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EDITORIAL

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde
Dr. António Vilela

2020 foi um ano muito difícil para a humanidade que enfrentou e continua a en-
frentar uma terrível pandemia.
Vila Verde não foi exceção e os Vilaverdenses souberam estar à altura de um tempo 
excecionalmente exigente em que revelaram um grande sentido de responsabili-
dade e uma enorme resiliência. Assim, as minhas primeiras palavras vão para todos 
aqueles que, com uma inexcedível dedicação, não regateiam esforços na luta con-
tra a pandemia e no apoio às pessoas, principalmente àquelas que se encontram 
mais vulneráveis.
As autoridades e os profissionais de saúde, os Bombeiros Voluntários, as forças de 
segurança, as IPSS, os Lares e as Juntas de Freguesia têm sido exemplares nesta 
cruzada contra o novo coronavírus.
O Município de Vila Verde mobilizou o trabalho de parceria com estas entidades, 
forneceu materiais de desinfeção e de proteção e implementou reduções e isen-
ções fiscais de apoio às famílias e às empresas, no sentido de mitigar o impacto 
socioeconómico da pandemia. A permanente atenção às pessoas e a implementa-
ção de medidas céleres e eficazes em ordem à resolução dos seus problemas é um 
trabalho que está a ser efetuado com a total disponibilidade e empenho das autar-
quias e das instituições e associações locais que melhor do que ninguém conhecem 
a realidade e sabem quais são as principais prioridades.
A vertente social do projeto de desenvolvimento do concelho de Vila Verde ad-
quiriu, pois, ainda maior relevo neste tempo de incertezas e de emergência de 
necessidades e dificuldades adicionais.Apesar da conjuntura desfavorável, prosse-
guiu a realização de investimentos fundamentais para o desenvolvimento estrutu-
ral do concelho, contemplando setores estratégicos, como os serviços básicos de 
abastecimento de água e de saneamento básico, as infraestruturas rodoviárias e 
a mobilidade sustentável, a regeneração urbana, os equipamentos educativos e 
culturais e a ação social. O reconhecimento de que a inovação e o conhecimento 
são peças-chave da competitividade da economia e do progresso social, justificam 
a aposta que está a ser feita nestas vertentes do desenvolvimento local.
A capacitação das crianças e jovens Vilaverdenses é um desiderato incontornável 
para um Município que aposta na diferenciação e na competitividade como fa-
tores de sucesso e como condição fundamental para fixar a população nas suas 
freguesias e, assim, inverter o despovoamento e o envelhecimento populacional 
nas zonas mais periféricas.
Tenho plena confiança de que, com o contributo de todos, vamos conseguir ultra-
passar as adversidades e continuar a construir um concelho coeso e moderno e 
uma terra de bem-estar.
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OBRAS

As acessibilidades e a mobilidade sustentável, a rege-
neração urbana, a aposta em serviços públicos vitais, 
como o tratamento de águas residuais e o abasteci-
mento de água, a preservação e a valorização ambien-
tal, 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 pro-
moção do emprego são estratégicos para incremen-
tar o povoamento das 33 freguesias e uniões de fre-
guesias e para que o concelho possa vencer o desafio 
da competitividade.
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O Lançamento da 1ª Pedra da Requalificação e Moder-
nização da Praça Comendador Sousa Lima e áreas envol-
ventes, realizou-se no dia 19 de fevereiro, é  uma obra 
que está inserida no plano de requalificação do Centro 
Urbano da Vila de Prado,.
O evento foi presidido pelo Vogal Executivo da Comis-
são Diretiva do Norte 2020 – CCDR-N, Engº Jorge Nunes, 

na presença do Presidente da Câmara de Vila Verde, Dr. 
António Vilela e respetiva vereação e executivo munici-
pal, do Presidente da Junta da Vila de Prado, Dr. Albano 
Bastos, entre outras entidades, numa cerimónia que foi 
abençoada pelo Pároco da Vila de Prado, Padre Dr. João 
Correia e animada pelo Rancho Folclórico da Vila de Pra-
do.

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DA VILA DE PRADO PRETENDE ATRAIR MAIS 
PESSOAS E AUMENTAR ATIVIDADE ECONÓMICA E RESIDENCIAL

DESPERTAR O INTERESSE DO SETOR PRIVADO 
PARA O CENTRO URBANO DE PRADO

Na perspetiva do Presidente da Câmara, António Vile-
la, «é preciso aproximar a vila à Praia Fluvial do Faial 
e fazer dela uma âncora de desenvolvimento e atra-
tividade. Por esse motivo é importante valorizar as 
margens do rio, aproximando-o da comunidade pra-
dense. Estas obras irão, com com certeza, despertar 
o interesse do setor privado para o Centro Urbano de 
Prado. É expectável um grande crescimento ao nível 
residencial e comercial nesta zona que será dotada de 
uma enorme qualidade urbanística, acessibilidade e 
mobilidade sustentável».

MELHORIA DA ATIVIDADE ECONÓMICA E RESI-
DENCIAL

O Engº Jorge Nunes, da CCDRN salientou que  «Ter 
um espaço atrativo, como este, na entrada da vila e 
do concelho, é uma ótima política do Município. Esta 
requalificação vai resultar numa melhoria do espaço 
público e, consequentemente, ajudar na atividade 
económica e residencial».
Para o Presidente da Junta de Freguesia da Vila de 
Prado, Albano Bastos «este dia ficará, com certeza, na 
memória das gentes da Vila de Prado. Devemos en-
tender estas obras como uma injeção de revitalização 
e potência para esta porta de entrada da vila. 
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Decorreu, na união de freguesias de 
Marrancos e Arcozelo, a cerimónia de 
Lançamento da 1ª Pedra das Obras de 
Ampliação e Requalificação do Museu 
do Linho, um ato que assinalou o ar-
ranque das obras que irão aumentar e
requalificar o Museu do Linho. O evento 
foi presidido pelo Diretor Regional de 
Cultura do Norte, Dr. António Ponte, na 
presença do Presidente da Câmara de 
Vila Verde, Dr. António Vilela e respetiva
vereação do executivo múnicipal, do 
Presidente da União de Freguesias de 
Marrancos e Arcozelo, Manuel Rodri-
gues, do Presidente da Associação Cul-
tural e Recreativa de Marrancos, Abílio
Ferreira, entre outras entidades.Devido 
ao aumento da afluência de visitantes 
que se tem verificado ao longo dos últi-
mos seis anos, é necessária, naquele 
espaço cultural, uma intervenção de 
ampliação e requalificação. Com o sur-
gimento de novo espólio, serão criados 
mais espaços, mais atividades e mais 
áreas de exposição e preservação de ob-
jetos tradicionais.
A empreitada co-financiada pelo FEDER 
(Fundo Europeu de Desenvolvimento 
regional) foi adjudicada por um valor 
próximo dos 300 mil euros.
A cerimónia foi abençoada pelo Arcip-
reste de Vila Verde, Padre Carlos Lopes, 
e animada pela Associação Cultural e 
Recreativa de Marrancos.

AMPLIAÇÃO DO MUSEU DO LINHO
MUSEU DO LINHO SERÁ DOTADO DE MAIS ESPÓLIO
NOVOS ESPAÇOS E ATIVIDADES

«Este é um momento marcante 
para o concelho de Vila Verde e 
também para o país. Aqui fica 
parte do espólio de uma tradição 
que sempre fez parte do nosso 
país»

“
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ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA VERDE ESTÁ A SER ALVO DE UMA 
INTERVENÇÃO PARA ACOLHER O CENTRO DE PROMOÇÃO DE GASTRONOMIA
E CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS
Já se encontram a ser executadas as obras de reabili-
tação da antiga escola primária de Vila Verde. A em-
preitada visa a reabilitação do edifício, convertendo-
o numa unidade de promoção da gastronomia local.
 A intervenção vai preservar a estrutura original, investindo prin-
cipalmente na alteração da compartimentação interior e na am-
pliação necessária. A área exterior será integrada como espaço 
de usufruto público, com a demolição de muros de vedação e 
a definição de uma praça, promovendo o convívio em espaços 
exteriores e cobertos, com uma estrutura em aço e tela retratil.

Os dois pisos existentes serão preservados, alterando-se as 
compartimentações interiores, dotando o piso térreo com 
espaços administrativos, de serviços, de preparação e pro-
vas gastronómicas e de um espaço multiusos, permitindo 
uma relação permeável e flexível entre o interior do piso 
térreo e a praça exterior. O piso superior será dividido em 
laboratórios de ciências gastronómicas, espaços de pro-
moção de gastronomia, salas de exposições e reuniões.

O Município de Vila Verde avança com a requalificação do edifício da 
antiga escola primária de Vila Verde, potenciando a sua conversão num 
Centro de Investigação, Promoção da Gastronomia e Ciências Gas-
tronómicas situado no centro da sede concelhia. Este imóvel foi objeto 
de uma candidatura ao NORTE 2020, com um investimento total de 
1.358.494,04 €. O projeto agora aprovado foi inserido na tipologia de 
candidaturas que contempla a “reabiltação integral de edifícios, nome-
adamente destinados a haitação, a equipamentos de utilização coletiva, 
a comércio, a serviços, públicos ou privados.

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL AVANÇA COM A REQUALIFICAÇÃO DO
EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA VERDE
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O antigo edifício da adega, assim como a sua zona envolven-
te, será transformado num Centro das Artes e de Espetáculos. 
A presente intervenção vai definir “um novo caminho” para 
este emblemático edifício,pleno de simbolismo e valor his-
tórico.
Este novo equipamento irá dispor de uma área coberta de 
7000m2 que permitirá a criação de espaços expositivos, es-
paço museológico/artes, mercado de produtos tradicionais: 
agrícolas e artesanato, espaço de eventos e espetáculos, es-
paços para empresas, espaço multiusos dotado de instala-
ções de apoio.
A área exterior também será reabilitada e terá uma extensão 
de 8000m2, com disponibilidade de espaços verdes, parque 
infantil, campo de padel e parque de skate, fazendo parte 
do parque urbano que será criado nesta zona. Existirá uma 
reabilitação urbana que representará uma mais valia para o 
território, com capacidade para atrair pessoas e catalisar o 
comércio e os serviços.»

ESTÃO EM CURSO AS OBRAS DE
REQUALIFICAÇÃO DA ADEGA CULTURAL

´

VISITA À OBRA DE REQUA-
LIFICAÇÃO DA ANTIGA 
ADEGA CULTURAL

O edil vilaverdense refere que”A zona onde 
o antigo edifício da Adega Cooperativa de 
Vila Verde se encontra, pela sua centralida-
de e pela dimensão que apresenta, possui 
imensas potencialidades que vão continuar 
a ser optimizadas para, num futuro próximo, 
também ali nascer o parque urbano da Vila”.

Para António Vilela “A acção levada a bom 
porto para criar e ou requalificar infraes-
truturas e equipamentos, em áreas de vi-
tal importância, como as acessibilidades, o 
abastecimento público de água, o tratamen-
to de águas residuais, o desporto e o lazer, 
traduziu-se na elevação dos níveis de bem-
-estar e ajudou a melhorar o quotidiano da 
população”.

O Presidente da Câmara de Vila Verde, Dr. 
António Vilela,  e o executivo municipal, vi-
sitaram a obra de requalificação da antiga 
Adega Cultural, que transformará aquele 
espaço num Centro de Artes e Espetáculos.
A reabilitação do espaço envolvente vai 
permitir a criação de uma área de lazer ao 
ar livre com mais de 8 000 m2 que inclui zo-
nas verdes, um parque infantil, um campo 
de Padel e um parque de skate.

Intervenção vai definir “um novo caminho” para este 
emblemático edifício, pleno de simbolismo e valor histórico.

“
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A Extensão de Saúde do Vade voltou 
a entrar em funcionamento depois 
de uma profunda requalificação total-
mente executada a expensas da Câma-
ra Municipal de Vila Verde.
A necessidade imperiosa de dotar este 
equipamento de saúde das melhores 
condições para a prestação de serviços 
de elevada qualidade à população da 
zona do Vade, no norte do concelho 
de Vila Verde, motivou a realização 
de obras no sentido da renovação das 
instalações e do redimensionamento e 
reorganização dos espaços.
O investimento global, que ascendeu 
a 400 mil euros, foi integralmente ga-
rantido pelo Município de Vila Verde 
que, assim, uma vez, mais, substituiu o 

Estado na realização de uma obra que 
era da total responsabilidade e compe-
tência da Administração Central.
Esta Extensão de Saúde reabriu, no iní-
cio desta semana, com dois médicos 
ao serviço a pleno tempo, profissionais 
de enfermagem e auxiliares que garan-
tem a prestação serviços de saúde de 
excelente qualidade.
 A breve trecho, terão também início 
obras de requalificação da zona envol-
vente ao Pavilhão Gimnodesportivo do 
Vade e do centro urbano da freguesia 
de Atães, mais um investimento do 
Município de Vila Verde no sentido de 
reforçar a atratividade do território, de 
promover a fixação da população local 
e a captação de novos residentes.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE INVESTE 400 MIL EUROS 
EXTENSÃO DE SAÚDE DO VADE REABRE INTEGRALMENTE REQUALIFICADA

Estes troços, que estabelecem a ligação entre as praias fluviais 
do Faial, na Vila de Prado, e Mirante, em Soutelo (2.45 km), e en-
tre o Mirante e Porto Carrero (1.3 km), representam uma primeira 
fase de concretização, no território do concelho de Vila Verde, de 
uma infraestrutura âncora para a coesão territorial dos seis con-
celhos envolvidos neste projeto intermunicipal da CIM Cávado 
e para a promoção e desenvolvimento das elevadas potenciali-
dades turísticas das zonas ribeirinhas dos rios Cávado e Homem.
Complementarmente a estas obras estruturantes para o desenvolvi-
mento do concelho de Vila Verde e da região, encontra-se já em fase 
de execução a ponte pedonal sobre o rio Homem, que liga os concel-
hos de Vila Verde e Amares, sendo que o conjunto das três interven-
ções, ultrapassa 1,5 M€, comparticipados por fundos comunitários.

EXECUÇÃO DE DOIS TROÇOS DA ECOVIA DO CÁVADO E HOMEM

INVESTIMENTO GLOBAL SUPERIOR A 1,5MILHÕES € NAS LIGAÇÕES 
FAIAL-MIRANTE E MIRANTE-PORTOCARRERO E EM PONTE PEDONAL
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A Câmara Municipal de Vila Verde vai avançar com a cons- 
trução do Eixo Periférico Norte-Sul, uma via periférica que per-
mitirá uma ligação entre  a  saída  da  Variante,  em  Soutelo,  e  
a  zona  envolvente do  parque  industrial,  em Gême, permitin-
do algum descongestionamento da pressão que se faz sentir 
na EN 101 entre a sede do concelho e Soutelo.  
No  capítulo  das  artérias  estruturantes,  o Município vai con-
tinuar as diligências na urgente construção da Variante à sede 
concelhia, um  investimento  que  a  Administração  Central  
tem  vindo  a  adiar  e  que  está  a constranger sobremaneira 
o desenvolvimento económico do concelho, condicionando a 
atividade e a competitividade das empresas que laboram no 

Parque Industrial de Gême e, bem assim, o surgimento e ex-
pansão de outras zonas de acolhimento empresarial na zona 
norte do concelho.  
A  reivindicação da  promoção  das  obras de  requalificação  
das  estradas  nacionais  que atravessam  o  concelho  –  101,  
201  e  205  –  pela  Infraestruturas  de  Portugal,  dado  o avan-
çado estado de degradação dos pisos em vários troços e a falta 
de condições de segurança  existentes,  nomeadamente  no  
que  à  mobilidade  pedonal  diz  respeito, continuará no cerne 
da ação municipal.

EIXO PERIFÉRICO RODOVIÁRIO NORTE-SUL 

CONSTRUÇÃO DE UMA VIA PERIFÉRICA ENTRE A SAÍDA  DA  
VARIANTE EM  SOUTELO E  O  PARQUE  INDUSTRIAL DE GÊME

Atendendo à considerável dimensão territorial e de-
mográfica do concelho de Vila Verde; às potencialida-
des naturais e humanas do mesmo; ao intenso fluxo 
rodoviário, sobretudo na zona sul do território; ao 
dinamismo económico e cultural em curso e à proxi-
midade e interrelacionamento com outros municípios 
envolvidos, mormente com o município de Braga, as-
sim como aos movimentos rodoviários estabelecidos 
entre estas localidades, geradores de fortes constran-
gimentos nos acessos quer à cidade de Braga quer ao
concelho de Vila Verde, de que resultam consequen-
tes efeitos ambientais negativos que é preciso comba-
ter em beneficio do futuro, Vila Verde quer integrar 
o projeto que prevê a ligação destes quatro grandes 
centros urbanos. O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, sublinha que, “consi-
derando a importância estratégica deste projeto, ma-
nifesto a inteira disponibilidade e o elevado interesse 
do município de Vila Verde em se associar ao mesmo , 
uma vez que será altamente potenciador do desenvol-
vimento supramunicipal.” 

MUNICÍPIO MOSTRA INTERESSE EM PARTICIPAR NO
PROCESSO DE MOBILIDADE EM ANÁLISE NO QUADRILÁTERO
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As obras de requalificação da rede viária concelhia já estão 
em marcha em várias freguesias do concelho. Estas obras 
contemplam um plano de requalificação de vias estruturan-
tes que vão beneficiar de um investimento global superior 
a três milhões e meio de euros e que abrange igualmente a 
repavimentação de outras importantes estradas, caminhos 
e ruas municipais; a saber: EM 531-2 - Coucieiro e Atães; 
EM 532-2; Revenda, em Travassós, a Godinhaços; EM 566 - 
Ponte Nova, da Loureira à Lage; Rua das Vinhas - Vila Verde 
a Turiz; Rua 25 de Abril - Vila Verde a Barbudo; CM 1179 - 
Parada de Gatim a Freiriz; CM 1167 - Freiriz a Escariz; Rua 
Eng. Adelino Amaro da Costa e Dr. Ant. Ribeiro Guimarães 
- Vila Verde; Rua Bouça Penedo – Cervães.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. Antó-
nio Vilela, sublinha que, ”sem prejuízo da máxima atenção e 
apoio que, no concelho de Vila Verde, estão a ser concedi-
dos às pessoas, instituições e empresas, nesta difícil fase de 
pandemia que Portugal e o mundo enfrentam, prosseguem 
os esforços e os investimentos absolutamente prioritários 
para que o território, todos os dias, possa dar passos deci-
sivos no sentido do progresso e da melhoria das condições 
de vida da população.”

