esta causa ambiental à importância da poesia e da leitura no desenvolvimento
pessoal e cognitivo, as crianças fizeram, ainda, várias
declamações de poemas relacionados com a natureza
e o planeta terra, escolhidos pela Biblioteca Prof. Machado Vilela de Vila Verde. Esta iniciativa contou com a
presença da Vereadora da Educação, Drª. Júlia Fernandes, do Vereador do Ambiente, Dr. Patrício Araújo, e do
Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, Dr.
Alberto Rodrigues.
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PROTEÇÃO CIVIL

EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DO COMBUSTÍVEL
Em 2019 realizou-se, em vário locais
do concelho, a execução controlada de
faixas de gestão do combustível, habitualmente denominadas “faixas corta-fogo”, de forma a evitar o alastramento de incêndios florestais.
Durante este ano, a gestão de faixas de
combustíveis abrangem uma extensão,
superior a 580 hectares, divididas em

93 parcelas, nas Freguesias de Aboim
da Nóbrega e Gondomar, Prado S. Miguel, Valdreu, União de Freguesias da
Ribeira do Neiva e União de Freguesias
do Vade, freguesias classificadas pelo
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - como freguesias onde o risco de incêndio florestal
é muito alto.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE
ABASTECIMENTO DA ÁGUA DA REDE PÚBLICA
Durante o mês de maio, o Município de Vila Verde
procedeu à realização de trabalhos de limpeza e
desinfeção dos reservatórios dos vários sistemas de
abastecimento da água da rede pública.
Esta operação visou, fundamentalmente, garantir a
qualidade e a segurança no abastecimento de água
e a proteção da saúde pública.
- Proteção da saúde pública, garantindo água com
elevada qualidade e segurança;
. Aumento do nível da confiança e satisfação dos
consumidores e da aceitabilidade do produto final
Água;
. Otimização dos procedimentos de manutenção
das infraestruturas do sistema de abaste cimento
de água.

Participam nestas iniciativas integradas no Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra Incêndios, coordenados pela Associação Florestal do Cávado, o ICNF, os Bombeiros Voluntários
de Vila Verde, a equipa de Sapadores
da Associação Florestal do Cávado, a
equipa de Intervenção e o Gabinete
Técnico do Município de Vila Verde.

REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE 87

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONTINUA A APOSTAR
EM «POLÍTICAS AMIGAS DO AMBIENTE»

No âmbito das comemorações
do Dia Mundial do Ambiente,
decorreu, no dia 5 de junho,
na Zona de Lazer de Porto Carrero, na freguesia de Soutelo,
a apresentação pública das
ações e projetos na área do
ambiente e sustentabilidade
no concelho de Vila Verde, na
qual participaram o Presidente
da Câmara de Vila Verde, Dr.
António Vilela, os Vereadores
do Executivo Municipal, o Presidente da Junta de Freguesia
de Soutelo, Dr. Filipe Silva, entre outros convidados. O Presidente da Câmara Municipal de
Vila Verde, Dr. António Vilela,
explicou aos presentes que «as
políticas de proteção do meio
ambiente que temos levado
a cabo nos últimos anos, em
Vila Verde, são a nossa forma
de contribuir para um concelho mais sustentável» Em
relação à qualidade da água,
o Presidente da Câmara sublinhou que, «durante a última
época balnear, o concelho de

Vila Verde não teve nenhum
incumprimento. Graças à preservação das massas de água,
nós conseguimos levar até aos
vilaverdenses 99,5% de água
segura.» Presente também na
sessão, o Vereador do Ambiente, Dr. Patrício Araújo, explicou aos presentes as políticas
atuais da Câmara Municipal
de Vila Verde, em relação à
preservação do meio ambiente. Segundo o autarca, «o Município tem feito uma série de
apostas em relação ao saneamento, proteção de recursos
hídricos, diminuição da pegada
ecológica, nas alterações dos
padrões de mobilidade, através da ciclovia e transportes
públicos, entre muitas outras
políticas amigas do ambiente.» Além da sensibilização
ambiental dirigida aos mais
pequenos, os alunos do Centro
Escolar de Soutelo presentes
na atividade tiveram, ainda, a
oportunidade de usufruir de
insufláveis e trampolins.
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AGRICULTURA
MODERNIZAÇÃO DO REGADIO DE CABANELAS A SABARIZ

CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA DE COBSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE CABANELAS
Decorreu na freguesia de Cabanelas a cerimónia
de Consignação da Empreitada de Construção da
Estação Elevatória de Cabanelas (Modernização
do Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas), onde estiveram presentes a Ministra
da Agricultura, Dra. Maria do Céu Albuquerque,
o Secretário de Estado, Dr. Nuno Russo, acompanhados pelo Presidente da Câmara de Vila Verde,
Dr. António Vilela, e pelo Presidente da Junta de
Freguesia de Cabanelas, Sr. António Esquivel.
A requalificação passará pela construção da Estação Elevatória do Bloco de Cabanelas que ocupa
uma área total de 33,0 m por 20,00 m e compreende 3 estruturas principais: tomada de água,
edifício da estação elevatória e estrutura de apoio
dos reservatórios hidropneumáticos e dos filtros
de malha. Segundo o Diretor Geral da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, Dr. Gonçalo de Freitas
Leal, a obra, que surge na sequência de um concurso público do PDR 2020, de cerca de 1, 27 milhões, tem um prazo de execução de 240 dias.

MINISTRO DA AGRICULTURA PRESENTE NA CERIMÓNIA
DE ASSINATURA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO.
A freguesia de Cabanelas acolheu, no dia 19 de
fevereiro de 2019, a cerimónia de assinatura de
contrato para a execução da empreitada de modernização da rede de rega do Regadio SabarizCabanelas, onde estiveram presentes o Ministro
da Agricultura, Eng. Luís Capoulas dos Santos, e
o Secretário de Estado, Dr. Luís Medeiros Vieira,
acompanhados pelo Presidente da Câmara de Vila
Verde, Dr. António Vilela. A 1ª fase desta intervenção terá um investimento de 3,4 milhões de euros.
Na perspetiva do autarca vilaverdense, «os tempos
atuais são um desafio constante para a atividade
agrícola e os vilaverdenses têm sabido trabalhar
bem neste sector. Vila Verde é o concelho que mais
projetos acolheu na área agrícola a nível nacional.»
O edil frisou que «esta é uma obra que encaixa na
estratégia do Município e que o país deve investir
no apoio à atividade agrícola, pelo que não podia
ter vindo em melhor hora.»
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CASTANHA E CASTANHEIRO DEBATIDOS EM VILA VERDE
“É URGENTE ENCETAR UMA LUTA BIOLÓGICA CONTRA A
VESPA-DA-GALHA DO CASTANHEIRO”
Realizou-se, no dia 24 de Julho, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho de Vila Verde, a sessão de esclarecimento intitulada ”Transfer Castanha”, uma iniciativa promovida pela Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Bragança em parceira com a
Associação Florestal do Cávado, onde foram abordados vários temas sobre a castanha e o castanheiro.
Na sessão foi realçado que é necessário saber produzir a castanha e encontrar as melhores soluções
para desenvolver a agricultura e combater a vespa-da galha do castanheiro, uma praga que tem sido
combatida pelo Município de Vila Verde através de
uma «luta biológica».

PLANO DE APOIO À AGRICULTURA EM VILA VERDE
MUNICÍPIO REALIZA MAIS 7 LARGADAS DE INSETOS PARASITAS PARA ELIMINAR A
VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO “TORYMUS SINENSIS”

A Câmara Municipal de Vila Verde
implementou o programa da luta biológica de combate à vespa das galhas
do castanheiro através da concretização de um plano de largadas de insetos capazes de eliminar esta praga.
Tiveram lugar largadas de insetos,
nas freguesias de Marrancos, Moure, Soutelo, Valbom e Oriz. Devido à
importância que a produção de castanha alcançou na economia das zonas
rurais concelhias e tendo em conta
que o castanheiro tem um papel de
relevo na conservação dos sistemas
agroflorestais, a Câmara Municipal
de Vila Verde aderiu ao BioVespa e
pretendeu gerar uma forte mobilização de todos os interessados na luta
biológica contra uma praga que, pre-

visi velmente, nos próximos anos, se
não for eficazmente travada, pode
eliminar uma elevada percentagem
de produção de castanha. Esta luta
biológica, que já acontece pelo terceiro ano consecutivo em Vila Verde
e já cobre noventa por cento do território, consiste na largada dos parasitóides “torymus sinensis”, insetos
que se alimentam das larvas que se
encontram nas árvores e que, assim,
contribuem para o extermínio da
vespa. Atualmente, já se fazem sentir, no território concelhio, os efeitos
práticos deste programa alargado de
luta biológica contra a vespa do castanheiro, sendo já visível uma regeneração dos castanheiros e uma forte
floração.
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2019 ANO DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS

ARROZ PICA-NO-CHÃO DO RESTAURANTE
TORRES CONQUISTA PRIMEIRO PRÉMIO
NACIONAL NO CONCURSO DE COZINHA
TRADICIONAL

Foi com enorme regozijo que o Município de Vila Verde foi informado que o
prato de arroz pica-no-chão, confecionado pelo Restaurante Torres, de Ponte São Vicente, Vila Verde, conquistou
o primeiro prémio, com diploma e
medalha de ouro, do concurso de Cozinha Tradicional, na Feira Nacional de
Gastronomia, realizada em Santarém,
numa iniciativa promovida pelo QUALIFICA e pelo do Comité Europeu IGs.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela:
«Este prémio mostra a qualidade da
nossa gastronomia regional e em especial o Pica-no-Chão, um prato emblemático que vem sendo uma aposta da
Câmara Municipal de Vila Verde de há
vários anos a esta parte».

PIZZARIA DE VILA DE PRADO GANHA
O 2.º PRÉMIO DA “MELHOR PIZZA
CLÁSSICA” DE PORTUGAL

CERVEJA ARTESANAL LETRA OBTEVE
4 PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA NO EVENTO PAIXÃO PELA CERVEJA AWARDS &
BEET PARTY

Este evento pretende dar a conhecer
as melhores cervejas de Portugal e do
mundo, à venda em território nacional, que melhor se classificaram em
prova cega, conquistando os prémios
“Excelência” e “Prestígio”.
No evento que decorreu em Lisboa, no
dia 16 de novembro de 2019, a Letra
foi a cervejeira artesanal que obteve
mais distinções com quatro das suas
cervejas classificadas como “Excelência”.
É para todos os Vilaverdenses, um motivo de orgulho, que quatro das cervejas mais consumidas em Portugal sejam fabricadas em Vila Verde.
Parabéns a toda a equipa Letra.