PLANO DE REABILITAÇÃO DAS ESTRADAS DO CONCELHO

A REQUALIFICAÇÃO DA REDE 
VIÁRIA CONCELHIA É UMA 
DAS GRANDES PRIORIDADES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA VERDE QUE ESTÁ JÁ A 
CONCRETIZAR IMPORTANTES 
OBRAS EM VIAS CONSIDERA-
DAS ESTRUTURANTES PARA O 
EFETIVO DESENVOLVIMENTO 
LOCAL.

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

EM 532-2  LIGA REVENDA, EM TRAVASSÓS
A GODINHAÇOS

REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOUÇA 
DO PENEDO EM CERVÃESS

 “A modernização das estra-
das, através da reabilitação do 
piso e da realização das neces-
sárias ampliações e correções 
de traçado, a par da aposta 
nas sinalizações vertical e ho-
rizontal, revelam-se funda-
mentais para a circulação céle-
re e segura de automobilistas 
e peões, acrescentando valor 
à atratividade e à competitivi-
dade do território.”
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Esta via está a ser alvo de uma intervenção que visa a colo-
cação de infraestruturas de saneamento, repavimentação, 
sinalização e execução de valetas e bermas. Esta interven-
ção, num dos principais eixos rodoviários que percorre as 
três freguesias e as liga à EN201, vai permitir uma circulação 
mais célere, cómoda e segura, respondendo assim às exi-
gências do significativo aumento do número de automobi-
listas que a percorrem.
Na perspetiva do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, “este esforço acrescido que o Mu-
nicípio de Vila Verde está a fazer na revitalização da rede 
viária e na criação de infraestruturas potenciadoras da mo-
bilidade sustentável é o pronúncio de que Vila Verde pre-

tende sempre estar o mais à frente possível em matéria de 
competitividade e de criação de condições para que os jo-
vens aqui se fixem e mais famílias e investidores se instalem 
no seu território.”
O mesmo Edil considera que “os Presidentes de Junta con-
tinuam a ser parceiros insubstituíveis do desenvolvimento 
local e, além do assinalável reforço das transferências de 
recursos para as freguesias, a Câmara Municipal está tam-
bém apostada em dotar cada uma das 33 freguesias e uni-
ões de freguesias de infraestruturas e equipamentos que 
as tornem ainda mais apelativas para os residentes e para 
potenciais empreendedores.”

A requalificação de cerca de 20 quilómetros da Estrada Nacional 101, em 
Vila Verde, vai incidir entre o quilómetro 63, junto à povoação de Figueir-
inha, e o quilómetro 83,460, na interceção com a EN205, atravessando 11 
freguesias de Vila Verde (Vade, Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, Pico, 
Pico de Regalados, Gondiães e Mós, Prado, Vila Verde e Barbudo, Loureira, 
Geme, Soutelo – Vila Verde e Esqueiros, Nevogilde e Travassós).
A obra terá um investimento de 6,3 milhões de euros e visa melhorar as 
condições de mobilidade e segurança dos utilizadores deste troço. A em-
preitada prevê trabalhos de beneficiação do pavimento, reforço e ade-
quação da sinalização horizontal e vertical e equipamentos de segurança 
da via, de reabilitação do sistema de drenagem e de tratamento das zonas 
de travessia urbana.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
CM 1179 PARADA DE GATIM, ESCARIZ E FREIRIZ
TENDO EM VISTA A CONCRETIZAÇÃO DESSE PLANO DE REQUALIFICAÇÃO DAS INFRA-
ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS CONCELHIAS, AVANÇOU JÁ A EMPREITADA DE REABI-
LITAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 1179, QUE LIGA AS FREGUESIAS DE PARADA 
DE GATIM, ESCARIZ E FREIRIZ, PASSANDO TAMBÉM PELA FREGUESIA DE ESCARIZ S. 
MAMEDE.

A INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL JÁ LANÇOU O CONCURSO 
PÚBLICO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO  DE CERCA DE 20 
QUILÓMETROS  
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE CONGRATULA-SE 
COM A INCLUSÃO DA VARIANTE À EN 101 NO 
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS 
2030

 A Câmara Municipal de Vila Verde, que tem vindo a reivindicar 
a premente necessidade da construção de uma Variante à EN 
101, revela satisfação pelo concurso públicodesta importante 
infraestrutura no Programa Nacional de Investimentos 2030. 
O Município apela à urgência na construção desta obra, sublin-
hando a importância para o desenvolvimento da zona norte do 
concelho, assim como o impacto desta infraestrutura rodoviária 
para a economia e a dinamização industrial desta região, face às 
áreas industriais servidas pela EN 101, com particular ênfase para 
o Parque Industrial de Gême.
Há vários anos que a Câmara Municipal de Vila Verde, com o un-
ânime apoio dos membros da Assembleia Municipal de Vila Verde 
e das Juntas de Freguesias, reclama a urgência de criar uma al-
ternativa ao crescente e cada vez mais aflitivo problema do con-
gestionamento do trânsito na EN 101, particularmente no troço 
que atravessa a sede do concelho de Vila Verde. Por se tratar de 
um eixo fundamental, já há mais de duas década que o Municí-
pio de Vila Verde definiu o corredor da variante à EN101 no seu 
Plano Diretor Municipal e através da CIM Cávado solicitou a sua 
introdução no Programa Nacional de Investimentos 2030.
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A Câmara Municipal de Vila Verde, aprovou, a 17 de fe-
vereiro, na reunião do Executivo Municipal a medida que 
define o tarifário para os transportes públicos com o in-
tuito de diminuir o valor de todos os passes sociais dos 
transportes rodoviários, com origem na área do Municí-
pio e com destino os distritos de Braga e Viana do Caste-
lo, para um limite máximo de 20€.
Na proposta, consideram que o transporte individual 
é responsável pela emissão de mais de um quarto dos 
gases com efeito de estufa, revelando-se importante 
promover uma mudança de paradigma, alterando os 
padrões de mobilidade das populações através de uma 
maior utilização dos transportes públicos.
Esta medida está enquadrada nos objetivos do Programa 
de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos 
(PART) de fomento dos transportes coletivos e de garan-

tia de uma maior acessibilidade económica ao transporte 
público, concorrendo, assim, para uma maior qualidade 
ambiental e para reduzir as despesas familiares neste ca-
pítulo.
Com a mesma medida, a Câmara Municipal de Vila Ver-
de pretende aproveitar este programa para levar a bom 
porto uma política pública de mobilidade tendente a re-
forçar a coesão territorial e social, no concelho de Vila 
Verde.
A mobilidade sustentável e a aposta numa política de for-
te apoio às famílias vilaverdenses emergem, assim, como 
dois importantes vetores de uma consistente estratégia 
de modernização e desenvolvimento sustentado do ter-
ritório concelhio.

TARIFÁRIO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS CUSTARÁ 
NO MÁXIMO 20 EUROS AOS VILAVERDENSES

INFORMA-SE QUE:

Qualquer residente que faça uma deslocação com origem 
no concelho de Vila Verde e com destino a qualquer locali-
dade dos distritos de Braga e Viana do Castelo, tem direito a
um passe com um limite mensal máximo de vinte euros por 
mês;
Os passes escolares passarão a ser gratuitos também no En-
sino Secundário lecionado em Vila Verde, atingindo, assim, 
a gratuitidade em todos os níveis de ensino;

No caso de alunos que frequentem o ensino universitário e 
que usufruam de bolsa universitária, os passes passam a ser 
totalmente gratuitos;

Em relação aos alunos que frequentem o ensino universi-
tário, mas não usufruam de bolsa universitária, passam a 
pagar, no máximo 20 euros mês;

COMO ADERIR:

ESTUDANTES

Quem já dispõe de passe, deve deslocar-se aos serviços da 
Câmara Municipal de Vila Verde com o respetivo comprova-
tivo de matrícula e de bolsa de estudo, de forma a começar 
a usufruir do passe gratuito já a partir do próximo mês de 
março;

Aqueles que não têm passe, ou que tenham, mas não sejam 
abrangidos pela bolsa de estudo universitária, necessitam 
de se dirigir à Câmara Municipal de Vila Verde para solicitar 
o requerimento, com o respetivo comprovativo de matrícu-
la, de forma a começar a usufuir da nova tarifa com a maior 
brevidade.

RESIDENTES

Todos os residentes que pretendam usufruir da nova tari-
fa de transporte público devem deslocar-se aos serviços da 
Câmara Municipalde Vila Verde com o respetivo comprova-
tivo de residência.
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE REDUZ
CERCA DE 50% DA DÍVIDA
O MUNICÍPIO DE VILA VERDE ENCERROU AS CONTAS DE 2019 COM TA-
XAS DE EXECUÇÃO MUITO ELEVADAS – 87% DE EXECUÇÃO DA RECEITA E 
83% DA DESPESA – QUE REFLETEM O REALISMO E O RIGOR COLOCADOS 
NO PLANEAMENTO E UMA GRANDE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NA 
EFETIVA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO. A PAR 
DESTES EXCELENTES INDICADORES, EM 2019, O MUNICÍPIO DE VILA 
VERDE REDUZ 2 MILHÕES DE EUROS À SUA DÍVIDA TOTAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Os números do documento da Prestação de Contas de 2019 
correspondem a taxas de execução de 87% e 83% que, indis-
cutivelmente, potenciaram o avanço, com rigor e equilíbrio, 
da concretização de projetos estruturantes para o desen-
volvimento harmonioso do território concelhio.
Os princípios de equilíbrio orçamental foram amplamente 
cumpridos, tendo a receita corrente suplantado a despesa 
corrente em cerca de 3,8 milhões de euros, o que se traduziu 
numa poupança corrente que possibilitou o financiamento 
das despesas de capital.
Por outro lado, a receita corrente cobrada bruta, que deve 
ser, pelo menos,igual à despesa corrente acrescida das 
amortizações de empréstimos de médio e longo prazo, per-
mitiu um excedente superior a 1,7 milhões de euros.

SIGNIFICATIVO ESFORÇO DE REDUÇÃO DA DÍVIDA 
GLOBAL

Como indicador de boa gestão e revelador fundamental da 
saúde financeira, o Município, além de cumprir, na íntegra, 
os limites do endividamento legalmente permitidos, deu 
continuidade a um significativo esforço de redução da dívida 
global a qual, entre 2014 e 2019, desceu cerca de 47%, di-
minuindo cerca de 2 milhões de euros no ano de 2019.
O bom desempenho do Município possibilitou a concre-
tização de projetos de crucial importância para a moderni-
zação do concelho e para o reforço da competitividade do 
território e permitiu ainda que fossem cumpridas as obrig-
ações com os fornecedores, efetuando os respetivos paga-
mentos num prazo médio de apenas 18 dias.

ESTRATÉGIA POLÍTICA CENTRADA 
NAS PESSOAS

A preponderância de uma estratégia política centrada nas 
pessoas está claramente demonstrada no elevado peso que 
as funções sociais voltam a apresentar na repartição do in-
vestimento, cifrando-se em 87% do investimento total.
A este nível merecem destaque os consideráveis investi-
mentos efetuados no saneamento básico (2.219 mil euros, 
em 2019, e 2.487 mil euros, em 2018); no ordenamento do 
território, particularmente na reabilitação de espaços ur-
banos (1.025 mil euros e 1.385 mil euros, em 2019 e 2018, 
respetivamente) e na educação (passa de 263 mil euros, em 
2018, para 1.219 mil euros, em 2019).

APOIO SOCIAL ÀS CRIANÇAS, AOS JOVENS, 
AOS IDOSOS E AOS MAIS DESFAVORECIDOS

O trabalho realizado, em termos globais, contribuiu 
para a elevação da qualidade de vida e dos níveis 
de bem-estar dos vilaverdenses, alicerçado numa 
política de apoio social às crianças, de incentivo aos 
jovens, de carinho e auxílio permanente aos mais 
idosos e sempre atenta aos mais desfavorecidos.
Privilegiou-se, assim, a concretização de medidas de 
apoio às famílias e de melhoria da qualidade da ação 
educativa e dos equipamentos escolares, nomeada-
mente com as intervenções de fundo na requalifi-
cação das escolas básicas dos segundos e terceiros 
ciclos de Vila Verde e da Vila de Prado, com impor-
tante investimento municipal.

AMPLO PROGRAMA DE APOIO AO DESPOR-
TO, À CULTURA E DE ESTÍMULO AO MOVI-
MENTO ASSOCIATIVO

Teve também prioridade a implementação de um 
amplo programa de equipamentos desportivos e 
culturais e de estímulo ao movimento associativo, 
assim como o reforço do investimento em serviços 
públicos de vital importância, como o abastecimento 
de água e a drenagem de águas residuais.
A modernização do território e a alavancagem da 
atratividade do mesmo fizeram-se igualmente sentir 
com o investimento na requalificação urbana e na 
valorização socioeconómica de espaços públicos de 
relevante interesse coletivo, tal como na consoli-
dação da identidade cultural do território concelhio 
e na valorização e promoção das suas riquezas endó-
genas, na segurança da rede viária municipal e na co-
modidade e fluidez do trânsito.

-50%
DA

DIVIDA
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APROVEITAMENTO DOS FUNDOS 
COMUNITÁIOS

Mercê de uma gestão sustentada dos recursos disponíveis, 
foi possível prosseguir na senda do esforço de otimização do 
aproveitamento dos fundos comunitários para a conceção 
e concretização de projetos de obras públicas (requalificação 
de espaços, de edifícios e de equipamentos públicos; proje-
tos de mobilidade urbana sustentável, forte ampliação da 
rede de saneamento básico) que permitem encarar o futuro 
com otimismo e perspetivar um crescimento económico sig-
nificativo e um desenvolvimento muito apelativo para todos 
os Vilaverdenses, assim como para novos residentes e em-
preendedores.
 

FORTES DINÂMICAS SOCIOCULTURAIS E BOAS 
OPORTUNIDADES DE PROSPERIDADE ECONÓMICA

O documento da Prestação de Contas de 2019, além de 
demonstrar os benefícios resultantes dos esforços que têm 
vindo a ser feitos, ano após ano, para melhorar, de forma 
sustentada e consistente, a situação financeira do Município, 
atestam o salto qualitativo que o concelho está a dar no sen-
tido da construção de um território moderno e coeso, que 
oferece excelentes oportunidades aos investidores e propor-
ciona cada vez melhores condições de vida às famílias que 
aqui encontram fortes dinâmicas socioculturais e boas opor-
tunidades de prosperidade económica, assim como equipa-
mentos públicos e serviços sociais, educativos, desportivos e 
de lazer ao nível do que de melhor existe na região e no país.

 
 
Prestação de contas  ‐ 2019

18

 

 

a) Fonte DGAL, Direcção-Geral das Autarquias Locais 

 

 
a) Fonte DGAL, Direcção-Geral das Autarquias Locais 

 

 

27.669.570€ 

23.697.061€

21.289.381€

18.320.477€

16.528.675€ 

14.589.512€ 
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE APROVA  O PLANO E ORÇAMENTO 
PARA 2021 A RONDAR OS 43 MILHÕES DE EUROS

PLANO E ORÇAMENTO 2021

APOSTA NA REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL

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

 Na proposta inserida no documento pode ler-se que o mesmo 
“cons- titui um importante instrumento de planeamento de pro-
jetos e ações de intervenção no território concelhio que visam 
ir de encontro às necessidades das populações e à ambição de 
um maior progresso económico e social” e aduz-se que, “cen-
trando a atenção nas pessoas e na garantia da sua qualidade de 
vida, com especial acuidade na conjuntura de crise sanitária e 
económica e social resultante da pandemia COVID-19, mantém-
se a aposta na proteção das famílias, na saúde, na educação, no 
apoio social e no investimento em infraestruturas”.
A este nível, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, 
Dr. António Vilela, sublinha que “se dará continuidade ao grande 
esforço que tem vindo a ser feito para aproveitar todas as opor-
tunidades que poderão ser proporcionadas ainda no âmbito 
dos fundos de apoio comunitário Portugal 2020, mas também, 

e sobretudo, a pensar nas possibilidades de investimentos que 
surgirão no âmbito do «Plano de Recuperação e Resiliência» a 
lançar pelo Governo com o objetivo de promover a recuperação 
económica e social no período pós COVID-19 e ainda para pers-
petivar o desenvolvimento de projetos que poderão vir a ser en-
quadrados no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio 
2021-2025.”
O mesmo Edil considera que “a situação económica e financeira 
equilibrada das contas municipais vai permitir avançar com in-
vestimentos criteriosos indispensáveis para garantir a melhoria 
das infraestruturas e a prestação dos serviços básicos essenciais 
e canalizar todos os recursos disponíveis para continuar a fazer 
de Vila Verde um concelho moderno, atrativo e competitivo, 
com reflexos positivos na qualidade de vida dos Vilaverdenses.”

 Uma das grandes apostas reside na re-
qualificação e reestruturação da rede ro-
doviária municipal, destinada a melhorar 
a acessibilidade a todo o concelho, dando 
especial ênfase à melhoria das vias de co-
municação de ligação às áreas de acolhi-
mento eempresarial. A Variante que liga 
a rotunda do canoísta, na Vila de Prado/
EN201, à Área de Acolhimento Empre-
sarial (AAE) de Oleiros (Variante a Olei-
ros), o Eixo Periférico Norte-Sul – ligação 
da variante em Soutelo ao Parque Indus-
trial de Gême, assim como a melhoria das 
acessibilidade às AAE do Neiva – Arcozelo 
e de Coucieiro, assumem-se como os pro-
jetos que permitirão aumentar a fluidez e 
segurança rodoviárias, a competitividade 
territorial e a atratividade para novos in-
vestimentos, única forma de debelar a 

crise económica e social resultante da es-
tagnação da atividade por causada pela 
pandemia.
Para a concretização deste ambicioso de-
siderato foi elaborado um plano de mo-
bilidade que inclui a requalificação de um 
vasto conjunto de vias municipais, a cri-
ação de novas infraestruturas viárias para 
melhorar os acessos a áreas empresariais 
e o desenvolvimento da mobilidade sus-
tentável patenteada no investimento nas 
ciclovias urbanas, na ecovia do Cávado e 
do Homem e na rede estruturada de tril-
hos cicláveis e pedonais, com inegáveis 
reflexos na promoção da qualidade de 
vida, na valorização do território e na atra-
tividade turística.
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DEFESA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
 A defesa e a promoção da saúde é um pilar indeclinável do progresso local 
e, além de manter total disponibilidade para colaborar com as autoridades 
de saúde e com as instituições locais no processo de combate à doença COV-
ID-19, a Edilidade Vilaverdense manifesta-se totalmente empenhada em 
concluir o processo de modernização de todos os equipamentos de saúde 
concelhios com a entrada em funcionamento do posto de saúde do Vade e 
a requalificação e ampliação do centro de saúde de Pico de Regalados e do 
posto de saúde de Cervães

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS

PROSSEGUIR O INVESTIMENTO NAS INFRAESTRUTURAS 
DE ÁGUA E SANEAMENTO

VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE 
E DO TURISMO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO  

APOSTA NUMA MAIOR AUTONOMIA FINANCEIRA 
DAS JUNTAS DE FREGUESIA  

VALORIZAÇÃO DOS CENTROS 
URBANOS E DOS CENTROS CÍVICOS 
DAS FREGUESIAS  

A promoção da educação das crianças e dos jovens é um outro vetor funda-
mental da atuação municipal, apostando, agora que se encontra finalizado o 
processo de construção e requalificação dos equipamentos educativos, na mel-
horia das respetivas condições de funcionamento, na manutenção e renovação 
dos recursos didáticos e no permanente apoio às famílias no âmbito das medi-
das de ação social escolar, com particular relevo para os transportes escolares 
gratuitos para todos os alunos de todos os níveis de ensino e secundário, para o 
fornecimento de refeições escolares e para as atividades de animação e apoio 
à família.

Prosseguirá o investimento no reforço das infraestruturas destinadas ao abas-
tecimento de água e à recolha de saneamento básico; também continuará a 
ser concedida especial atenção ao tecido empresarial, fonte de riqueza e de 
criação de novos postos de trabalho, voltando a afirmar-se a estabilidade fis-
cal como instrumento de atração de novo investimento e de crescimento das 
empresas já sediadas no Município.

O desenvolvimento sustentável passa, neces-
sariamente, pela efetiva valorização do am-
biente, incrementando medidas de maior 
eficiência energética na iluminação pública e 
nos equipamentos municipais e apostando na 
crescente melhoria do serviço de recolha dos 
resíduos sólidos urbanos e na sensibilização das 
populações para uma mais adequada utilização 
destes serviços essenciais, promovendo a sepa-
ração e a recolha seletiva dos materiais recic-
láveis e, também, a recolha de resíduos verdes 
e de construção e demolição.

Esta proposta orçamental, com uma previsão de receitas e de despesas que as-
cende a 42.973.847€, contempla igualmente sólidas políticas de promoção e de-
senvolvimento cultural, a universalização do acesso dos Vilaverdenses ao lazer 
e à prática desportiva, a modernização administrativa e o incentivo e apoio ao 
empreendedorismo e ao emprego.
O Dr. António Vilela reafirma que, “neste processo, a Câmara Municipal de Vila 
Verde volta a contar com o incansável trabalho e permanente espírito de co-
laboração de todas as Instituições, Associações e Juntas de Freguesia, parceiras 
insubstituíveis na defesa dos superiores interesses e legítimos anseios das res-
petivas populações.”

O Edil enfatiza ainda que, “mesmo num clima de imprevisibilidade quanto ao fu-
turo, o orçamento para 2021 aposta numa maior autonomia financeira das juntas 
de freguesia, enquanto representantes de um efetivo e eficaz poder de proximi-
dade que conhece melhor do que ninguém as necessidades locais, para fazer face 
aos encargos resultantes da assunção das novas competências.”

O presidente da câmara acrescenta que “a atra-
tividade e a competitividade territorial serão 
ainda consolidadas com a continuidade da 
aposta na reabilitação urbanística dos centros 
urbanos e dos centros cívicos das freguesias, 
como espaços de atratividade social indutores 
do desenvolvimento da economia local.”
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FREGUESIAS

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, acompanhado do projetista e da equipa técnica do mu-
nicípio, visitou as obras de requalificação do centro urbano da 
Vila de Prado, comprovando no local aelevada qualidade da 
intervenção em curso. 
O edil constatou que, além do bom andamento dos trabalhos, 
a intervenção confere indiscutível atratividade e nobreza a 
uma zona que, nos últimos anos, “tinha vindo a perder a digni-
dade e a vitalidade de outrora.”
Estas obras, que representam um investimento superior a um 
milhão euros , está inserida numa terceira fase da intervenção 
global a que o centro da Vila de Prado está ser sujeito, repre-
sentando  um investimento total de mais de dois milhões de 
euros. O objetivo primordial e a valorização  do centro urbano 
e a sua aproximação ao rio Cávado. É já possível verificar que 
a mesma vai concorrer sobremaneira para a melhoria da quali-
dade espacial, estética e funcional dos espaços urbanos de 
uma zona que, assim, passará a constituir um excelente cartão 

de visitas não só da Vila de Prado como desta parte sul do con-
celho de Vila Verde.
De facto, esta obra tem em consideração a relevância da traça 
no conjunto do tecido urbano e na vivência da Vila de Prado, 
trazendo importantes ganhos em matéria de atratividade de 
espaços e equipamentos públicos urbanos que se encontra-
vam num elevado estado de degradação.
As obras de requalificação e modernização destes espaços 
públicos constituem um forte investimento no reforço da apel-
atividade e da competitividade de zonas de comércio, serviços 
e habitação com elevadas potencialidades, permitindo que a 
população local e os visitantes desfrutem de espaços e equipa-
mentos urbanos amplos, cómodos e funcionais.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
URBANO DA VILA  DE PRADO
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE REFORÇA EM CERCA
DE 40% A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA 
AS FREGUESIAS

O  Executivo Municipal aprovou uma proposta para a transferência 
de recursos para as freguesias do concelho, a partir de 1 de janeiro de 
2021, que ultrapassa 1 milhão de euros, representando um acréscimo 
a rondar os 40% relativamente à situação atual.
Esta proposta resulta de uma negociação prévia com as 33 Juntas de 
Freguesia e de Uniões de Freguesia do concelho de Vila Verde e visa o 
cumprimento da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que veio estabele 
cer o quadro de transferências de competências para as Autarquias 
Locais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentral-
ização administrativa e da autonomia do poder local.
Atualmente, em Vila Verde, as freguesias beneficiam já de competên-
cias em setores como a gestão e manutenção de espaços verdes, a 
limpeza de vias e espaços públicos, a manutenção, reparação e substi-
tuição de mobiliário urbano, a gestão e manutenção de feiras e mer-
cados e a manutenção de espaços envolventes aos estabelecimentos 
de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.
A partir do início do próximo ano, a transferências de competências 
será alargada à utilização e ocupação da via pública; ao licenciamento 
da afixação de publicidade atinente aos bens ou serviços comerciali-
zados no próprio estabelecimento ou que ocupa o domínio público 
contíguo à fachada do mesmo; à autorização de atividade de ex-
ploração de máquinas de diversão e da colocação de recintos impro 
visados; à autorização de espetáculos desportivos e divertimentos na 
via e em outros espaços públicos ao ar livre, que se realizem na área 
de jurisdição da Freguesia, e de acampamentos ocasionais; à autori-
zação da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos 
pirotécnicos, assim como das comunicações prévias relativas a quei-
mas e queimadas.
Relativamente aos valores a transferir em 2021, o valor previsto para 
limpeza de vias e espaços públicos sobe de 300 para 400 €, por km, e, 
no tocante à conservação de escolas e espaços envolventes, por edifí-
cio e sala, a verba a transferir do Município para as freguesias sobe de 
400 para 500€ e de 150 para 200€, respetivamente. Quanto à gestão e 
manutenção de espaços verdes, o valor, por m2, passa de 1 para 1,1€.
O papel insubstituível das Juntas de Freguesia na construção do pro-
gresso local contribui para a enorme dedicação e o forte espírito de 
colaboração manifestados pelos Presidentes da Junta nos esforços 
que estão a ser feitos para alavancar o desenvolvimento harmonioso 
do território concelhio e para proporcionar à população uma notória 
melhoria da qualidade de vida”.

 O Município de Vila Verde e as juntas de freguesia são parceiros 
estratégicos em toda a dinâmica de desenvolvimento local, uma 
vez que se encontram na primeira linha do contacto com as popu-
lações e na definição e concretização de ações eficazes e de res- 
postas céleres para os problemas e anseios das pessoas.
As Juntas de Freguesia são grandes parceiras do desenvolvi-
mento local, desempenham as suas funções com elevado em-
penho e dedicação e conseguem fazer verdadeiros milagres com 
os recursos que têm à sua disposição, razão pela qual justificam 
e merecem todo o apoio da Câmara Municipal para que possam 
continuar a estar sempre ao lado das populações, investindo na 
melhoria da qualidade de vida de todos os Vilaverdenses.

MUNICÍPIO E JUNTAS DE FREGUESIA SÃO PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL
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MUNÍCIPIO ACOMPANHA DE
PERTO OBRAS, INTERVENÇÕES
E NOVOS PROJETOS, ASSUMINDO 
UM TRABALHO DE PROXIMIDADE 
COM OS CIDADÃOS DO CONCELHO

O trabalho de parceira com as Juntas de Freguesia revela-
se determinante para a realização de investimentos po-
tenciadores do efetivo desenvolvimento local.
O Presidente da Câmara continua, pois, a fazer jus a uma 
gestão municipal de verdadeira proximidade, visitando 
as freguesias e uniões de freguesia com regularidade e 
acompanhando, na presença dos edis locais, as obras em 
curso para tornar o território mais atrativo e para mel-
horar as condições de vida da população. 
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MUNÍCIPIO ACOMPANHA DE
PERTO OBRAS, INTERVENÇÕES
E NOVOS PROJETOS, ASSUMINDO 
UM TRABALHO DE PROXIMIDADE 
COM OS CIDADÃOS DO CONCELHO

UF CARREIRAS S. MIGUEL E
CARREIRAS DE S. TIAGO

DOSSÃOS

CERVÃES

ABOIM DA NOBREGA E GONDOMAR UF MARRANCOS E ARCOZELO  UF VADE

UF RIBEIRA DO NEIVA VILA VERDE E BARBUDO

CABANELAS

COUCIEIRO UF ESCARIZ S. MAMEDE E 
ESCARIZ S. MARTINHO

ATIÃES
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LOUREIRA

GÊME

LANHASLAGE

UF ESQUEIROS, NEVOGILDE 
E TRAVASSÓS

MOURE

JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE

OLEIROSUF SANDE, VILARINHO, BARROS
E GOMIDE

FREIRIZ
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PARADA DE GATIM

UF ORIZ STA MARINHA 
E ORIZ S. MIGUEL

TURIZ VALDREU

PICO S. CRISTOVÃO PONTE S. VICENTE

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

VILA DE PRADO

PRADO S. MIGUEL SABARIZ SOUTELO

UF PICO DE REGALADOS,
GONDIÃES E MÓS
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FREGUESIAS

DESENVOLVIMENTO 
E PROMOÇÃO SOCIAL

O equacionamento de políticas inte-
gradas potenciadoras da moderniza-
ção do concelho é essencial para que 
Vila Verde seja ainda mais visitado e 
apreciado, impulsionando-se, deste 
modo, o turismo e, concomitantemen-
te, catalisando-se a economia local e 
regional.
Este percurso no sentido de um cres-
cimento que promove o progresso so-
cial e consolida os esforços em ordem 
a uma crescente prosperidade poten-
ciadora da melhoria da qualidade de 
vida dos Vilaverdenses, assenta numa 
aposta estratégica focalizada em seto-
res de intervenção como as acessibi-
lidades e a mobilidade sustentável, a 
regeneração urbana, a ação social, a 
universalização dos serviços básicos, 
a valorização ambiental, a moderniza-
ção educativa e o desenvolvimento da 
cultura, do desporto e do lazer.
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EDUCAÇÃO

REGRESSO À ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Com o objetivo de definir procedimentos 
e articular estratégias  para o início do 
ano letivo, que arrancou a 17 de setem-
bro,  foram definidas as regras de fun-
cionamento para as escolas do concelho, 
tendo em conta o contexto da situação 
pandémica que o país continua a enfren-
tar, esclarecendo e aprofundando, com a 
equipa da Saúde, todas as orientações já 
publicadas pela DGS.

Câmara de Vila Verde distribui equipa-
mentos individuais de proteção às es-
cola.

No regresso à escola, em tempos de 
pandemia, e com o objetivo de garantir 
a segurança dos alunos, dos docentes e 
não docentes, e de toda a comunidade 
escolar, durante o ano letivo, o Municí-

pio está a distribuir, permanentemente, 
equipamentos individuais junto das es-
colas, como tapetes pedilúvio para colo-
car na entrada de cada estabelecimento 
de ensino do 1º ciclo do ensino básico 
e pré-escolar, máscaras, batas, dose-
adores, pulverizadores, gel desinfetante 
de mãos, materiais de desinfeção de su-
perfícies e medidores de temperatura.

Escolas têm os seus planos de con-
tingência atualizados

Do ponto de vista das escolas, os Dire-
tores assumem que estão reunidas todas 
as condições para que o ano letivo con-
tinue a decorrer com tranquilidade e seg-
urança. As escolas têm os seus planos de 
contingência atualizados, os quais, con-
templam todas as medidas necessárias 

para garantir a segurança dos alunos, do 
pessoal docente e não docente.

Delegado de Saúde disponível para co-
laborar com as escolas

O Delegado de Saúde mostrou-se dis-
ponível para colaborar com as escolas, 
com visitas aos estabelecimentos de 
ensino, numa perspetiva de apoio e im-
plementação das medidas necessárias e 
com auxílio técnico aos planos de con-
tingência, promovendo ações de for-
mação para os profissionais que traba 
lham em contexto escolar.

CÂMARA, DELEGAÇÃO DE SAÚDE E ESCOLAS DO CONCELHO VILA VERDE
DEFINEM PLANO DE  SEGURANÇA PARA O REGRESSO ÀS AULAS
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ANO ESCOLAR ARRANCA COM A TRAN-
QUILIDADE POSSÍVEL, PRESIDENTE DA 
CÂMARA E VEREADORA DA EDUCAÇÃO 
ACOMPANHAM ARRANQUE DO ANO 
ESCOLAR

MUNICÍPIO DE VILA VERDE CELEBRA PROTOCOLO 
PARA TOTAL REMOÇÃO DO AMIANTO NA ESCOLA 
BÁSICA DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA

Num ano letivo que se iniciou sob os constrangimentos 
colocados pelo contexto de pandemia que o país e o 
mundo enfrentam, o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, acompanhado pela senhora vereadora 
da Educação, Dr.a Júlia Fernandes, pôde constatar, in 
loco, que as direções, o corpo docente, os assistentes 
técnicos e operacionais e as famílias estão totalmente 
empenhados em que o ano letivo decorra dentro da 
normalidade possível.

O Município de Vila Verde par-
ticipou na cerimónia, que decor-
reu, no dia 24 de julho, em Gaia, 
no âmbito do programa nacion-
al de retirada do amianto das es-
colas portuguesas.
Esta iniciativa, que juntou o Min-
istro da Educação e represent-
antes de Câmaras Municipais 
da região Norte, entre as quais 
a de Vila Verde, que esteve rep-
resentada pelo Vice-presidente, 
Dr. Manuel Lopes, conduziu à 
assinatura do protocolo que per-
mite a realização da empreitada 
de total remoção de amianto na 
escola Básica de Moure e Ribeira 
do Neiva.
A Câmara Municipal de Vila 
Verde apela a uma  intervenção 
se revele célere e eficaz, no sen-
tido de concorrer para que as cri-
anças e jovens que frequentam 
aquele estabelecimento de ensi-
no possam ali dar continuidade 
ao seu percurso escolar com 
plenas garantias de excelentes 

condições de bem-estar.
A educação tem sido e vai con-
tinuar a ser um dos pilares es-
truturantes da estratégia de 
desenvolvimento sustentado do 
concelho de Vila Verde, na me-
dida em que o capital humano é 
a principal riqueza do território 
e a qualificação das pessoas se 
reveste da maior importância 
para que o tecido produtivo con-
celhio conheça elevados níveis 
de competitividade.
Recorde-se que Vila Verde apre-
senta, hoje, um parque esco-
lar completamente renovado, 
fruto do investimento global de 
mais de 6 milhões de euros, ao 
longo dos últimos anos, em pro-
fundas obras de requalificação 
e ampliação de edifícios esco-
lares e mercê da construçãode 
raiz de vários amplos e moder-
nos equi- pamentos educativos 
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REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS DO 
2º E 3º CICLOS DE VILA VERDE E PRADO

Um investimento global, superior dos 3 
milhões de euros, que deveria ter sido as-
sumido pelo Ministério da Educação, uma 
vez que estamos perante duas escolas do 
Estado, foi realizado na requalificação das 
escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos de Vila 
Verde e de Prado. Foi graças à disponibili-
dade e ao esforço financeiro suplementar 
da Câmara Municipal de Vila Verde que 
todas as crianças e jovens de Vila Verde 
têm agora acesso às condições físicas 
necessárias para o desenvolvimento de 

uma atividade educativa de excelência.
Os projetos dos dois estabelecimentos 
de ensino introduziram melhorias muito 
significativas nos edifícios, no tocante ao 
funcionamento dos mesmos, assim como 
na qualidade do espaço físico e no au-
mento da sua eficiência energética, per-
mitindo, assim, a adequação do edificado 
às novas exigências em matéria de aces-
sibilidades, segurança contra incêndios, 
conforto térmico, acústico e condições 
higiénico-sanitárias.