Gianfranco Troncone, da “Pizzeria Napoli”, na Vila de Prado, conquistou o
2.º lugar na categoria Pizza Clássica
do “Campeonato Português de Pizza”,
que se realizou no dia 29 de julho de
2019, no Cais de Vila Nova de Gaia.
Este concurso elegeu as melhores pizzas de Portugal, nas categorias Pizza
Clássica, Pizza Arte, Pizza Napoletana
S.T.G, Pizza Dolce e Pizza Acrobática.
O “Campeonato Português de Pizza”
teve a sua primeira edição em 2013,
sendo hoje em dia um dos eventos
mais importantes no calendário de
todos os “pizzaiolos” do País que, de
Norte a Sul, Ilhas e Continente, se juntam para uma competição na qual os
ingredientes são: farinha, sal, água e
a habilidade e paixão dos “pizzaiolos”.
O «Campeonato Português de Pizza»
tem o objetivo de escolher o melhor
paladar; a mais bonita e o melhor
Acrobata. Esta iniciativa é promovida
pela “Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo”.
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VINHO VILAVERDENSE
“VALE DO HOMEM” PREMIADO NO
EVENTO MELHORES VERDES 2019

O Vinho Vilaverdense “Vale do Homem” foi distinguido com três prémios, Verde Ouro para o Vale do Homem Loureiro, Verde Prata para o
Vale do Homem Arinto, Verde Honra
para o Vale do Homem Branco, no
Evento Melhores Verdes 2019.
Face ao prestígio deste prémio e
ao incentivo que o mesmo não
pode deixar de representar, assim
como ao sucesso já alcançado, estão abertas excelentes perspetivas
para que esta empresa continue a
trabalhar com o selo da qualidade
e para que novas distinções venham
a acontecer. É fundamental para o
concelho de vila Verde contar com
investidores ativos e empenhados
em afirmar-se pela qualidade dos
seus produtos e dos seus serviços,
com marcas de qualidade e de competitividade, com ideias de negócio
sustentadas, dando passos firmes
de afirmação no setor e crescem de
uma forma apoiada, sendo, hoje,
uma referência na região.

QUEIJOS VILAVERDENSES DA
LACTIMERCADOS TRIUNFAM
MAIS UMA VEZ NO CONCURSO
NACIONAL QUEIJO

Foi com enorme grande satisfação,
que o Município de Vila Verde foi informado pela Empresa Lactimercados,
queijaria sediada no Parque Industrial
de Gême, que arrecadou mais dois
prémios no Concurso Queijos de Portugal 2019, com o queijo Cabra Serrano e o Queijo Bica, os quais conquistaram o primeiro prémio nas respectivas
categorias. Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António
Vilela: “Este prémio mostra o esforço
das nossas empresas, revestindo-se da
máxima importância na congregação
de esforços e vontades para potenciar
as regiões e os seus produtos, dinamizando a economia local e importantes
para o desenvolvimento do nosso concelho”.
O Município de Vila Verde apoiou esta
empresa a instalar-se e expandir-se no
concelho de Vila Verde e tem vindo a
apoiar a instalação de outras empresas
no concelho para atrair investimentos
industriais de fundamental importância para o crescimento da economia
local e regional.

O MELHOR HOTEL RURAL DO MUNDO
É DE VILA VERDE
TORRE DE GOMARIZ WINE & SPA HOTEL VENCE O PRÉMIO DE EXCELÊNCIA
DE 2020 DA CONDÉ NAST PARA A
CATEGORIA DE “BEST COUNTRYSIDE

O Município de Vila Verde expressa os
Parabéns à Torre de Gomariz Wine &
Spa Hotel por ter ganho o prémio de
excelência de 2020 da Condé Nast
para a categoria de “Best Countryside
(or Lodge) Hotel”, na Europe e Mediterrâneo, um prémio que em muito
dignifica Vila Verde a nível nacional e
internacional.
Refira-se que este hotel é conhecido
por ser um dos espaços mais luxuosos
frequentado por estrelas do desporto português e outras celebridades, e
concorreu a este prémio, na área geográfica Europa & Mediterrâneo, com
outros dois alojamentos, o Benvengudo em Provença, França, e o La Bobadilla, em Granada, Espanha.
Destacam-se as vinhas, a torre medieval, as duas suites a casa de Gomariz,
datada do século XV (quinze) e o spa.
Os vencedores vão ser anunciados
numa gala, em Londres, no próximo
dia 4 de novembro.
PARABÉNS à Torre de Gomariz Wine &
Spa Hotel e a toda a sua equipa pela
aposta clara na qualidade dos seus
serviços!.
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REPORTAGENS
Histórias de vida e de trabalho, tradições do concelho de Vila Verde e algumas curiosidades, são apenas alguns
dos temas das reportagens que foram
escritas ao longo de 2019.
Dos textos informativos, até à rubrica
“As nossas Gentes”, descubra tudo nas
próximas páginas.
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CALCETEIROS DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
NO FINAL DE CADA OBRA, A OPINIÃO DESTES 14 HOMENS É UNÂNIME
«CADA CALÇADA QUE FAZEMOS É UMA MARCA QUE DEIXAMOS NO NOSSO CONCELHO»

A arte de calcetar foi desde sempre uma profissão genuinamente portuguesa e intimamente ligada ao
nosso património cultural. No concelho de Vila Verde, poucas são as obras de calçada que não tenham
sido feitas pela equipa de calceteiros do Município. Atualmente são 14 os homens que, todos os dias,
assentam pedra a pedra a calçada de vários adros, de monumentos do concelho, e de outros espaços
públicos.