O parque escolar concelhio fica integral-
mente renovado
Com a conclusão destas duas importantes 
intervenções, o parque escolar concelhio, 
em todos os ciclos de ensino, fica integral-
mente renovado e coloca todas as crian-
ças e jovens das 33 freguesias e uniões de 
freguesias em igualdade de circunstâncias 
no que se refere às condições oferecidas 
para beneficiarem de uma ação educativa 
moderna e à altura dos exigentes desafios 
da atualidade.
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EDUCAÇÃO É A CHAVE 
MESTRA DO DESENVOLVI-
MENTO LOCAL

O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Verde, Dr. António Vilela, releva que “o 
Município de Vila Verde assumiu, desde a 
primeira hora, que a educação é a chave-
mestra do desenvolvimento local e um pi-
lar estruturante do progresso social, colo-
cando sempre a qualificação das crianças 
e dos jovens Vilaverdenses em primeiro 
plano, por isso, continuamos a fazer um 
grande esforço financeiro para que o con-
celho se mantenha no pelotão da frente 
nesta muito relevante matéria.”

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA 
ESCOLA 1º CICLO DE ESQUEIROS

As obras do projeto de criação de um centro escolar na escola 
do 1.º ciclo do ensino básico da antiga freguesia de Esqueiros 
que integra a União de Freguesia de Esqueiros, Nevogilde e 
Travassós estão em fase de conclusão.
A concretização deste importante projeto de desenvolvimen-
to educativo, vai permitir o funcionamento da educação pré-
-escolar com o 1.º ciclo do ensino básico num só edifício. Este 
projeto representa, assim, um passo importante em matéria 

de promoção de um ensino que privilegia a articulação vertical, 
entre estes dois iniciais níveis educativos, e potencia um ensi-
no moderno e devidamente ajustado às atuais necessidades.
Estas obras de ampliação e de requalificação do imóvel vão 
permitir que este pequeno centro escolar passe a ter quatro 
salas de aulas, em vez das duas salas anteriormente existentes, 
e ainda uma sala polivalente/refeitório.



34 REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE 

ESCOLA + VERDE
ALUNOS EM CASA CONTINUAM A DESENVOLVER 
ATIVIDADES AMIGAS DO AMBIENTE

A Escola Básica e Jardim de Infância de Sobral- Cervães lidera o top regional de recolha 
de material elétrico, contando já com mais de uma tonelada de elétricos e eletrónicos 
recolhidos. Esta Eco-Escola e Escola+ Verde do concelho de Vila Verde tem assumido 
um papel preponderante na sensibilização ambiental e na promoção de um planeta 
mais limpo e sustentável.
A recolha de material eletrónico está integrada na campanha “Ge-ração Depositrão”, 
fruto de uma parceria entre a ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) e o Pro-
grama Eco-Escolas (ABAE). O principal objetivo passa por (in)formar as crianças e 
jovens e, através dos mesmos, a população em geral, acerca da importância do ad-
equado encaminhamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e Re-
síduos de Pilhas e Acumuladores .

ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DE
CERVÃES LIDERA TOP REGIONAL DE RECOLHA 
DE MATERIAL ELÉTRICO

Devido à conjuntura atual, o projeto “Escola+Verde” do Mu-
nicípio de Vila Verde distinguiu com Bandeiras Verdes todos 
os estabelecimentos do Ensino Básico e Jardins de Infância 
do Concelho.
Apesar de o projeto, que é desenvolvido ao longo do ano 
nas escolas, ter sido interrompido devido à pandemia, al-
guns pais/ encarregados de educação , com a ajuda e ori-
entação dos professores, juntaram-se às crianças, nas suas 
casas, para realizar atividades com recurso ao reaproveita-
mento de materiais.

Este ano, um dos desafios era criar um Lenço de Namorados 
alusivo ao programa RFE.
Neste âmbito, vários alunos elaboraram projetos que 
demonstraram enorme talento, originalidade e dedicação. 
Além do lenço, foram realizadas várias outras atividades, 
como sementeiras/plantação em hortas e jardins, reci-
clagem de materiais , criação de roupas e sacos do pão reu-
tilizáveis, elaboração de material alusivo aos santos popu-
lares, entre tantas outras iniciativas amigas do ambiente.
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ECO-ESCOLAS 
ESCOLA  BÁSICA  MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO E ESCOLA BÁSICA DE 
MOURE E RIBEIRA DO NEIVA PREMIADAS PELO PROJETO ECO-ESCOLAS

Parabéns à Escola Básica Monsenhor 
Elísio Araújo e à Escola Básica de Moure 
e Ribeira do Neiva pelo excelente tra-
balho desenvolvido no Projeto Eco-es-
colas. Estes estabelecimentos de ensino 
arrecadaram um 2º prémio e uma men-
ção honrosa, respetivamente, a nível 
nacional!
 2º Prémio para “As Aves da Minha 
Escola” da EB de Monsenhor Alísio 
Araújo
A Escola Monsenhor Elísio Araújo, do 
Agrupamento de Escolas de Vila Verde 

,arrecadou mais um prémio nacional, 
no âmbito do Projeto Eco-Escolas, con-
seguindo o 2.º lugar no desafio “As Aves 
da Minha Escola”, num projeto realiza-
do em articulação vertical entre os alu-
nos e professores do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico.

REVISTA BRITÂNICA RECONHECE IMPORTÂNCIA DO PROJETO
 “OLHAR PELA LENTE” DO PLANO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

«Esta ideia terá 
agora uma 
visibilidade

 internacional, 
servindo de

 inspiração para 
outros projetos de 

outros países »

O projeto “Olhar pela Lente”, integra-
do na iniciativa “Vil’Arte Educativa” do 
Plano Integrador e Inovador de Com-
bate ao Insucesso Escolar, coordenado 
pela Comunidade Intermunicipal (CIM) 
do Cávado, e intermediado pela Câmara 
Municipal de Vila Verde, foi distinguido 
na revista britânica “FILM EDUCATION 
JORNAL”, através de um artigo cientí-
fico redigido pelos Professores Pedro 
Alves e Ana Sofia Pereira, orientadores 
da iniciativa.
A publicação explora, ao longo de cer-
ca de trinta páginas, a metodologia do 
projeto que foi desenvolvido em Portu-
gal no ano letivo de 2017/2018. Durante 
esse ano, vários alunos e professores 
frequentaram ações de formação so-
bre literacia fílmica, tendo em conta a 

produção e realização de curtas-metra-
gens que foram posteriormente apre-
sentadas ao público no seminário “Edu-
car pela Arte”.
Este projeto, desenvolvido em sete tur-
mas iniciais da Escola Secundária de Vila 
Verde, nas disciplinas de Inglês (ensino 
regular) e Área de Integração (cursos 
profissionais), teve como principal ob-
jetivo desencadear competências que 
promovem o sucesso escolar e poten-
ciam capacidades sociais e profissionais.
Promovido pelo Município de Vila Verde 
e pela Escola Secundária de Vila Verde, 
conta com o apoio do NORTE2020 e do 
Fundo Social Europeu (FSE), através do 
Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar, promovido pela 
CIM Cávado.
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ENSINO A DISTÂNCIA
MUNICÍPIO ASSEGURA ACESSO À INTERNET
E EQUIPAMENTOS PARA TODOS OS ALUNOS

A Câmara Municipal de Vila Verde assu-
miu um trabalho de coordenação junto 
de todas as escolas do concelho de 
forma a garantir que todos os alunos te 
nham acesso às plataformas de ensino a 
distância.
As crianças inseridas em contextos mais
desfavorecidos mereceram uma aten-
ção especial, designadamente através 
do fornecimento de pacotes de internet 
e equipamento.

Com muito rigor e solidariedade efetiva, juntando todos 
os parceiros que trabalham no terreno e se dedicam à 
causa da educação, a Câmara Municipal de Vila Verde 
assumiu os encargos necessários para garantir que to-
dos os alunos do concelho tivessem acesso ao ensino a 
distância. O trabalho realizado no terreno pelos Agrupa-
mentos escolares, pela Escola Secundária de Vila Verde, 
pelas Associações de Pais e pelas Juntas de Freguesia 
foi fundamental para assegurar as melhores respostas 
às necessidades e carências identificadas nos diferentes 
estabelecimentos escolares, num processo desencadea-
do no início desta crise provocada pela Covid-19.
De acordo com todo o levantamento realizado,  foram 
identificadas cerca de três centenas de alunos em situ-
ação de necessidade de apoio. Para a grande maioria 

foram encontradas soluções com a mobilização de re-
cursos das próprias escolas que cederam equipamento 
informático aos seus alunos, e o Município assegurou 
equipamento a cerca de 70 situações. De referir o tra-
balho notável que todos as Escolas desenvolveram du-
rante este processo. Num curtíssimo espaço de tempo, 
conseguiram responder com competência e eficácia às 
situações de necessidade. Parabéns a todos os profes-
sores e às direções das escolas que mostraram uma ca-
pacidade extraordinária de adaptação, uma excelente 
gestão de otimização de recursos e assim, com o apoio 
dos Presidentes de Junta, das associações de pais e do 
Município de Vila Verde, garantiram que nenhum aluno 
ficasse sem ensino a distância.

Os valores das bolsas oscilam consoante os escalões em que 
os candidatos estão integrados e em conformidade com as de-
clarações de rendimentos apresentadas. Os candidatos perten-
centes ao corporativo da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Verde recebem a bolsa máxima. Está ainda 
prevista uma redução de 50% do valor a receber em caso de acu-
mulação de subsídio ou bolsa atribuída por outra entidade.
A atribuição de bolsas de estudo, além dos alunos que frequen-
tam licenciatura ou mestrado, contempla, uma vez mais, os alu-
nos que frequentam os Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTSP).

APOSTA NA COMPETITIVIDADE DO TERRITÓRIO E NA 
FIXAÇÃO DOS JOVENS NAS FREGUESIAS DE ORIGEM
 
Entre os objetivos que sustentam este importante incentivo à 
frequência do ensino superior por estudantes vilaverdenses rel-
evam o propósito de promover a subida dos níveis de formação 
e qualificação dos jovens de todo o concelho, investindo, assim, 
na valorização do capital humano e no consequente desenvolvi-
mento social e económico de Vila Verde

BOLSAS DE ESTUDO PARA 237 ALUNOS - MAIS DE 100 MIL EUROS
EM INCENTIVOS À FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
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Decorreu no dia 27 de novembro, no salão 
Nobre do Município de Vila Verde, a sessão 
de encerramento do Projeto “Equipa de 
Promoção do Sucesso Educativo”, inte-
grado no Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do 
Cávado e liderado pelo Município de Vila 
Verde, em parceria com a Cruz Vermelha 
Portuguesa (Delegação de Prado).
Participam nesta sessão o Presidente 
da Câmara Municipal de vila Verde, Dr. 
António Vilela, a Vereadora de Educação, 
Drª Júlia Fernandes, o Primeiro Secre-
tário do SEI da CIM Cávado – Dr. Rafael 
Amorim, representantes da Cruz Verme 
lha Portuguesa – Delegação de Prado – Dr. 
Raul Cunha, Srs. Diretores dos Agrupa-
mentos de Escola de Prado e Vila Verde , 
Dr. António Rodrigues e Dr. Luís Martins, 
respetivamente, o Consultor do PIICIE 
do Cávado Dr. António Batista, e equipas 
técnicas da Divisão de Educação do Mu-
nicípio, Cruz Vermelha, Projeto e da CIM 
Cávado.

A Equipa de Promoção do Sucesso Edu-
cativo (EPSE) esteve no terreno nos anos 
letivos 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, 
no Agrupamento Escolas de Prado (AG 
Prado) e no Agrupamento de Escolas de 
Vila Verde (AG Vila Verde), e foi constituí-
da por uma psicóloga e uma assistente 
social que desenvolveram sessões de 
apoio e acompanhamento psicossocial e 
psicoeducativo (individual com os alunos), 

atividades de educação não-formal e pro-
gramas de promoção de competências 
(sociais, pessoais, hábitos e métodos de 
estudo, etc).
Destacaram-se como principais resulta-
dos de intervenção e níveis de execução 
deste projeto, ao longo dos anos letivos 
de 2017 a 2020, a implementação de 94% 
das medidas previstas e o envolvimento 
do volume global de 5.658 alunos nas ativ-

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

Com emissão online, a partir da Casa do 
Conhecimento de Vila Verde, a 2ª Feira 
de Ciência & Tecnologia decorreu entre 
os dia 24 de novembro e 3 de dezem-
bro, com um programa diversificado em 
palestras temáticas proferidas por con-
vidados especialistas e em vídeos que 
retrataram projetos desenvolvidos pelos 
alunos das escolas do concelho, nestas 
duas áreas.
A iniciativa da Feira C&T é um desafio 
a novas práticas pedagógicas,  à con-
quista de “conhecimento” pela mescla 

de projetos e disciplinas que agrega, à 
elevação do patamar de qualidade do 
trabalho que é desenvolvido nas escolas, 
uma forma de incentivar os alunos, de 
partilhar e dar a conhecer à comunidade 
os projetos que se desenvolvem nas es-
colas e por fim, um excelente exemplo 
dos benefícios do trabalho em rede cujo 
lema se centra em “participar, trabalhar 
e colaborar”.
Esta foi  uma iniciativa conjunta da Casa 
do Conhecimento com os Centros de 
Ciência Viva na Escola do Agrupamento 

de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
e do Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde, com a participação de todas as 
Escolas e Agrupamentos do concelho 
que pertencem à Rede de Clubes Casa 
do Conhecimento e contou com a co-
laboração da Rede de Casas do Conheci-
mento, particularmente da Casa do Con-
hecimento da Universidade do Minho, 
da Casa do Conhecimento de Boticas, da 
Casa do Conhecimento de Montalegre e 
da Casa do Conhecimento de Paredes de 
Coura.

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

“ECOS DE FERNANDO PESSOA”
UM PROJETO DA CASA DO CONHECIMENTO DE VILA VERDE
E DA BIBLIOTECA PROFESSOR MACHADO VILELA

A Casa do Conhecimento de Vila Verde e a Biblioteca Professor Machado Vilela  promoveram, du-
rante o mês de outubro, o projeto “Ecos de Fernando Pessoa”, uma iniciativa enquadrada na cel-
ebração de outubro como Mês Internacional das Bibliotecas Escolares.
O projeto “Ecos de Fernando Pessoa” procurou dar a conhecer Fernando Pessoa numa perspetiva 
mais íntima e pessoal, revelando alguns aspetos desconhecidos da sua vida. Desconstruir e construir 
Fernando Pessoa foi o propósito, na tentativa de predispor os alunos a um entendimento mais fluído 
da sua obra literária.
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OFERTA ÀS JUNTAS E ÀS NSTITUIÇÕES VILAVERDENSES

A Casa do Conhecimento de Vila Verde, fazendo uso dos re-
cursos disponíveis, concretamente da Impressão 3D e todo o 
seu Know-how nesta área, iniciou a produção de viseiras de 
proteção individual que foram distribuídas junto das institui-
ções vilaverdenses e que são uma mais valia na proteção dos 
profissionais e das populações.
A Casa do Conhecimento, no sistema de produção das visei-
ras, ultrapassou a barreira do tempo dispensado à conceção 
do desenho da peça a produzir em 3D, recorrendo ao ficheiro 
criado e disponibilizado pela empresa FAN3D, para esse efei-
to.

PROTEÇÃO DOS COLABORDORESDO MUNICÍPIO

A Divisão de Ambiente e Obras do Município de Vila Verde 
também já dispõe de uma impressora 3D, que está a ser utili-
zada na produção de viseiras de proteção individual.
Este equipamento está a ser entregue, numa primeira fase, 
aos colaboradores do município que exercem funções exter-
nas, mas, em breve, será alargada a sua distribuição a outras 
áreas mum momento em que a solidariedadee a interajuda 
se impõem, a Casa do Conhecimento e o Município de Vila 
Verde, irão continuar a contribuir para a proteção de todos 
aqueles que nos protegem e lutam contra esta Pandemia que 
nos assola.

CASA DO CONHECIMENTO E DIVISÃO DE
AMBIENTE E OBRAS DO MUNICÍPIO PRODUZEM 
VISEIRAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RECORRENDO 
À IMPRESSÃO 3D

3ª EDIÇÃO DA COMUNIDADE DE LEITORES 
REDE CASAS DO CONHECIMENTO
A Comunidade de Leitores da Rede de Casas do 
Conhecimento tem apresentado, ao longo das suas 
edições, temática diversas, discussões profícuas e 
muito “conhecimento”, já vai na 3ª edição e tem con-
tado com a participação de inúmeros leitores.
Desde setembro que está de regresso e para esta 3ª 
edição foram escolhidas seis obras literárias e não 
literárias, de autores nacionais e estrangeiros. Os 
encontros mensais continuam a ser realizados todas 
as terceiras quartas-feiras de cada mês, das 17h30 às 
19h00, de forma presencial e à distância por web con-
ference.
Pode tornar-se membro da Comunidade de Leitores 
da Rede de Casas do Conhecimento, fazendo o seu 
registo  online e receberá informação mensal no seu 
e-mail sobre os encontros, no seu email.
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8ª EDIÇÃO DO MOBICURTAS CONTA COM PARTICIPAÇÃO 
DE ABI FEIJÓM, MESTRE DO CINEMA DE ANIMAÇÃO  

A Casa do Conhecimento de Vila Verde 
acolheu, no dia 4 de novembro, a 8ª 
edição do MobiCurtas, que contou com 
a participação especial de Abi Feijó, re-
alizador e produtor cinematográfico, de-
tentor de vasta obra na curta-metragem 
de animação, com reconhecimento in-
ternacional.
As sessões também foram assistidas à 
distância por um vasto número de par-
ticipantes, nomeadamente professores 
e alunos em contexto de aula, numa es-
timativa de mais de 600 alunos abrangi-
dos.
Este é um projeto desenvolvido em 
parceria com a Rede de Clubes Casa do 
Conhecimento, da qual fazem parte o 
Agrupamento de Escolas de Moure e 
Ribeira do Neiva, o Agrupamento de 
Escolas de Prado, o Agrupamento de Es-
colas de Vila Verde, a Escola Secundária 
de Vila Verde e a Escola Profissional 
Amar Terra Verde.  Este ano, a iniciativa 
contou, também, com a participação 

da Rede Casas do Conhecimento, em 
especial a Casa do Conhecimento da 
Universidade do Minho,  a Casa do Co- 
nhecimento de Boticas,  a Casa do Con-
hecimento de Montalegre e  a Casa do 
Conhecimento de Paredes de Coura.
Um momento ímpar na história do
Mobicurtas em tempos de pandemia!

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

COMBATER A PANDEMIA COM CONHECIMENTO 
REDE DE CASAS DO CONHECIMENTO PROMOVE SESSÕES
SOBRE COMO COMBATER  A  PANDEMIA

“Combater a Pandemia com UM Conhecimento” 
é uma iniciativa promovida pela Casa do Conheci-
mento da Universidade do Minho, no âmbito da 
Rede de Casas do Conhecimento, numa parceria 
com as Casas do Conhecimento de Vila Verde,  Boti-
cas, Montalegre e Paredes de Coura, com o objetivo 
de criar um espaço de debate e partilha de conheci-
mentos práticos, apresentados por investigadores 
de diferentes áreas do Conhecimento e que possam 
ser aplicados pelos cidadãos no seu dia-a-dia, aju-
dando-os a minimizar os impactos negativos causa-
dos pela pandemia.
Já se realizaram várias sessões onde foram aborda-
dos temas como  “Benefícios Económicos - Finan-
ceiros e Fiscais em tempos de Pandemia” e “Qual 
o impacto da Covid-19 na Saúde Mental e de que 
forma podemos reduzir este impacto”.
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A Casa do Conhecimento de Vila Verde e a Biblioteca Mu-
nicipal Professor Machado Vilela estão a promover um 
Ciclo de Conferência intitulado “Direitos no Mundo Digi-
tal”, no âmbito da Rede de Casas do Conhecimento, con-
cretamente com as Casas do Conhecimento da Universi-
dade do Minho, de Boticas, de Montalegre e  de Paredes 
de Coura.
O Ciclo de Conferências - “Direitos no Mundo Digital”  
aborda questões diversas do universo dos direitos de au-
tor e direitos conexos e visa tornar esta temática acessív-
el a todos os cidadãos que, cada vez mais, fazem uso de 
conteúdos em múltiplos suportes, formatos e contextos.
Do programa constam três conferências, todas por Web 
Conference, agendadas para junho, setembro e outubro, 
com a participação de ilustres convidados especialistas 
nas temáticas a abordar.

CASA DO CONHECIMENTO E 
BIBLIOTECA PROFESSOR MACHADO 
VILELA PROMOVEM  CICLO DE 
CONFERÊNCIAS SOBRE “DIREITOS 
NO MUNDO DIGITAL”

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

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

Um evento enriquecedor potenciado pela apresen-
tação eloquente de António Cunha,  ex-Reitor da 
Universidade do Minho e Presidente da Direção Ex-
ecutiva na Associação Laboratório Colaborativo em 
Transformação Digital (DTx CoLAB).
Na sua apresentação, António Cunha falou que a 
Transformação Digital tem implícita; no seu con-
ceito, a “evolução”, a “mudança”, a “inovação”,  a 
“revolução”. A evolução tecnológica leva a uma 
tendência crescente da desmaterialização, do de-
senvolvimento da Inteligência Artificial, da Reali-
dade Virtual e Aumentada e da Automatização, en-
tre outros aspetos. O desenvolvimento tecnológico, 
quando aplicado, especificamente, às empresas 
e à indústria gera novos modelos de negócio que 
ganham grande força no mercado, potenciado pela 
conectividade digital. Em suma, a Transformação 
Digital tem impacto em todos os setores económi-
cos, na sociedade e no ambiente.
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    AÇÃO SOCIAL

O projeto Seniores Ativos de Vila 
Verde está neste momento sus-
penso presencialmente, mas a 
atividade física não pode parar, es-
pecialmente para os mais idosos. 
A pensar nisto, foi criada a rubrica 
semanal- “MEXER EM CASA”, com 
vídeos de exercícios adaptados e 
explicados na prática pelos Profes-
sores de Educação Física Michael 
Sousa e Rui Gomes, que mantêm 

um contacto permanente com as 
turmas ativas nas várias freguesias 
do Concelho.
Através de vídeos que publicam, 
todos os dias úteis, na página do 
Facebook e do YouTube dos “Seni- 
ores Ativos Vila Verde”, ajudam os 
que estão em casa a praticarem 
exercício físico no conforto do seu 
lar.

PROGRAMA SENIORES ATIVOS DE VILA VERDE “MEXER EM CASA” 
ALIA AULAS DE EXERCÍCIO FÍSICO À HISTÓRIA DO CONCELHO

TEMPORADA 3 
POR TERRAS DE VILA VERDE
Na 3ª. temporada das aulas 
“Mexer em casa”, ao exer-cício 
físico junta-se a componente 
lúdica e cultural, pois os víde-
os são gravados em pontos 
históricos do concelho de Vila 
Verde. Nos primeiros minutos 
de cada aula, é feita uma breve 
contextualização histórica so-
bre o local onde o professor 
se encontra e, em seguida, 
começam os 8-10 minutos 
de exercício aliados à música 
tradicional portuguesa.
Ao longo de vários episódios, 
já houve aulas de dança, de 
mobilidade física, entre tan-
tos outros, cujo principal ob-
jetivo é fazer exercícios fáceis, 
adaptáveis, com objetos ace- 
ssíveis a qualquer pessoa e em 
qualquer lugar.
A rubrica “Mexer em casa” já 
conta com três temporadas 
e mais de quarenta episódios 
e está disponível no canal de 
youtube Seniores Activos Vila 
Verde e na página de facebook 
Seniores Activos Vila Verde.
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DIA INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

CALENDÁRIOS SOLIDÁRIO 2021
É DEDICADO AO COMBATE DA 
PANDEMIA DE COVID-19

No dia 25 de novembro ce-
lebrou-se o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres. Para assi-
nalar a data, o Município de Vila 
Verde associou-se à iniciativa da 
UMAR “ De luto e em luta pelas 
mulheres vítimas de femicídio” 
e colocou uma faixa preta na 
fachada do edifício para manife-
star o repúdio e a revolta contra 
a violência doméstica.
Foi, mais ainda, colocados, de 
forma simbólica, na escadaria 
da entrada dos Paços do Con-
celho, 30 pares de sapatos que 
simbolizam o número de mul-
heres assassinadas em Portugal,  
entre o dia 1 de janeiro e 15 de 
novembro de 2020: 16 femicí-
dios e 43 tentativas de femicí-
dio em relações de intimidade; 
12 assassinatos em contexto de 
relações familiares; 2 assassina-

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

O Calendário Solidário 2021 do Município de Vila Verde é 
dedicado à sensibilização da população para travar a pan-
demia de Covid-19 e insere num projeto social que tem 
como principal objetivo apoiar as famílias Vilaverdenses que 
mais precisam e com maior vulnerabilidade social.
O tema deste ano é dedicado ao combate à pandemia de 
COVID-19, de forma a sensibilizar a população a adotar re-
gras de higiene e distanciamento social que permitam tra-
var a propagação do vírus.
Esta iniciativa solidária contou com a colaboração das 
empresas Prodigípadrão, Martins e Filhos, Edivalor, Inter-
marché, Bruno Eletricista, Artur Ramos & Filhos Lda, Pe-
drivalões, Conceito Gomes, Serrelharia Gesacuf, AGM Mon-
teiro, IBG e Ibconseg.
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A Habitat for Humanity Portugal e o Município de Vila Verde, 
em parceria com a Junta de Freguesia da Lage, realizaram o 
sonho do Sr. António e da D. Rosa, da freguesia da Lage, com a 
entrega da sua “nova” habitação.
A cerimónia de entrega da casa à família Pinheiro, na Fregue-
sia da Lage, Vila Verde, realizou-se no dia 29 de junho, numa 
sessão que contou com a presença da Vereadora do Pelouro 
da Ação Social, da Câmara Municipal de Vila Verde, Drª. Júlia 
Fernandes, da Presidente da Direcção da Habitat, Helena Pina 
Vaz, e do Presidente da Junta de Freguesia da Lage,enfermeiro  
Carlos Pedro.
No momento da entrega da casa, a vereadora da autarquia 
vilaverdense, Drª. Júlia Fernandes, considerou que “esta 
parceria entre o Município de Vila Verde e a Habitat for Huma-
nity representa uma importante almofada para as pessoas e 
famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconómi-
ca. O objetivo é criar condições para que todos tenham acesso 
a uma habitação condigna.”
Para a Presidente da Direção da Habitat, Helena Pina Vaz, a 
entrega desta habitação foi “mais um caso de sucesso, um ex-
emplo e uma inspiração”, reforçando “o papel dos voluntários 
ao longo do processo.”

O munícipe contemplado com a nova casa, Sr. António Pinhei-
ro, agradeceu “o trabalho de todos aqueles que ajudaram na 
concretização do sonho”, a casa onde agora vão morar.
Dezenas de voluntários abraçaram o desafio de ajudar a con-
struir a casa da família Pinheiro.
Graças aos técnicos e aos voluntários, foi possível concretizar 
um trabalho magnífico para que a família Pinheiro pudesse ter 
uma vida melhor no conforto da sua “nova” casa, anunciou a 
Habitat for Humanity Portugal.
A consolidação da parceria entre o Município de Vila Verde e a 
Habitat for Humanity e a dedicação da família, co-responsável 
neste processo de mudança, constituiu um fator basilar na 
concretização deste projeto. 
O Município de Vila Verde colaborou com apoio técnico e 
maquinaria, bem como com a atribuição de 5.000 €. 
A 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.
A Habitat for Humanity Portugal, em parceria com o Município 
de Vila Verde, já entregou, desde 2008, 11 habitações 
no concelho de Vila Verde, estando já prevista a entrega de 
uma nova casa, 

FAMÍLIA DA LAGE GANHA CASA NOVA PELAS MÃOS DA HABITAT 
COM O APOIO DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE
DESDE 2008, JÁ FORAM ENTREGUES 11 HABITAÇÕES
NO CONCELHO DE VILA VERDE

HABITAÇÃO

Numa parceria conjunta entre o Município de Vila Verde e a 
SOPRO ONGD – Solidariedade e Promoção, no âmbito do Projeto Chega Mais – cofi-
nanciado pelo POISE-03-4437-FSE-000186 com tutela da CIG–Comissão para a Ci-
dadania e Igualdade de Género, já está a ser dinamizado o Gabinete de Apoio à Víti-
ma de Violência Doméstica, com atendimento em  Vila Verde e na Vila de Prado.
O referido gabinete tem como finalidade proporcionar atendimento, apoio e reencamin-
hamento de vítimas de violência doméstica, atuando numa lógica de trabalho em rede, por 
forma a dar respostas de proxi- midade no apoio e intervenção multidisciplinar e especiali-
zada às vítimas.
 CONTATOS: Segundas – feira | 10h00 – 16h00  |  Município de Vila Verde
                    terças – feira | 10h00 – 16h00 | Espaço Cidadão da Vila de Prado
                                     Telemóvel: 963 667 175 | 933 588 520

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
COM ATENDIMENTO EM VILA VERDE E NA VILA DE PRADO
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Durante o período do confinamento, os idosos que 
vivem isolados e que se encontram sem retaguar-
da familiar, nem de vizinhança, foram acompanha-
dos pelas técnicas da Cruz Vermelha (do Centro 
Comunitário de Prado), com telefonemas diários 
para perceber as suas necessidades e fazer chegar 
tudo o que precisavam. São 119 idosos do conce-
lho que se encontram sinalizados e integrados no 
Programa Idade Maior, sendo que também foram 
acompanhados, no âmbito deste projeto, pela 
GNR.

PROJETO IDADE MAIOR 

Este Projeto 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 so-
cial atrativamente à elevação dos níveis de bem-estar 
e de qualidade de vida de todos aqueles idosos que 
vivem numa situação de isolamento, sem retaguar-
da familiar. As entidades envolvidas em rede, nesta 
iniciativa, com o Município de Vila Verde são a Guar-
da Nacional Republicana, o Agrupamento de Centros 
de Saúde Cabreira – Gerês, a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, a Cruz 
Vermelha Portuguesa, que garantem assim, o apoio 
permanente aos idosos, o conhecimento in loco das 
suas condiçõesde vida para que todos se sintam ver-
dadeiramente acompanhados e possam viver com a 
dignidade que lhes é devida.

O PROJETO IDADE MAIOR
– INTERVENÇÃO EM REDE

CRUZ VERMELHA E GNR DÃO APOIO
PERMANENTE A IDOSOS

PROJETO ENVOLVER
COMBATER A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DES(IGUALDADES) DE GÉNERO  

Realizou-se, no dia 7 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concel-
ho de Vila Verde, na presença da Vereadora da Cultura, Educação 
e Ação Social, Drª Júlia Fernandes, uma reunião com vários repre-
sentantes de entidades locais, com o intuito de apresentar o proje-
to ENVOLVER e dar a conhecer as atividades que são dinamizadas 
na área da Violência Doméstica e Des(igualdades) de Género.
Foi ainda proposta aos parceiros locais a constituição de um Con-
selho Consultor Intermunicipal, que se traduz numa plataforma in-
terinstitucional de articulação e concertação de boas práticas de 
prevenção/intervenção da violência doméstica / namoro.
O projeto ENVOLVER (POISE-03-4436-FSE-000932) é co-financia-
do pelo POISE no âmbito da Tipologia de Operação 3.16 – Apoio 
Financeiro e Técnico a Organizações da Sociedade Civil sem Fins 
Lucrativos, com tutela da CIG – Comissão para a Cidadania e Igual-
dade de Género e em parceria com o Município de Amares, Terras 
de Bouro e Vila Verde (2019 – 2022).
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ENTIDADES ENVOLVIDAS:
Esta nova geração do programa reintro-
duz as Câmaras Municipais no universo 
de entidades que promovem os CLDS. 
Tendo a Câmara Municipal de Vila Verde 
aceitado o convite para a manifestação de 
interesse no desenvolvimento do projeto 
no concelho e designado como Entidade 
Coordenadora Local da Parceria a Casa do 
Povo de Ribeira do Neiva (CPRN). Assim, 
numa lógica de continuidade do trabalho 
desenvolvido ao longo dos 3 anos da ger-
ação anterior (CLDS-3G), será competên-
cia da CPRN dinamizar e coordenar a ex-
ecução do Plano de Ação do CLDS-4G Vila 
Verde.

PLANO DE AÇÃO & EQUIPA
O novo CLDS-4G Vila Verde apresenta 
um Plano de Ação centrado nas áreas do 
emprego, formação, qualificação e em-
preendedorismo. O referido Plano foi 
gizado com base em instrumentos de 
planeamento do Município, na experiên-
cia da CPRN e, consequentemente, na 
experiência da equipa que executou o 
plano de ação do CLDS anterior. Esta 
equipa dá sentido ao slogan de promoção 
do projeto - “Estamos cá (novamente)” - 
e é constituída por técnicos motivados e 

comprometidos com a qualidade da inter-
venção a implementar. Será esta mesma 
equipa que se empenhará em manter as 
parcerias e as boas relações institucionais 
que pautaram a geração anterior do CLDS.
Sob o mote “continuidade e inovação”, o 
novo CLDS-4G Vila Verde contempla um 
conjunto de atividades que visam favorec-
er os processos de integração profissional, 
social e pessoal do público desempregado. 

SEDE DO PROJETO & ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA
O projeto terá sede nas instalações da 
CPRN, mas a sua área de intervenção, 
à imagem do passado, será itinerante e 
descentralizada, contemplando todo o 
concelho de Vila Verde, de acordo com 
os princípios de abrangência territorial 
que orientam os CLDS. Será também um 
projeto que amiúde fará uso das redes so-
ciais e tecnologias de comunicação para 
criar pontes entre o programa/equipa e 
os diferentes públicos e parceiros, com o 
objetivo de facilitar os processos de inter-
ação e proximidade e adaptar a interven-
ção à situação pandémica que atualmente 
vivemos.

O NOSSO COMPROMISSO
Face ao exposto, queremos expressar a 
nossa vontade de continuar, sempre que 
possível, a trabalhar com os parceiros da 
geração anterior do projeto (CLDS-3G Vila 
Verde), continuando a firmar uma aliança 
na execução do nosso plano de ação. Es-
tamos motivados para desenvolver, em 
articulação com os parceiros do passado 
e do futuro, um projeto frutífero no con-
celho que, à semelhança da geração ante-
rior, seja merecedor do reconhecimento 
de tod@s. “Estaremos cá (novamente)” 
até 2023.

FINANCIAMENTO
O Programa CLDS-4G é financiado por 
fundos estruturais em conformidade com 
a legislação nacional e europeia aplicável, 
designadamente pelo Fundo Social Eu-
ropeu (FSE).