“

«GOSTO MUITO DE
TRABALHAR EM ADROS
DE IGREJAS, PORQUE SÃO
AS OBRAS MAIS VISTAS»

Albino Alves trabalha no Município de Vila Verde há quase 40
anos. Começou como calceteiro, e
há cerca de 14 anos, tornou-se encarregado da equipa. Quando começou a “assentar pedra”, poucos
eram os que sabiam “fazer esta
arte”. Ensinou-a a muitos que ainda hoje trabalham consigo.
O Sr. Albino, como lhe costumam
chamar, confessa que nunca teve
problemas em gerir a equipa. «Eu
sou encarregado e eles respeitamme como tal. Acho que isso é meio
caminho andado para o trabalho
correr bem.»
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“

«CADA CALÇADA QUE
FAZEMOS É UMA MARCA
QUE DEIXAMOS»

Manuel Pimentel não tinha sequer
15 anos quando começou a trabalhar como calceteiro na Câmara de
Vila Verde. É o funcionário mais antigo da equipa. A experiência fê-lo
ganhar o respeito e admiração dos
colegas. «Gosto muito de trabalhar
em adros de igrejas, porque são as
obras mais vistas, mas o mais importante é que as mesmas fiquem
perfeitas», confessa. Este trabalho,
além de representar um enorme esforço físico, implica também muita
responsabilidade.
Grande parte das obras é realizada em adros de igrejas, capelas e
outros importantes monumentos
dopatrimónio religioso e cultural
doconcelho e este é um legado que
passará de geração em geração.

Para Jorge Sousa, também calceteiro há mais de 3 décadas, as calçadas
dão «uma certa vida aos espaços». Além de oferecerem mais segurança à circulação, embelezam ruas e deixam os espaços mais nobres. Das
dezenas de obras que a equipa do Município de Vila Verde tem feito ao
longo dos anos, os trabalhadores destacam algumas. Para uns o adro da
igreja de Pedregais, para outros o de Cabanelas ou Sande. «Cada obra
tem o seu encanto, mas claro que as maiores têm outro impacto quando
as terminamos», afirma Jorge.
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A CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
UMA EQUIPA SEMPRE PRONTA A ATUAR
A construção civil é um dos mais
antigos ofícios do homem e oferece, desde sempre, um enorme
contributo para o legado histórico/
cultural de um concelho.
O Sr. Lino, como é conhecido por
todos, trabalha no Município de
Vila Verde há 41 anos. É o mais antigo da atual equipa.
Chegou a chefiar cerca de oitenta
homens, mas, hoje em dia, entre
carpinteiros, trolhas, pintores e
picheleiros, são perto de vinte e
quatro ao serviço da autarquia.
Em relação à sua equipa, O Sr.

Lino diz com toda a certeza: «Os
meus funcionários para mim são
tudo».
Apesar de tantos anos de convivência com os mesmos colegas
de trabalho, o Sr. Lino afirma que
nunca teve problemas em coordenar a equipa. «Damo-nos todos
muito bem e isso reflete-se na qualidade do trabalho.»
«Se não houver profissionalismo
e gosto pelo que se está a fazer,
não há trabalho que saia bem. E
os meus homens são o exemplo
disso», refere.

Para o Sr. Lino, a carpintaria do
município, situada no Parque Industrial da freguesia de Gême,«foi
dos melhores investimentos
da câmara.»
«É lá que tudo nasce. Restauramos, pintamos e construímos do
zero. Estamos sempre disponíveis
para o que seja preciso fazer no
nosso concelho», explica
Na sua perspetiva, «ter uma equipa sempre pronta a atuar é uma
das grandes vantagens de ter um
serviço municipal deste calibre.»
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“

“ESTAMOS SEMPRE DISPONÍVEIS
PARA FAZER TUDO
O QUE FOR PRECISO NO NOSSO
CONCELHO”

Desde restauros a construções feitas
de raiz, muitas foram as escolas, igrejas e habitações sociais que passaram
pelas mãos destes homens.
De entre todas, há, naturalmente, algumas que ficam na memória.Para o
Senhor Lino, «dá gosto passar na Igreja
da Carvalhosa e saber que foi remodelada pela Câmara.»
Quando lá entrou,o Sr. Lino conhecia
bem os cantos à casa. Explicou a obra
ao pormenor, não escondendo o orgulho daquilo que era responsabilidade
da sua equipa. Desde portas, janelas,
bancos, adros... quase toda a remodelação passou pelas mãos
destes homens. Para o Sr. Manuel, trabalhador do Município há 37 anos, o
Salão Nobre da Câmara de Vila Verde
«é uma obra exemplar».
«Foi dos trabalhos que mais gosto me
deu fazer. Sendo uma sala onde se fazem tantas coisas importantes, tinha
de ser assim, bonita, confortável, bem
feita», relata.