CLDS 4G
JÁ INICIOU, EM VILA VERDE,  A QUARTA GERAÇÃO DO PROGRAMA
“CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL”

CRIANÇAS FALAM SOBRE O SEU DIREITO À PARTICIPAÇÃO E 
OUVEM HISTÓRIAS CANTADAS, ACOMPANHADAS POR GUITARRA 

De forma a celebrar o Dia Mundial da 
Criança, a Comissão de Proteção de Cri-
anças e Jovens de Vila Verde (CPCJ), em 
parceria com o Município de Vila Verde, 
organizou atividades para que os mais 
pequenos se pudessem divertir, mesmo 
que à distância.
A iniciativa, realizada por vídeo-confer-
ência, no Município de Vila Verde, con-
tou com a participação da Presidente da 
CPCJ, Drª Beatriz Santos, que explicou 
aos mais novos o papel que a comissão  
assume no dia a dia das crianças e das 
suas famílias. Em seguida, a técnica Drª 
Judite Pregueiro animou a pequenada 
com uma história cantada e acompan-
hada pela guitarra. De uma forma diver-

tida, a canção do “mundo de quiriquiqui” 
ensinou aos alunos a importância e o 
direito da sua participação ativa nos as-
suntos que lhes dizem respeito.
A Vereadora da Educação, Drª Júlia Fer-
nandes, também se juntou à atividade, 
parabenizando as crianças por este dia 
tão especial e incentivando-as a serem 
«sempre muito felizes».
Durante a tarde, pelas 14h, as crianças 
dos Jardins de Infância (e não só) terão a 
oportunidade, também por vídeo-con-
ferência, de assistir a um espetáculo de 
palhaços, podendo interargir com eles. 
Todos os interessados poderão inscrev-
er-se no site do facebook da CPCJ.

CPCJ
VILA VERDE ASSINALA DIA MUNDIAL DA CRIANÇA COM ATIVIDADES ONLINE
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE SUBSIDIA OBRAS DAS NOVAS
INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL DE COVAS 

O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, e 
o Presidente da Direção do Cen-
tro Social da Paróquia de Covas, 
Pe. Feliciano Oliveira, assinaram, 
no dia 25 de setembro, um proto-
colo de formalização de um sub-
sídio atribuído pelo Município de 
Vila Verde para apoiar as obras de 
requalificação do edifício da an-
tiga escola primária de Covas que 
passa a albergar o Centro Social de 
Covas.
Após a cedência daquele antigo 
edifício escolar ao Centro Social da 
Paróquia de Covas, que permitiu o 
avanço do projeto e de uma can-
didatura a fundos comunitários 
de ampliação e de reabilitação do 

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

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

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

CENTRO SOCIAL DO VALE 
DO HOMEM INAUGURA 
CASA DA ALEGRIA  
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CULTURA

6  ACÇÃO SOCIAL 

O concelho de Vila Verde, é detentor 
de um vasto património, traduzido nos 
vestígios arqueológicos, na arquitetura 
civil e religiosa, nos conjuntos rurais 
típicos, nos aspetos etnográficos da 
cultura popular. As festas e romarias 
constituem uma das múltiplas expres-
sões da religiosidade dos seus habi-
tantes. Caracterizam-nas as manifesta-
ções religiosas e pagãs, que convivem 
em comunhão e se complementam. 
Num ano em que, devido à conjuntura 
atual, os eventos culturais e religiosos 
não se realizaram na sua grande maio-
ria. Fica a certeza de que são eles que 
revelam o forte empenho no desenvol-
vimento cultural, social e económico 
da região e a alegria das nossas gentes.
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VILA VERDE ENCANTA OS PORTUGUESES 
MAIS DE 100 INICIATIVAS COM MUITO AMOR

MÊS DO ROMANCE

GALA NAMORAR PORTUGAL REPLETA DE GLAMOUR, 
ELEGÂNCIA E SENTIMENTO
O ponto alto e evento de maior dimensão foi a Gala Namo-
rar Portugal, a 14 de fevereiro, a noite de S. Valentim mais 
romântica do país, repleta de glamour, elegância e senti-
mento. Numa passerelle em que tradição e modernidade 
caminharam de mãos dadas, desfilaram modelos de re-
nome com as propostas dos candidatos ao XVII Concurso 
Internacional de Criadores de Moda.

EVENTOS EMBLEMÁTICOS
Ao longo da programação houve eventos que se desta-
caram, como o XVII Concurso Internacional de Criadores de 
Moda/Gala Namorar Portugal, o X Concurso de Acessórios 
de Moda, o Concerto de Gala Namorar Portugal, o Casting, 
a Mostra de Talentos ‘S. Valentim’ e os workshops temáti-
cos, entre muitos outros.

FINS DE SEMANA RECHEADOS DE ESPETÁCULOS CUL-
TURAIS
Música, dança, teatro, poesia... os fins de semana do Mês 
do Romance estiveram rechados de espetáculos inspirados 
no amor, sentimentos e afetos dos Lenços de Namorados, 
que dinamizaram a agenda cultural do concelho de Vila 
Verde e de toda a região.

APRESENTAÇÃO DE 33 NOVAS LINHAS DE PRODUTOS 
E 4 NOVOS PARCEIROS
Este ano, a programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’ re-
cebeu a apresentação de 33 novas linhas de produtos e deu 
as boas-vindas a 4 novos parceiros Namorar Portugal.

WORKSHOPS
Foi promovida uma série de workshops temáticos, sempre 
aos fins de semana, com uma adesão muito significativa de 
público, que aprenderam os “truques” por trás da criação 
dos encantadores produtos Namorar Portugal.

ATIVIDADES DE DESPORTO DE NATUREZA
As iniciativas de desporto de natureza também marcaram o
cartaz com a realização de vários trilhos. Além das magní-
ficas paisagens naturais e verdejante, os trilhos incluíram 
também pontos de interesse histórico-cultural, lendas e 
tradições locais devidamente explicadas pelos guias de 
serviço.

DESCONTOS ESPECIAIS COM OS ‘SABORES DO RO-
MANCE’

Com uma agenda cultural de elevdo destaque, juntaram-
se descontos, surpresas e ofertas especiais nos espaços de 
alojamento e restauração aderentes à iniciativa ‘Sabores 
do Romance’. A diversão também foi garantida nos bares 
vilaverdenses aderentes.
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7 MARAVILHAS

LENÇOS DE NAMORADOS ALCANÇAM O 3º LUGAR NA CORRIDA 
ÀS 7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR

Os Lenços de Namorados, ex-líbris do 
nosso concelho, atravessaram os séculos 
e estiveram na corrida às 7 Maravilhas da 
Cultura Popular. A grande final regional 
do concurso decorreu, no dia 11 de agos 
to, na Póvoa de Lanhoso, emissão trans-
mitida em direto da RTP. Os Lenços de 
Namorados ficaram em terceiro lugar e 
não passaram à final, mas vão continuar 
a ser uma maravilha da cultura popular e a 
ser bordados com muito amor.
Júlia Fernandes, Vereadora da Cultura da 
Câmara Municipal de Vila Verde e Presi-
dente da Aliança Artesanal, agradeceu o 
«o empenho e o envolvimento de todos/ 

as a nossa candidatura dos Lenços de 
Namorados às 7 Maravilhas da Cultura 
Popular».
A autarca sublinha que «Fizemos o máxi-
mo. Demos o máximo. Vila Verde esteve, 
uma vez mais, em grande e em destaque a 
nível nacional. A nossa tradição e o nosso 
património saíram valorizados».
A Veradora fez ainda questão de deixar 
um agradecimento especial ao padrinho 
da candidatura, o jogador do Sporting 
Clube de Braga, Tiago Sá, às bordadeiras 
da Aliança Artesanal e às do concelho «por 
saberem manter bem viva esta tradição 
que atravessou gerações, contando belas 

histórias de amor».
«Obrigada a todos os que votaram para 
que conseguíssemos este honroso tercei-
ro lugar», finaliza.
O vencedor desta fase, e a quem o Mu-
nicípio de Vila Verde parabeniza, foi a Fil-
igrana da Póvoa de Lanhoso,agora repre-
sentou o distrito de Braga na grande final.
Os Lenços de Namorados vão continuar 
no coração de todos os vilaverdenses e de 
todos aqueles que já se renderam aos en-
cantos das mensagens de amor, num sinal 
bem claro da adaptação da cultura popu-
lar à modernidade.

«VILA VERDE ESTEVE, UMA 
VEZ MAIS, EM GRANDE 
DESTAQUE A NÍVEL 
NACIONAL»



53REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE 

TRIO ELÉTRICO DA TVI PERCORRE  VILA VERDE 
ENALTECENDO AS MAGNÍFICAS PAISAGENS DO
CONCELHO

O programa Somos Portugal da TVI regressou, no dia 5 de 
julho, a Vila Verde, desta vez num formato inovador, tendo 
em conta as medidas de segurança impostas pela DGS.
A emissão foi conduzida pela atriz e apresentadora Rita 
Pereira num trio elétrico que partiu do coração da vila e per-
correu várias localidades do concelho.
Enquanto mostravam algumas das magníficas paisagens 
naturais do concelho, os vilaverdenses e telespetadores da 
TVI foram brindados com uma tarde carregada de animação, 
artistas, espetáculos e muita música à mistura.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, subiu ao trio elétrico para entregar à apresentadora 
o ex-líbris do concelho, o Lenço de Namorados, finalista re-
gional das Sete Maravilhas da Cultura popular. António Vilela 
aproveitou também o momento para dar a conhecer as más-
caras com os motivos dos Lenços de Namorados, produzidas 
pela Aliança Artesanal.

PRODUTOS GASTRONÓMICOS E ARTESANATO 
DE VILA VERDE REPRESENTADOS EM LISBOA
Em Lisboa, vários pro-
motores, reunidos num 
só espaço, estiveram a 
representar Vila Verde, 
divulgando os seus 
produtos e enaltecendo 
aquilo que de melhor 
tem o nosso concelho. 

Desde a rica e saborosa 
gastronomia, aos vin-
hos, até ao artesanato 
e produtos da marca 
Namorar Portugal, 
não faltou nada nesta 
grande mostra rechea-
da de sabor e qualidade.
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FESTAS CONCELHIAS 
SANTO ANTÓNIO ASSINALADO COM
CELEBRAÇÃO DE MISSA NA IGREJA MATRIZ

O dia de Santo António, 13 de junho, feriado municipal, foi assi-
nalado com uma Missa Solene em Honra de Santo António, cel-
ebrada na Igreja Matriz de Vila Verde. A Eucaristia, ministrada 
pelo Páraco Artur Gonçalves contou com a presença do Presi-
dente da Câmara de Vila Verde, Dr. António Vilela, do Vice-Pre- 
sidente, Dr. Manuel Lopes, da Vereadora da Educação Cultura 
e Ação Social, Dr. Júlia Fernandes, e do Vereador do Ambiente 
e Atividades Económicas, Dr. Patrício Araújo, bem como do 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, Sr. 

José Faria.
O ato religioso transmitido na página do facebook da Câmara 
Municipal de Vila Verde foi animado pelo talentoso Grupo Coral 
de Vila Verde e contou com a visualização, em direto, de mil-
hares de pessoas.
Este momento assinalou de forma simbólica as Festas de San-
to António que este ano não se realizaram no concelho devido 
à pandemia provoacada pelo Co- vid-19.

VILA VERDE ILUMINADA EM HONRA
 DE SANTO ANTÓNIO
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NATAL 2020
ÁRVORE DE  NATAL DA CÂMARA 
DEDICADA ÀS FREGUESIAS E ÀS 
SUAS POPULAÇÕES
Este ano, a árvore de Natal da Câmara Municipal de 
Vila Verde foi dedicada a todas as freguesias do nosso 
concelho, especialmente a toda a população, em forma 
de agradecimento pela força, responsabilidade e resil-
iência com que tem enfrentado a pandemia nos últimos 
meses. 
Por sua vez, a tradicional exposição de Natal da Ala da 
Presidência conta com catorze presépios representa-
tivos de cada serviço da autarquia vilaverdense. Foi um 
sinal de reconhecimento, gratidão e apreço pelo traba 
lho desenvolvido por todos/as colaboradores. 

A iluminação das ruas e praças de Vila Verde assumiu 
este ano particular relevância no estímulo ao comér-
cio tradicional e animação das famílias nesta quadra.
 Assim, a partir da árvore de Natal de grandes di-
mensões, instalada na Praça do Município, foram 
ligadas as iluminações na Avenida António Sérgio 
e nas principais praças centrais de Vila Verde, como 
a Praça de Santo António, a Praça da República e a 
Praça 5 de Outubro, bem como outros espaços da 
sede concelhia.
Como é habitual, as iluminações deram mais brilho à 
Vila durante a época natalícia, tornando-a mais atra-
tiva e convidando as pessoas a fazerem comprar, no 
comércio tradicional e na restauração, por forma a 
criar um atrativo extra para apoiar um setor que tem 
sido dos mais afetados pela pandemia.
A aposta da autarquia passa também por criar um 
atrativo extra para o comércio e restauração de rua, 
que têm sido dos setores mais afetados pelas medi-
das de contingência da pandemia.

A MAGIA DO NATAL 
BRILHA EM VILA VERDE!
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VILA VERDE ASSINALA O 165º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO CONCELHO 
EM CERIMÓNIA RESTRITA, TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK
VILA VERDE É UM CONCELHO COM UMA HISTÓRIA RICA E RECHEADA DE SUCESSOS

DIA DO CONCELHO

No dia 24 de outubro, o concelho de Vila 
Verde comemorou o 165º. Aniversário da 
sua Fundação. De forma a assinalar esta 
data tão especial para a história do con-
celho, o Município promoveu, no Salão 
Nobre, uma sessão solene restrita a con-
vidados, onde, além de assinalar a data, 
condecorou com medalhas de mérito, 
algumas personalidades, instituições, 
empresas do concelho e os funcionários 
do Município.
No entanto e dadas as medidas de con-

tingência decretadas pelo Governo, devi-
do à Covid-19, a sessão não teve público, 
mas foi transmitida em direto na página 
do facebook do Município de Vila Verde, 
de modo a celebrar com todos os vilaver-
denses esta data, pois Vila Verde é um 
concelho com uma história rica e cheia 
de sucessos.
Esta transmissão em direto, para o exte-
rior, neste dia particularmente relevante 
da história, é inédita, mas representou 
também um desafio e uma oportunidade 

para sublinhar a importância do aprovei-
tamento das imensas potencialidades 
das tecnologias da informação e da co-
municação.
Os músicos Sérgio Mirra e Rogério Braga 
deram um colorido especial ao evento 
com as suas magnificas atuações musi 
cais.
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O Presidente da Assembleia Munici-
pal de Vila Verde, Drº Carlos Aran-
tes, informou o Presidente da Câma-
ra, o Executivo municipal e todos os 
membros da Assembleia Municipal, 
que este ano as Comemorações do 
“25 de Abril” não foram realizadas 
nos moldes tradicionais.
Carlos Arantes considera que que 
“devido à Pandemia e ao actual 
estado de emergência decretado, 

obriga-nos a reinventar as nossas 
vontades e o nosso sentido e espí-
rito de Abril”, por isso, “tomei a de-
cisão de, este ano, não se realizar 
a cerimónia protocolar tradicional 
evocativa do 25 de Abril de 1974 em 
Vila Verde”.
No entanto, haverá o hastear de 
Bandeiras, “num estrito protocolo 
de simbolismo da nossa democra-
cia“.

25 DE ABRIL
COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL EM VILA VERDE, COM CERIMÓNIA 
SIMBÓLICA DO HASTEAR DE BANDEIRAS

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
No âmbito das Comemorações do 165º 
aniversário da Fundação do Concelho 
de Vila Verde, o Executivo Municipal  
aprovou, na sua reunião ordinária de 22 
de outubro do ano de 2020, a atribuição 
de condecorações a várias personali-
dades, instituições e empresas.
No entanto, e dadas as medidas de 
contingência decretadas pelo Gover-
no, devido à Covid-19, o Município de 
Vila Verde deu a conhecer, em direto, 
na Sessão Solene, as personalidades, 
instituições e empresas do Concelho 
homenageadas e condecoradas.
Convém informar que os homenagea-
dos não estiveram presentes nesta 
cerimónia, tendo o Município o de-
ver de fazer chegar a todos a medalha 
atribuída, no momento mais oportuno, 
que poderá passar pela organização de 
uma cerimónia de entrega das condec-
orações.

MUNICÍPIO HOMENAGEIA
PERSONALIDADES, INSTITUIÇÕES 
E EMPRESAS DO CONCELHO
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PEDRO CUNHA E BRUNO GRILO SÃO OS GRANDES 
VENCEDORES DA 11ª EDIÇÃO DA BIENAL INTERNACIONAL DE 
ARTE JOVEM DE VILA VERDE

Pedro Cunha e Bruno Grilo foram os grandes 
vencedores da 11ª edição da Bienal In-
ternacional de Arte Jovem de Vila Verde
O Júri da 11ª edição da Bienal Internacional de 
Vila Verde atribuiu o ‘Grande Prémio da Bienal 
Internacional de Arte Jovem- Prémio BPI’, em 
ex-aequo, aos artistas Pedro Cunha e Bruno 
Grilo, que concorreram com as obras “Pedras 
no Sapato” e “Baía Mar”, respetivamente.
Foram 78 . Participaram no  concurso e es-
tiveram em exposição de 17 de outubro a 27 
de novembro
O Júri, composto pelo Pintor- Coordenador 
Artístico e Presidente de Júri, Luís Coquenão, 
pelo Artista Plástico e Presidente da D’Arte, 
Maciel Cardeira, pelo Arquiteto Jean Pierre 
Porcher, pelos Artistas Plásticos, Isaque 
Pinheiro,Rafael Ibarra e pelo Artista e vence-

dor da 10ª Bienal Internacional de Arte Jovem 
de Vila Verde, João Gago, atribuiu, ainda, os 
seguintes prémios:
Segundo Prémio da Bienal Internacional de 
Arte Jovem, à obra de Juliana Julieta “O sonho 
de ontem (yesterdaydream)”;
Prémio Revelação- IPDJ (Instituto Português 
do Desporto e da Juventude), à obra de Mário 
Diogo “Quem sou eu e nós”.
Foram ainda atribuídas três Menções Honro-
sas às obras: “RGB”, do artista João Sousa Pin-
to, “Máscara I” de Diogo Nogueira e a “Feel 
Like Home”, de Rafael Oliveira.
Concorreram a esta edição vários artistas na-
cionais e internacionais, nas modalidades de 
cerâmica, desenho, escultura, gravura, pintu-
ra, técnica mista, tapeçaria, design, fotografia 
plástica, vídeo e instalação.