“

«NÓS FAZEMOS O MELHOR
QUE SABEMOS PARA QUE O
SERVIÇO FIQUE O MELHOR
POSSÍVEL. ESTAMOS A
LIDAR COM EDIFÍCIOS
IMPORTANTES PARA A
IMAGEM DO CONCELHO.»
«O MELHOR DE TRABALHAR
AQUI É QUE, TODOS OS DIAS,
FAZEMOS TRABALHOS
DIFERENTES.»

Alberto Costa tem trinta anos de serviço. Trabalha, maioritariamente, na
carpintaria do município. O entusiasmo com que fala do seu ofício é notório. «O melhor de trabalhar aqui é
que, todos os dias, fazemos trabalhos
diferentes.»
«Tenho muito gosto em trabalhar nesta carpintaria, porque fazemos muito
trabalho de primeira. Dão-nos liberdade para puxar pela criatividade, o que
também é muito importante», afirma
No meio de tantas diferenças, neste
trabalho, todos estes homens têm um
objetivo em comum: tornar Vila Verde
um concelho com as melhores condições possíveis e oferecer infraestruturas de qualidade a todos os cidadãos
vilaverdenses.
Neste momento, a remodelação de
algumas salas da Biblioteca Municipal
de Vila Verde, a par da construção de
sanitários públicos em Esqueiros, são
duas das obras que a equipa tem a seu
cargo.

98

REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE

REPORTAGEM

EQUIPA DE HIGIENE, LIMPEZA E ESPAÇOS
VERDES DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
«PARECE UM TRABALHO BÁSICO,
MAS É DE MUITA RESPONSABILIDADE»

Todos os dias, vinte e três
colaboradores da Equipa de
Higiene, Limpeza e Espaços
Verdes, do Município de Vila
Verde, trabalham arduamente
para manter o concelho limpo,
como sempre nos habituamos
a vê-lo. Mário Santos, conhecido por todos como Sr. Mário,
trabalha na Câmara Municipal
de Vila Verde desde 1979. Nestes quarenta anos
de serviço público, vinte deles
foram colaboradores na recolha do lixo. Hoje em dia é ele
que “coordena” a equipa de
limpeza. Define quais os locais
que vão ser limpos, destina
funções a cada um dos funcionários e é nele que estes homens e mulheres encontram a
“voz” que, por vezes, precisam.
Fátima Martins, Preciosa Arantes, Isabel Lima, Sónia Mota e
Teresa
Lemos são as únicas mulheres
nesta equipa de dezoito homens. Algumas delas têm esta
profissão há tempo suficiente
para já não se lembrarem de
fazer outra coisa. «É uma vida
inteira a trabalhar aqui», confidencia Preciosa Arantes, companheiras de há muitos anos,
Fátima e Preciosa são duas
caras bem conhecidas dos vilaverdenses.

“

«NESTE TRABALHO QUE NEM
SEMPRE É FÁCIL, O MAIS POSITIVO
É O CONVÍVIO E O TRABALHO EM
EQUIPA»,

“

«NESTE TRABALHO NÃO PODEMOS
OLHAR À CHUVA, AO FRIO OU AO
CALOR. O SERVIÇO TEM DE SER
FEITO PORQUE A VILA TEM DE FICAR
COMPLETAMENTE LIMPA.»

Dominam os “cantos à casa como
ninguém” e o trabalho podiam fazê-lo, facilmente, de olhos fechados.
Para a maior parte destes funcionários o mais difícil deste trabalho são,
sem dúvida, as festas concelhias. No
Santo António e na Festa das Colheitas, às 6h00 da manhã, ou mais
cedo, já estão no terreno. «Acabamos o trabalho de madrugada, até
estar tudo limpo», refere Mário Santos, «Limpamos as casas de banho,
limpamos o recinto, limpamos as
ruas...até estar tudo em condições
para mais um dia de festa», ressalta,

A «volta à vila», como lhe costumam chamar, tem de ser feita todos
os dias. Varrem as ruas, limpam os
passeios, as sarjetas, as vias municipais...«Temos de deixar tudo num
brinco», explicam, a manutenção do
cemitério municipal é, do mesmo
modo, responsabilidade desta equipa. Na altura da queda da folha são
eles que varrem as ruas do centro da
Vila até não sobrar nenhuma folha.
«Parece um trabalho básico, mas é
de muita responsabilidade. As folhas
molhadas no chão são um perigo
para as pessoas» referem.
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A Vila de Prado também não “escapa”
às mãos calejadas destes operários.
Estão atribuídas, diariamente, para a
freguesia, duas mulheres que passam
as ruas a “pente fino”. Na perspetiva do Sr. Mário, «neste trabalho não
podemos olhar à chuva, ao frio ou ao
calor. O serviço tem de ser feito, porque a Vila tem de ficar completamente
limpa.»
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VESPA ASIÁTICA

A EQUIPA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA DESTRUIÇÃO DOS NINHOS ESCLARECEU TUDO

Esta espécie carnívora predadora
das abelhas é conhecida por reagir
de forma agressiva quando sente os
ninhos ameaçados, podendo fazer
perseguições até algumas centenas
de metros. O Município de Vila Verde, pioneiro neste projeto, eliminou
mais de 800 ninhos, desde 2013 só
no último semestre de 2019 a equipa de combate da autarquia vilaverdense, eliminou 160 ninhos e refe-

“

«EM CASO DE PRAGAS COMO
ESTA, A ÚNICA COISA QUE NÓS
PODEMOS GARANTIR É O
CONTROLO, NADA MAIS.
QUANDO FALAMOS
DE VESPAS ASIÁTICAS NÃO
PODEMOS USAR A PALAVRA
ERRADICAÇÃO.»

renciou cerca de 60.
A Veterinária do Município de Vila
Verde, Drª Antónia Fernandes, explica que «só costumamos trabalhar
durante a noite, pois é quando as
vespas estão todas juntas no ninho
e, mesmo ao sentirem-se ameaçadas, não saem de lá. De dia, isso já
não acontece, mesmo ao queimarmos o ninho há sempre algumas que
escapam.»

A identificação da vespa é de extrema
importância. O inseto costuma apresentar as seguintes dimensões: rainhas: corpo +/- 3 cm, obreiras: corpo
+/- 2,5 cm.
Em movimento, parecem escuras, por
terem uma faixa castanha, mas apresentam também uma tonalidade amarelada.
Mais do que constituir um perigo para

Esta espécie de vespa é proveniente de regiões tropicais e subtropicais
do norte da Índia, do leste da China,
da Indochina e do arquipélago da Indonésia.
Na época da primavera constroem
ninhos de grandes dimensões, preferencialmente em pontos altos e
isolados.

os humanos é importante referir que
a vespa velutina ou vespa asiática representa uma enorme ameaça para o
ambiente e para a biodiversidade.
Por ser carnívora, esta vespa come as
abelhas, mas também todos os outros
insectos polinizadores, provocando
um desequilibro no ecossistema que
só será visível daqui a alguns anos.
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ACHA QUE ALGUMA VEZ DEIXARÃO DE EXISTIR
ENTREVISTA A ANTÓNIA FERNANDES
VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE: AS VESPAS ASIÁTICAS?
HÁ QUANTOS ANOS COMBATEM AS VESPAS
ASIÁTICAS EM VILA VERDE?

Começamos em 2012, por isso já lá vão
sete anos de muito trabalho
QUAL A VOSSA MAIOR DIFICULDADE NO COMBATE ÀS VESPAS?

Bem, além do cansaço físico, a maior dificuldade para mim e para a minha equipa
são os acessos aos ninhos. Em casos onde
o ninho esteja muito alto é bastante difícil
lá chegar e às vezes a nossa carrinha nem
sequer passa. Além disso, os equipamentos são muito pesados. A cana telescópica
que transporta o maçarico faz uma força
centrífuga enorme. É um trabalho que requer muito esforço.
COSTUMAM UTILIZAR FOGO EM VEZ DE
INSETICIDAS... PORQUÊ?

Neste caso é uma questão de opinião pessoal. Para mim não há nenhuma vantagem
em utilizar inseticidas em vez do maçarico,
porque os inseticidas são, normalmente,
prejudiciais à natureza. Não há nenhuma
razão lógica para deixarmos este produto
tóxico à mercê das plantas e dos animais,
quando com o fogo obtemos o mesmo resultado.
Só utilizamos inseticida em raras exeções,
como no verão quando está imenso calor e
há perigo de incêndio. Caso contrário, não.
Além disso, há aqui um fator um pouco
psicológico. Enquanto o fogo acaba com o
ninho de uma vez, com o inseticida o ninho
demora alguns dias a deteriorar-se, fazendo com que as pessoas achem que ele ainda está ativo.

Esse é um dos aspetos com que mais me
debato e quero que as pessoas percebam
de uma vez por todas.
Em caso de pragas como esta, a única coisa que nós podemos garantir é o controlo,
nada mais. Quando falamos de vespas asiáticas não podemos usar a palavra erradicação.
Mas atenção, não deixamos nenhuma casa
por fazer nem os sítios que achamos mais
pertinentes e que oferecem mais perigo.
Podemos demorar, mas chegamos lá. Agora extingui-las não é de todo possível para
nós.
MAS AFINAL ESTA ESPÉCIE DE VESPAS É OU
NÃO PERIGOSA?

Daquilo que tenho conhecimento, as vespas asiáticas são mais perigosas para as
abelhas e para a biodiversidade (visto que
as matam), do que propriamente para o
ser humano. É importante referir que elas
só atacam quando se sentem ameçadas.
Nos casos em que houve mortes, daquilo
que sei, as pessoas tinham alguma doença ou alergia, por exemplo, que contribuiu
para a morte.
QUAIS OS CUIDADOS A TER COM AS VESPAS
ASIÁTICAS?

Como já referi, as vespas só atacam quando se sentem ameaçadas. Por isso, o ideal
é não mexer com elas.
É claro que há casos de pessoas que são
picadas e nem sequer as veem, porque os
vespeiros estão camuflados na terra ou em
muros, por exemplo. Mas há outros casos
em que os ninhos são bem visíveis e aí o
ideal é chamar alguém com competências
(como nós) para tomar conta da situação e
não simplesmente “fazer justiça pelas próprias mãos”.

COMO É QUE A POPULAÇÃO VOS PODE
AJUDAR?