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

os cibernautas puderam “visitar” as 78 fantásticas obras que 

fizeram parte desta edição.
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Foi inaugurada, no dia 30 de outubro, na Aliança 
Artesanal, a obra de arte da Artista Plástica Móni-
ca Mindelis, inspirada na temática dos Lenços de 
Namorados, produzida em parceria com as artesãs 
locais.
A obra, intitulada «Assim como um mapa, repre-
senta um terreno», foi produzida em ambiente de 
Residência Artística para o Projeto Amar o Minho, 
promovido pelo consórcio MINHO IN (constituído 
pelas Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, 
Ave e Cávado),  com coordenação artística e de co-
municação da Zet Gallery.

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

No âmbito da Bienal Internacional de Arte Jovem de 
Vila Verde, realizou-se, no dia 12 de novembro, na Es-
cola Secundária de Vila Verde, a apresentação do Plano 
Nacional das Artes. 
Desenvolvido pelas áreas governativas da Cultura e 
da Educação, o Plano Nacional das Artes (PNA) tem 
como objetivo tornar as artes mais acessíveis aos ci-
dadãos, em particular às crianças e aos jovens, através 
da comunidade educativa, promovendo a participação 
cultural, numa lógica de inclusão e aprendizagem ao 
longo da vida. Pretende incentivar o compromisso cul-
tural das comunidades e organizações e desenvolver 
redes de colaboração e parcerias com entidades públi-
cas e privadas, designadamente, trabalhando em ar-
ticulação com os planos, programas e redes pré-exis 
tentes.
Além da explicação do Plano Nacional das Artes, a 
sessão foi abrilhantada pela atuação dos “Verde em 
cena” e de outros talentosos alunos da Escola Se-
cundária de Vila Verde.

VILA VERDE ADERE AO PLANO 
NACIONAL DAS ARTES

Esta edição, que cobre os anos 
de 2018 e 2019, aborda os te-
mas “Gualdim Pais- o Fronteiro 
de Deus”, “Templários de Cer-
vães”, “Antropónimos do con-
celho de Vila Verde”, “O Vale 
do Cávado no percurso críti-
co”, “O Conselheiro Leonardo 
Caetano de Araújo Benemérito 
Paradense no Brasil e Brasilei-
ro em Portugal”, e “Reflexão 
Diplomática e Paleográfica so-
bre dois documentos do cader-
no de D. Godinho, Arcebispo de 
Braga”, dos autores João Lobo, 
Aurélio de Oliveira, António 
Sousa Araújo e Maria Adelina 

Vieira.
O Boletim Cultural de Vila 
Verde, que já soma 15 números, 
constitui um considerável re-
positório de uma muito im-
portante produção intelectual, 
reunindo trabalhos de índole 
literária e científica dignos de 
assinalável relevo.
Este ano, nesta atual conjuntu-
ra, não haverá apresentação 
pública do Boletim Cultural, 
mas o mesmo pode ser adquiri-
do na Câmara Municipal de Vila 
Verde.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APRESENTA 
EDIÇÃO N.º 14 E 15 DO BOLETIM CULTURAL

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

Foi com um mini concerto e com 
uma sessão de autógrafos  que a 
Biblioteca Prof. Machado Vilela de 
Vila Verde acolheu dia  22 de de-
zembro,  a apresentação do disco 
Raizes do conhecido músico Vila-
verdense Xico Malheiro,.
Raízes, nome do último trabalho 
do músico e multi-instrumentis-
ta é, também, o nome do grupo 
fundado há 40 anos com Firmino 
Neiva, João Manuel Oliveira, Mira 
Lira, Armando Machado, Luís Vile-
la, Isabel Dias, Gonçalo Gonçalves 
e Zeca Torres.

BIBLIOTECAS DE VILA VERDE CONTINUAM ÚTEIS AOS SEUS 
UTILIZADORES E PARTICIPAM NO ESFORÇO MUNICIPAL E
NACIONAL DE RESISTÊNCIA À COVID-19.

Findo o estado de emergência, as bi-
bliotecas municipais de Vila Verde, 
Biblioteca Prof. Machado Vilela e a Bi-
blioteca de Prado Comendador Sousa 
Lima, reabriram, no dia 11 de maio, 
as suas portas ao público, permitindo 
que, embora de forma condicionada, 
as salas voltassem a ser usadas para 
estudo e trabalho.

ACESSO AOS SERVIÇOS
CUMPRE AS ORIENTAÇÕES
DO GOVERNO E DA DGS

Na reabertura, o acesso aos serviços 
cumpre as orientações do Governo e 
da Direção-Geral de Saúde, bem como 
as recomendações da DGLAB – Dire-
ção- Geral do Livro, Arquivos e Biblio-
tecas– para as bibliotecas públicas. 
Assim, é possível ler, estudar ou traba-
lhar, com Wi-Fi ilimitado, sendo porém 
exigida reserva prévia para o uso dos 
postos de leitura e dos computadores.
O acesso aberto às estantes está ve-
dado, para evitar possíveis contami-
nações,mas é possível consultar o 
catálogo online ou pedir auxílio às 
bibliotecárias, que conhecem bem os 
gostos do público e as coleções.

BIBLIOTECA SONORA
Foi criada uma Biblioteca Sonora (dis-
ponível em https://soundcloud.com/
user-927607953 ) que assegurou que 
os mais novos não ficavam sem as 
habituais horas do conto e os adultos 
podiam usufruir de horas de poesia e 
também de informação inclusiva e de 
confiança sobre literacia da informa-
ção, literacia digital e dos media. Essa 
biblioteca conta com a participação 
de elementos do Sindicato de Poesia, 
de Braga, como Sofia Saldanha e Luísa 
Fontoura, de autoras como Ana Cari-
dade, Marisa Pedrosa e Lola López-Có-
zar, e de professores e alunos da Escola 
Secundária de Vila Verde, que criaram 
playlists para celebrar o 25 de Abril, o 
Dia da Mãe, ou o Dia da Língua Portu-
guesa. 

PRODUÇÂO DE MÁSCASRAS 
A Bibliotecas de Vila Verde aliaram-se 
igualmente ao esforço nacional de pro-
dução de instrumentos de proteção 
que a todos ajudem neste momento, 
que se afigura longo, em que temos o 
dever de nos proteger e de proteger 
os outros. Foi, assim, criado um mo 
delo de máscaras de proteção a partir 
de panos de algodão com motivos dos 
lenços de amor, o ex-libris do Conce-
lho.

APRESENTAÇÃO DO NOVO DISCO 
DO MÚSICO VILAVERDENSE 
XICO MALHEIRO 
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APRESENTAÇÃO DO NOVO DISCO 
DO MÚSICO VILAVERDENSE 
XICO MALHEIRO 

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

PRIMEIRA GRANDE MOSTRA
DO ESTILO ROCOCÓ

O patrono da Biblioteca Municipa 
de Vila Verde, Dr. Álvaro da Costa 
Machado Vilela. Nascido em Bar-
budo, em 1871, deixou duas vali-
osas bibliotecas particulares, uma de 
caráter mais profissional, a que con-
servava no seu gabinete da Univer-
sidade de Coimbra, à Faculdade de 
Direito daquela instituição de ensino 
superior, e  outra, que poderemos 
qualificar como a mais íntima, a que 
o rodeava na sua casa de Vila Verde, à 
Biblioteca Municipal da sua terra Natal.
Esta biblioteca, que integra a vasta 
obra publicada do autor e que espel-
ha bem os seus interesses literários, 
profissionais e de cidadão, está a ser 
tratada e será em breve digitalizada

A Biblioteca Municipal Professor 
Machado Vilela acolheu, no dia 4 
de setembro, a inauguração da ex-
posição “Ornato e Graça, a primeira 
grande mostra do estilo ROCOCÓ 
num município português. Composta 
por 14 painéis de fotografias de ig-
rejas do concelho de Vila Verde com 
estilo Rococó, a mostra  esteve pa 
tente ao público até 22 de setembro.
A curadoria e investigação esteve a 
cargo de Eduardo Pires de Oliveira, 
onde realça que o Minho se destaca, 
no panorama nacional, pela importân-
cia das obras produzidas ao gosto do 
Rococó. Aqui se encontra a sua maior 
expressão e qualidade, sobretudo na 
talha. O autor referiu a «notável quali-
dade, beleza e volumetria dos ornatos, 
os detalhes flamejantes e raros, as 
particularidades locais que refletem 
gostos correntes e denotam a autoria 
de artistas locais e mestres regionais.» 

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

A Rede de Bibliotecas de Vila Verde 
promoveu um ciclo de contos e ilus-
tração animados pela editora Paleta 
de Letras e levou histórias e ilustrações 
de autores portugueses aos alunos do 
primeiro ciclo do concelho Vila Verde.
Inserido no âmbito da programação 
do Mês das Bibliotecas Escolares e 
dinamizado a partir da Biblioteca Mu-
nicipal Prof. Machado Vilela e das bib-
liotecas escolares do Concelho, este 
ciclo transferiu para o mundo virtual 
uma experiência constituída por ho-
ras do conto e oficinas de ilustração 
dinamizadas pelos autores Pedro 
Seromenho, Estefânia Surreira, Se-
bastião Peixoto e Sérgio Ribeiro.
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EXPOSIÇÃO “NATUREZA 
VIVA”, DE ANTÓNIO 
MOREIRA, 

BIBLIOTECA COMENDADOR SOUSA LIMA

A Biblioteca de Prado Comendador Sousa 
Lima acolheu, de 11 a 30 de novembro, a 
exposição “Natureza Viva”, da autoria do 
fotógrafo amador António Moreira, com-
posta por várias fotografias da natureza 
em geral, mas especialmente de aves.
António Joaquim Moreira Fernandes nas-
ceu em 1959, na Vila de Prado, concelho 
de Vila Verde, onde reside. Autodidata, 
é um apaixonado pela natureza de um 
modo geral, mas em particular pelos ares.
O trabalho em exposição contou com al-
gumas fotografias da sua extensa coleção, 
revelando um pouco das particularidades 
dos seres vivos que adora fotografar. É 
administrador do grupo privado do Fa-
cebook “Natureza Viva”, visível no link: 
https://www.facebook.com/groups/66282
2617468395/?ref=share



63REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE 

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Marcação prévia para atendimento nos Serviços do Mu-
nicípio de Vila Verde
Nota -Atendimento prioritário não necessita de marcação 
prévia.

SERVIÇOS MUNICIPAIS
Dias úteis: das 8:30 às 16:30
Balcão Único de Atendimento – 253 310 565
Tesouraria e Arquivo Municipal – 253 310 500

ESPAÇOS CIDADÃO E LOJAS DO MUNÍCIPE

Espaço Cidadão e Loja do Munícipe de Vila Verde
e Barbudo
Dias úteis das 8:30 às 16:00
Telf. 253 310 565 ou 253 310 500

Espaço Cidadão e Loja do Munícipe da Vila de Prado
Dias úteis das 8:30 às 14:00
Telf. 253 114 979 ou 966 159 118

Espaço Cidadão e Loja do Munícipe do Vade
Dias úteis das 9:00 às 14:00
Telf. 968 516 986

Espaço Cidadão e Loja do Munícipe da Ribeira do Neiva
Dias úteis das 9:00 às 13:00
Telf. 253 388 235 ou 967 608 176

Espaço Cidadão e Loja do Munícipe da União de Fregue-
sias de Valbom (S. Pedro), Paçô e Valbom (S.Martinho)
Terças e Quintas das 9:00 às 12:30
Telf. 966 008 878

AÇÃO SOCIAL

Serviço da Ação Social
Dias úteis: das 8:30 às 16:30
apoio.social@cm-vilaverde.pt
Linhas de Apoio Social: 
253 323 002 - 926 288 134 – 926 288 138
Apoio Psicológico: 961 790 494

CPCJ
Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Vila Verde
Dias úteis: das 8:30 às 16:30
cpcjvilaverde@gmail.com 
ou cpcj.VilaVerde@cnpdpcj.pt
Situação de urgência: 961 578 265 
Serviços de Atendimento: 961 790 494

GIP
Gabinete de Inserção Profissional
Dias úteis: das 8:30 às 16:30
Vila Verde: gip@cm-vilaverde.pt 
– Telf. 926 288 133 ou 961 358 063
Vila de Prado: gipviladeprado@cm-vilaverde.pt
 – Telf. 926 288 127

ESPAÇOS CULTURAIS

Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela 
de Vila Verde
biblioteca@cm-vilaverde.pt  
- Telf. 253 323 600

Biblioteca Comendador Sousa Lima
 da Vila de Prado
biblioteca.prado@cm-vilaverde.pt 
 - Telf. 969 599 935

Espaço Namorar Portugal
geral@cm-vilaverde.pt  
- Telf. 253 310 580 | 253 322 462

Loja Interativa de Turismo de Vila Verde
lit@cm-vilaverde.pt  - Telf. 961 317 896

Casa do Conhecimento de Vila Verde
casadoconhecimento@cm-vilaverde.pt 
 - Telf. 968 514 917 ou 253 054 312

ESPAÇOS DE LAZER

Complexo de Lazer de Vila Verde
piscinas.vilaverde@cm-vilaverde.pt 
 – Telf. 253 145 941

Piscina Municipal da Vila de Prado
piscinas.prado@cm-vilaverde.pt 
 - Telf. 961 941 121

CONTATOS MUNICIPAIS
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A valorização da atividade física e do 
desporto, nas suas diversas verten-
tes, é um denominador comum das 
sociedades modernas. O concelho de 
Vila Verde não só não foge a esta re-
gra como vai continuar a apostar na 
criação de condições para que todas 
as pessoas, das mais distintas faixas 
etárias, tenham acesso a espaços, in-
fraestruturas e equipamentos poten-
ciadores da prática de atividades des-
portivas. A generalização da prática 
desportiva e da atividade física consti-
tui, indubitavelmente, um dos vetores 
essenciais do estilo de vida saudável 
que as pessoas crescentemente valori-
zam, razão pela qual também se revela 
prioritária a continuidade da aposta 
na criação de condições para que os 
Vilaverdenses de todas as idades, te-
nham oportunidade para se dedicar ao 
desporto e a outras atividades de lazer 
que potenciam o bem-estar de todos. 

DESPORTO E LAZER 
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DESPORTO

A CANOAGEM DO CLUBE NÁUTICO DE PRADO CONTINUA A 
ARRECADAR MEDALHAS E A SUBIR AO PÓDIO NAS COMPETIÇÕES NACIONAIS

O Clube Náutico de Prado sagrou-se 
Bi-Campeão Nacional de Maratonas 
ao vencer o Nacional de Maratonas 
e também se sagrou Vice-Campeão 
Nacional de Esperanças 2020 (infan-
tis e cadetes). As duas provas foram 
disputadas no CAR de Montemor-o-
Velho, durante o mês de julho.
Sagrou-se também campeão Nacion-
al Regatas em Linha, tendo  Rodrigo 
Martins (Júnior – K1 500m) e Silves-
tre Pereira (Veterano A – C1 1000m) 
alcançado o primeiro lugar. A Prova 
decorreu no fim de semana  de 8 e 9 
de agosto, em Montemor-O-Velho, 
de onde o CN de Prado trouxe 10 
meda lhas. PARABÉNS aos atletas, dirigentes, 

sócios e a todos os patrocinadores 
deste grande clube e obrigado por, 
uma vez mais, elevar bem alto, o 
nome da Vila de Prado e do concel-
ho de Vila Verde.
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A Câmara Municipal de Vila Verde celebrou um protocolo com 
o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Lanhas que visou 
o apoio na realização das obras de requalificação do Campo 
dos Cedros, em Lanhas.
A obra de remodelação contemplou a construção de muros 

de suporte e a colocação de pavimento em relva sintética e 
melhorou as condições necessárias para a prática desportiva, 
inscrevendo-se assim na estratégia municipal de generalização 
do acesso da população de todas as faixas etárias ao desporto.

LANHAS
CAMPO DOS CEDROS REQUALIFICADO COM RELVA SINTÉTICA MELHOROU AS 
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA
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O campo de futebol de Turiz, no 
âmbito de uma parceria entre o 
Município de Vila Verde e a Junta 
de Freguesia de Turiz, encontra-
se a ser requalificado. Já tem em 
curso uma importante interven-
ção no sentido da melhoria das 
condições da prática de despor-
to, através da colocação de piso 
de relva sintética.
O investimento, na ordem de 
150 mil euros, no arrelvamento 
do campo de jogos existente 
freguesia de Turiz, representa 

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

CAMPO DE JOGOS DA FREGUESIA 
DE TURIZ REQUALIFICADO
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TURISMO
LANÇADO A CONCURSO O PROJETO “TRILHOS DA NÓBREGA”

LOJA INTERATIVA DE TURISMO 

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

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

A Câmara Municipal de Vila Verde lançou a concurso a execução 
da empreitada “Trilhos da Nóbrega” que contempla a requalifi-
cação de trilhos que percorrem a freguesia de Aboim da Nóbrega 
e Valdreu.
Esta importante intervenção passa pela definição de novos 
traçados, reabilitação e/ou reabertura de troços existentes, re 
gularização do piso, limpeza de vegetação e estabelecimento de 
uma sinalética robusta homologada pela Federação de Camp-
ismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).
O projeto, além do incentivo ao turismo e à prática de montan-
hismo, visa ainda a protecção e preservação do meio ambiente, 
propiciando a manutenção e proteção dos bosquetes autóc-
tones, salvaguardando a regeneração natural e potenciando, as-
sim, a conservação dos solos, a redução da erosão e o risco de 
incêndios florestais.