A forma mais fácil das pessoas nos ajudarem é ligarem para o Município ou para a
Junta da Freguesia, que posteriormente
irá entrar em contacto connosco.
Mas é importante ressaltar que nós perdemos mais tempo à procura dos ninhos
do que propriamente a queimá-los. Por
isso pedimos que ao fazerem a identificação do ninho, o façam corretamente.
Quantas vezes nos disseram que o ninho
estava numa oliveira e afinal estava num
carvalho...É tempo perdido.
perdido.
NINHOS SÃO DESTRUÍDOS COM
FOGO OU INSETICIDAS

Os ninhos apresentam, habitualmente, cerca de 1 metro de altura e 80 cm de diâmetro. Podem
ser encontrados em árvores com
mais de 5 metros e entre a folhagem, sendo a sua entrada e saída
feita por um orifício lateral.
A destruição dos ninhos da vespa-velutina é considerado o melhor
método de limitar localmente o
impacto das mesmas sobre abelhas, outros insetos e eventualmente pessoas. Assim, os meios
municipais utilizam o fogo como
principal meio de destruição.
«As nossas carrinhas são providas de uma grua e de um equipamento com comprimento suficiente para chegar aos ninhos
e queimá-los», sublinha a Dra.
Antónia Fernandes.
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AS NOSSAS GENTES
ARTESÃO JOAQUIM MARQUES MANTÉM VIVA A TRADIÇÃO DAS
PEÇAS DE ARTESANATO FEITAS EM MADEIRA
Em Vila Verde é o senhor Joaquim que
mantém viva a tradição das peças de artesanato feitas em madeira. Na região,
escassos são os que não conhecem o trabalho deste antigo artesão vilaverdense.
Um dos poucos, ou talvez o único, que
existe no concelho, Joaquim Marques
herdou do pai o amor pelo artesanato.
Dos seus 72 anos, perto de sessenta pertencem à profissão que considera a sua
«grande paixão». Natural da freguesia de
Lanhas, o senhor Marques foi-se adaptando aos «novos tempos». «Antigamente estas máquinas não existiam. Fazíamos
tudo à mão e as máquinas eram tocadas a
pé. Hoje em dia é mais fácil, mas o trabalho continua a ser muito», confessa.

“

«ANTIGAMENTE FAZÍAMOS
TUDO À MÃO E AS MÁQUINAS
ERAM TOCADAS A PÉ»

De entre tantas peças que produz, Joaquim Marques não consegue escolher a que lhe dá mais prazer de confecionar, mas conta
que o peão é o que mais lhe pedem para fazer. «os peões já vêm
do tempo do meu pai e continuam a ser muito pedidos, especialmente pelas câmaras municipais, porque são objetos tradicionais portugueses» explica, « Caixas de “joias”, brinquedos, objetos de decoração…. desde que seja possível transformar, faço
aquilo que me pedirem. Há peças que dão muito trabalho, mas
há outras que já faço quase automaticamente», afirma.
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No “espaço” dedicado às recordações, há um artefacto que considera tão especial que o guarda a sete chaves, uma “caixa de
joias” feita pelo pai, com um rendilha do, na sua opinião, «quase
impossível de replicar». «Ali na zona de Viana, há muitas fábricas que já a tentaram fazer. E fazem-na, é verdade. Mas os pormenores mais bonitos nunca ninguém conseguiu reproduzir. Por
isso, apesar de me pedirem muito, já nem a mostro a ninguém.
Tenho-a guardada», diz, Esta profissão, que considera ser para
«poucos» já não atrai «pessoas novas». «Não há procura suficiente para os jovens quererem trabalhar nesta área», admite
Apesar de confessar que gostava que os filhos lhe seguissem os
sonhos, reconhece que «não há condições no mercado» para
que o possam fazer. «Para mim é mais fácil porque já levo muitos
anos disto e tenho os meus clientes certos, mas começar do zero
não é pera doce», relata enquanto houver trabalho e eu tiver
força, vou continuar a trabalhar» Mas já ninguém se interessa
muito pelo artesanato e isto vai acabado.» reconhece Em relação
à forma de confecionar as peças, senhor Marques diz que não
tem segredos, tem «gosto». Na sua perspetiva, qualquer um que
tenha jeito, paciência e vocação, consegue fazer aquilo que ele
faz. Passo a passo, Joaquim foi construindo aquele que, há vários
anos, é o seu negócio, o seu rendimento, mas também aquilo
que lhe dá prazer à vida. E é com orgulho que refere isso mesmo:
«poucos se podem gabar de fazer com amor aquilo que muitos
fazem apenas por dinheiro». E enquanto as mãos lhe permitirem, vai mantendo bem acesa a chama da tradição.
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AS NOSSAS TRADIÇÕES
FEIRA DOS VINTE
TRÊS DIAS DE FESTA NA VILA DE PRADO
PARA CELEBRAR O S. SEBASTIÃO
A centenária Feira do Vinte ou Festa de S. Sebastião, na Vila de Prado,
tem na venda e troca de gado (principalmente bovino e cavalar) o seu ex-líbris, apesar de manter a presença
de comerciantes dos mais variados
produtos. Adaptou-se ao virar dos
tempos e apresentou-se, em 2019,
acompanhada por um programa alargado que se estendeu durante três

dias, 18 a 20 de janeiro. Com ou sem
programação alargada, manda a tradição que a festa comece de véspera,
a 19 de janeiro, com a ‘Noite das Provas’, em que se degustam as papas
de sarrabulho com rojões e se prova
o vinho novo nas diversas tasquinhas
e restaurantes pradenses. Este ano
os confrades, da recémcriada Confraria das Provas da Feira dos Vinte irão

CONFRARIA GASTRONÓMICA DAS PROVAS DA FEIRA DOS VINTE

Esta nova confraria nasceu de um
grupo de amigos com a finalidade
de fazer a prova das tradicionais
papas de sarrabulho e do vinho
verde tinto, que são uma tradição
das seculares feiras dos Vinte. A entronização oficial dos 20 confrades

fundadores da nova Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos
Vinte foi feita no dia 12 de janeiro
deste ano, na Igreja da Vila de Prado, onde foi celebrada uma Eucaristia, apadrinhada pela Confraria do
Galo de Barcelos.

juntar-se à mesa para assim provar as
tradicionais papas de sarrabulho e o
vinho verde tinto.
Mais uma vez, face ao elevado número de participantes, a organização
definiu dois dias para a atuação dos
grupos inscritos, a 06 e 13 de janeiro,
na Praça de Santo António.
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“PÃO QUENTE”
NA FREGUESIA DE OLEIROS AINDA SE SERVE
“PÃO QUENTE” NA PÁSCOA
Desde há vários séculos que, na primeira segunda feira do ano, na freguesia de Oleiros, a casa do novo
mordomo da Páscoa é reconhecida
ao longe pelo chei rinho a pão quente que paira no ar. Manda a tradição
que, nesse dia, seja entregue ao
mordomo a cruz que este irá “dar
a beijar” aos habitantes da freguesia no dia da ressurreição de Jesus
Cristo. Esta festa tem a sua origem
no chamado “Pão dos Pobres ou Pão
de St.º António”. Nessa altura, os
proprietários das casas mais ricas,
das casas de lavoura ou os grandes
senhores rurais de cada freguesia,
respondiam ao apelo da Igreja para
se tornarem mais caridosos com os
pobres. Assim, em Oleiros, os mais
abastados recebiam a Honraria/
Mordomia da Cruz, sempre na primeira segunda feira do mês de janeiro, seguindo em procissão para

sua casa, onde então se realizava a
bênção do pão e a entrega do mesmo a todos os pobres que à sua porta batessem. Também em sua casa,
o Mordomo da Cruz realizava uma
reunião com os outros proprietários rurais para pautar (distribuir)
as tarefas e trabalhos comunitários
a realizar durante esse ano, à qual
chamavam “O Jantar dos Pautas”.
Jantar esse que, ainda hoje, se realiza com os convidados daquele que
faz a festa. A Festa do Pão Quente,
como é carinhosamente apelidada,
é acompanhada pela população da
terra, que vai entoando cânticos
e rezando orações. Hoje em dia, o
mordomo, anfitrião da casa, oferece
a todos os presentes o tão desejado
pão quente, presunto, chouriço e
vinho em grandes quantidades. No
final das contas são oferecidos mais
de 800kg de broa, recompensados

com várias gargalhadas, estômagos
forrados e almas aquecidas. Esta
tradição secular dá, segundo os habitantes de Oleiros, «um lado único
à celebração da Páscoa». Nos dias
que correm, reúnem-se à espera
do pão quente centenas de pessoas
dos mais miúdos aos mais graúdos,
tornando-se num belo momento
de confraternização. Mas as obrigações dos mordomos não ficam
apenas pela Festa do Pão Quente e
pelo Jantar dos Pautas. Prolongam-se durante todo o ano civil pela representatividade da Cruz Paroquial
em todos os atos religiosos (Festas,
procissões, funerais, etc). A título de
curiosidade é também costume a
Cruz ficar na casa do Mordomo até
ao primeiro funeral a realizar nesse
ano.
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CURIOSIDADES
O PIÃO DO OURAL
De seu nome Serra ou Monte do Oural, é conhecida como o ponto mais alto e, para
muitos, o mais bonito do concelho de Vila
Verde. Situada entre os concelhos da Ponte
da Barca, Ponte de Lima e Vila Verde, a serra
alberga a nascente do rio Neiva, abraçada
pelos montes de S. Miguel, O Anjo.
Carregada de belíssimos bosques, o carvalho é rei nas encostas mais baixas e o Oceano Atlântico é vista de fundo. O Planalto
do Monte do Oural, pisado outrora pelo
grande Sá de Miranda, é “dono” de uma
vista panorâmica capaz de cortar a respiração. O seu topónimo ”Oural” deve-se ao
facto de nela terem existido minas para
exploração de ouro. Foi-se o ouro, mas
ficaram as paisagens verdejantes e o ar
puro que renova os pulmões dos amantes
da natureza. O Miradouro situa-se junto
ao marco geodésico do Oural, onde se encontram colocadas as antenas de rádio. É
este o sítio ideal para contemplar a magnífica vista que, até hoje, é um “cantinho”
protegido pelos vilaverdenses. Por entre
a giesta e os carvalhais, as montanhas
do Minho não passam despercebidas e as
Serras do Douro e Minho espelham uma
beleza rara, onde ainda paira no ar a “Lenda
do Rio Neiva”. Deixamos-lhe o convite para
visitar este património natural do nosso
concelho. Visite, proteja e contemple o
que é nosso. Vila Verde é lindo de se ver.
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