Exposição com trabalhos criados pelos utentes 
da APPACDM  de Vila Verde
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CAMINHO DE SÃO BENTO
VILA VERDE SINALIZA CAMINHOS DO 
PEREGRINO DE S. BENTO DA PORTA ABERTA

Realizou-se, no dia 3 de julho, na Cripta de São 
Bento da Porta Aberta, a Apresentação do Guia 
do Peregrino dos Caminhos de São Bento da 
Porta Aberta, uma sessão que contou com a pre-
sença da Vereadora da Educação, Cultura e Ação 
Social, Drª Júlia Fernandes, em representação do 
Município de Vila Verde.
O Guia do Caminho servirá de apoio ao peregrino 
e de elemento de promoção do Caminho de São 
Bento e do território do Cávado. Contempla uma 
extensão de 70km, desde Esposende até São 
Bento da Porta Aberta, com a orientação geográ-
fica e a informação sobre pontos de interesse e 
de apoio ao peregrino. Juntamente com a sinalé-
tica, o Guia reforçará a segurança do peregrino e 
promoverá a qualidade da caminhada e a valori-
zação dos caminhos e do território.

Vila Verde é um dos seis municí-
pios integrantes deste projeto e já 
concluiu a sinalização do caminho 
secundário que começa na fregue-
sia de Cabanelas e termina na 
Ponte do Bico, numa extensão de 
8,8km.
Atendendo aos vários caminhos 
existentes na NUT III Cávado, o 

desafio passou por definir um 
caminho principal que unisse o 
território do Cávado, com origem 
em Esposende (Fão), até São Ben-
to da Porta Aberta, num percurso 
de cerca de 70 km, e 3 trajectos 
variantes, unindo assim os 6 con-
celhos da NUT III Cávado.

Através do guia que foi criado e 
das placas que foram colocadas ao 
longo dos caminhos, os peregri-
nos terão acesso a toda a infor-
mação necessária para fazer a pe-
regrinação em segurança e terão, 
assim, uma orientação simples e 
direta até ao Santuário.

APRESENTAÇÃO DO GUIA DO PEREGRINO DOS
CAMINHOS DE SÃO BENTO DA PORTA ABERTA

UM PERCURSO DE CERCA DE 70 KM, 3 TRAJECTOS
VARIANTES, UNINDO 6 CONCELHOS

O Município de Vila Verde já colocou no seu território 
a sinalética que identifica os caminhos do Peregrino 
de S. Bento da Porta Aberta. O concelho de Vila Verde, 
nesta fase, tem dois traçados: um com inicio na Igreja 
Paroquial de Vila Verde, até à Ponte Nova, e outro 
com início em Cabanelas (entroncamento Avª do Rio 
e Rua Padre Joaquim Alves), até Soutelo - Ponte do 
Bico.
Este projeto, dinamizado pela Comunidade Intermu-
nicipal do Cávado e os seus 6 Municípios associados 
tem por objetivo valorizar, sinalizar e promover os 
caminhos de São Bento da Porta Aberta.
Estes caminhos de São Bento da Porta Aberta têm 
origem em todo o Minho, com motivação predo-
minantemente religiosa, mas também lúdica, e re-
cebem, por ano, mais de 600 mil turistas e peregrinos 
de várias origens.
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CAMINHO MINHOTO RIBEIRO
MUNICÍPIOS UNIDOS NA 
VALORIZAÇÃO DO “CAMI-
NHO MINHOTO RIBEIRO” 
CERIMÓNIA PRESIDIDA PELA 
SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TURISMO, RITA MARQUES

VIA MARIANA
24 ALCAIDES DA GALIZA E 5 PRESIDENTES DE CÂMARAS PORTUGUESAS 
REUNIRAM PARA POTENCIAR A VIA MARIANA

No âmbito do projeto de implementação do “Caminho 
Minhoto Ribeiro” que ligará Braga a Santiago de Compos-
tela, atravessando Vila Verde, decorreu no dia 12 de de-
zembro a cerimónia de assinatura do protocolo que junta 
6 territórios Portugueses: Braga, Vila Verde, Ponte da Bar-
ca, Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço.
A cerimónia, realizada no salão nobre da Câmara Munici-
pal de Melgaço, foi presidida pela Secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, contando com a presença da Di-
retora Geral do Turismo da Xunta da Galiza, Nava Castro, 
e do presidente da Associação “Estrada Minhoto Ribeiro”, 
da Galiza, Avelino Luis de Francisco, também, Alcalde do 
Concello de Cortegada.

O Município de Vila Verde esteve representado pela Ve-
readora com o Pelouro do Turismo, Dra Júlia Fernandes, 
que sublinhou que “este projeto mostra que os municí-
pios estão unidos e centrados numa estratégica turística  
do território como um todo, valorizando todo o patrimó-
nio e contribuindo para o desenvolvimento local.”
As intervenções focaram as inúmeras vantagens da recu-
peração do antigo caminho a Santiago de Compostela, 
versando a valorização dos territórios envolvidos sob o 
ponto de vista turístico, religioso e cultural. Salientada, 
também, a cooperação institucional entre todos e o refor-
ço da oferta existente nos seis municípios

O concelho espanhol da Cañiza acolheu, no dia 6 de mar-
ço, o  1º Encontro Transfronteiriço de Alcaides e Presiden-
tes de Câmaras que integram o projeto “Via Mariana de 
Peregrinação Luso Galaica”, o qual une Braga com Muxía, 
passando pelos santuários marianos de 29 concelhos.
A Associação Via Mariana e os representantes municipais 
presentes na reunião acordaram ações comuns de ambos 
os lados da fronteira, em todos os âmbitos de atuação 
e divulgação conjunta mediante a criação de uma pági-
na web. Também acordaram iniciar o procedimento para 
propor ao Conselho de Europa a declaração de Itinerário 
Cultural Europeu.
Este foi um acontecimento histórico, pelo seu carácter in-
ternacional, que decorreu no Concelho de Cañiza, em co-
laboração com a Associação Via Mariana que pretendeu 
analisar e debater ações conjuntas a desenvolver na rota 
e dar a conhecer aos mais de 70 promotores que dela 
fazem parte: instituições públicas e privadas, associações, 
comunidades e particulares.
A Via Mariana, composta de 17 etapas,  tem o seu Km 0 
em Braga (Portugal) no Santuário do Sameiro,atravessa

 5 concelhos portugueses e entra na Galiza por Arbo até 
chegar a Muxía.
Esta Via, com um percurso de 382 km, tem como princi-
pal objetivo criar sinergias para favorecer as zonas rurais 
mais desconhecidas, fixar população, melhorar a qualida-
de de vida dos habitantes e preservar a riqueza paisagís-
tica e patrimonial dos territórios.
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REPORTAGEM
AS NOSSAS GENTES

ABÍLIO FERREIRA...UM AUTÊNTICO EMBAIXADOR
DA NOSSA TERRA E DA CULTURA MINHOTA
«Desde pequeno que a espadelada era o momento mais aguardado por todos na minha aldeia. Era uma 
festa muito grande, com muita comida e bebida, onde as mulheres espadelavam o linho. Depois, come-
cei a fazer na minha casa, juntava mais de 1000 pessoas» revela. Bastou um pequeno passo para que 
começasse a dedicar-se em exclusivo ao cultivo do linho. Em homenagem à mãe, Abílio continuou o tra-
balho ao qual a matriarca se dedicou a vida toda. Hoje, é reconhecido um pouco por todo o concelho (e 
não só) pelo seu saber nato acerca do ciclo do linho. Em relação a esta “arte”, pouco ou nada lhe escapa.
“Ainda hoje semeio, trato do linho e faço a colheita, mas os últimos anos têm sido muito fracos por causa 
da chuva. Ainda assim, tenho muita produção porque a minha semente é boa.» Fundador da Associação 
Cultural e Recreativa de Marrancos e da Associação de Folclore do Concelho de Vila Verde, o senhor 
Abílio, como todos lhe chamam, é homem de muitos ofícios, muitas paixões e muitos sonhos. Um deles 
era transmitir às gerações mais jovens todo o seu conhecimento sobre o linho, através da criação de um 
museu. E, tal comose escreve  o ditado, “Deus quis, Abílio sonhou, a obra nasceu. O Museu do Linho, 
situado na antiga escola primária de Marrancos, foi inaugurado em 2013 e retrata, em quatro salas, as 
dezasseis fases do ciclo do linho. Todas as peças lá expostas foram cedidas por Abílio. “Tenho objetos 
para, pelo menos, mais dois museus» revela As visitas guiadas ficam por sua conta. Chega a receber, por 
ano, mais de 3000 pessoas vindas de vários pontos do país. “As pessoas são muito curiosas, mesmo os 
mais jovens. Estou ali muitas horas para explicar como funciona tudo, mas é uma das minhas maiores 
alegrias» refere. Por meados de setembro, integrada na programação da Rota das Colheitas, dá-se a fes-
ta de que Abílio mais gosta, uma verdadeira recriação da Espadelada do Linho, uma das iniciativas mais 
atrativas de todo o programa.

O octogenário confessa que um dos seus maiores medos é que este 
sonho que ele ajudou a nascer se perca com o tempo.
O próximo objetivo, (e quem sabe um de muitos que estão para vir) é 
a construção de um Museu Etnográfico mesmo ao lado do Museu do 
Linho.
«Gostava muito de construir um museu etnográfico para as pessoas 
saberem como se vivia antigamente. O povo, hoje em dia, não dá valor 
aos bens e não tem noção da pobreza que existia.»
Pai de cinco filhos, avô de oito netos, Abílio “colecionou” objetos por 
mais de vinte anos. Hoje, coleciona sonhos, reaviva memórias e pre-
serva a tradição minhota para gerações futuras.

“ “ESTOU A ESCREVER 
TUDO O QUE SEI PARA 
QUE QUEM VIER A 
SEGUIRA MIM POSSA 
CONTINUAR O MEU 
TRABALHO. O MEU 
NETO
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O património natural de Vila Verde 
manifesta-se num conjunto de paisa-
gens 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 magní-
ficas praias fluviais, rios e complexos 
de lazer. Além das inúmeras ativida-
des disponíveis, das quais se destacam 
os passeios a pé, passeios de jipe, bi-
cicleta (BTT) e caça, os rios Cávado e 
Homem apresentam excelentes con-
dições para a prática de canoagem e 
pesca desportiva, enquanto pode ser 
apreciada a fantástica paisagem verde-
jante que abarca o concelho. Reconhe-
cendo 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.

NATUREZA
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AMBIENTE

PLANOS MUNICIPAL DE TRILHOS
MOBILIDADE PEDONAL, CICLÁVEL E EQUESTRE

A aposta na mobilidade pedonal, ciclável e 
equestre vai ganhar uma dinâmica e uma di-
mensão dignas de registo, criando pontos de 
enlace entre freguesias, locais e património  edi 
ficado de relevante interesse para os visitantes 
e turistas, afirmando-se como um importante 
catalisador de zonas do território concelhio a 
braços com uma crescente desertificação.
 A elevada qualidade da água dos rios e ribei-
ras que atravessam o território concelhio e a 
beleza ímpar das zonas ribeirinhas do Cávado, 
Homem, Vade, Neiva, Cabra e Tojal, por exem-
plo, assim como das paisagens de montanha, 
abrem excelentes perspetivas de sucesso deste 
plano de investimento na criação de infraestru-
turas promotoras da mobilidade sustentável 
em Vil Verde.
Entre as principais intervenções a realizar pon-
tuam a rede de trilhos ribeirinhos (rios Neiva e 
Vade e ribeiras da Cabra, Tojal, Febros, Poriço), 
o trilho de Enduro, as rotas BTT, o trilho eques-
tre D. João de Aboim e trilhos pedestres de 
montanha.
Este Plano, além do incentivo ao turismo e 
à prática de montanhismo, tem igualmente 
em vista a proteção e preservação do meio 
ambiente, visando a manutenção e proteção 
dos bosquetes autóctones, salvaguardando a 
regene-ração natural e intervindo no sentido 
da conservação dos solos, da diminuição da 
erosão e do risco de incêndios florestais.
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PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO 
CÂMARA NÃO AUMENTA O PREÇO NO 
SERVIÇO ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

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

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

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

6 a 15 m3 0,775 € 0,775 € 0,775 €

16 a 25 m3 1,805 € 1,805 € 1,805 €

sup a 25 m3 2,900 € 2,900 € 2,900 €

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

6 a 15 m3 0,750 € 0,750 € 0,750 €

16 a 25 m3 0,958 € 0,958 € 0,958 €

sup a 25 m3 1,290 € 1,290 € 1,290 €

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

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

Zona urbana 3,500 € 3,500 € 3,500 €

TARIFÁRIO DE CONSUMA DE ÁGUA
DOMÉSTICO

TARIFÁRIO DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICO

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu)
LIXOS DOMÉSTICOS
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O Município de Vila Verde está a instalar um sistema 
de  Telegestão de medição  e  controlo de água da 
rede pública,  com o qual irá conseguir medir e gerir 
os caudais e as pressões da água.
Associado a esta recolha automatizada e centralizada 
de informação para medição e controlo dos volumes 
de água que entra e sai da rede de distribuição,  um 
software de apoio controla  as  perdas  e permitir  a  
identificação  de  padrões  de  flutuações  e variabili-
dade  de  caudais,  dando  alertas  para  valores  anó-
malos e para avaliação das múltiplas intervenções a 
criar. 
Através deste  equipamento irão ser seguidas quatro 
linhas de ação para o controlo e redução de perdas no 
abastecimento público: primeiro será feita a  medição 
zonada, de seguida irá proceder-se à localização e 
reparação de fugas, depois será implementada a 
Gestão de Pressões e por fim será feita a  reabilitação 
de condutas. 
Brevemente o Município de Vila Verde contará  com  
um  conjunto  de  ferramentas  que  permitirão  apoiar,  
de  forma significativamente mais consolidada e sis-
temática, o controlo de perdas reais nos sistemas de 
abastecimento de água sob gestão da autarquia.  As-
sociada  à  deteção  precoce  de  fugas,  que será pos-
sível conseguir  através  da  Medição Zonada,  haverá 
uma rápida  e  eficaz  localização  e  reparação  das 
mesmas,  de  forma  a minimizar os volumes de água 
perdidos.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE IMPLEMENTA UM SISTEMA DE 
TELEGESTÃO DE CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA

As obras de instalação de infraestruturas de 
saneamento, em Gême, seguem em bom ritmo 
e  permitem que este serviço básico de vital im-
portância para o bem-estar da população chegue 
a um número significativo de habitações.
As infraestruturas, que vão percorrer uma exten-
são de cerca de 1 500 metros, ao longo da ave-
nida do Souto  e  da  rua  da Igreja, incluem ainda 
ligações de ramais domiciliários e a ligação ao 
intercetor do Tojal.
Esta obra inscreve-se num plano integrado de 
alargamento das infraestruturas de tratamento 
de águas residuais que tem vindo a ser concre-
tizado num número considerável de freguesias 
do concelho e que envolve um investimento glo-
bal superior a 6 milhões de euros.

GÊME 
ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO
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A Câmara Municipal de Vila Verde cele-
brou um protocolo com a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Verde, no qual se prevê que a destru-
ição dos ninhos de vespa velutina passa a 
ser feita por esta corporação.
A vespa velutina, vulgarmente conhecida 
por vespa asiática, é uma espécie não-
indígena predadora que representa um 
elevado perigo para a abelha europeia. O 
método considerado mais eficaz para faz-
er face a esta ameaça e de, assim, reduzir 
o seu impacto sobre as abelhas indígenas 
é a destruição dos seus ninhos.
Neste sentido, a Câmara Municipal, nos 
últimos anos, procedeu já à destruição de 
várias centenas de ninhos de vespa velu-
tina e, com o objetivo de conseguir uma 
ainda maior agilidade e capacidade de in-
tervenção a este nível, celebrou um pro-
tocolo com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Vila Verde. 

PLATAFORMA ONLINE PARA 
SINALIZAR NINHOS DE VESPA 
VELUTINA
Em complemento desta medida de agi-
lização do processo, foi também criada 
uma plataforma online no site oficial do 
Município, em www.cm-vilaverde.pt , 
na qual os munícipes podem sinalizar 
ninhos de vespa velutina que ten-
ham detetado. Esta plataforma acres
centa valor ao processo de combate à pro-
liferação da vespa velutina, na medida em 
que, através de uma sinalização mais célere 
e precisa dos ninhos e da respetiva locali-
zação, os Bombeiros Voluntários de Vila 
Verde, em articulação com os serviços do 
Município, poderam atuar em tempo útil.

COOPERAÇÃO COM
ENTIDADES CONCELHIAS
Estas medidas inserem-se na estratégia 
da Edilidade Vilaverdense de mitigação 
dos efeitos da presença de vespa velutina 
no território concelhio, sobretudo porque 
a mesma ameaça a vespa indígena e, con-
sequentemente, afeta a biodiversidade 
e põe em causa a função ecológica das 
áreas florestais.

COMBATE À VESPA VELUTINA: CÂMARA CELEBRA PROTOCOLO 
COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA VERDE

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE

No dia 23 de novembro, celebrou-se o 
Dia da Floresta Autóctone, para assinalar 
a efeméride, a Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Dr. Júlia Fernandes, 
inaugurou, no Município de Vila Verde, 
duas exposições alusivas à Floresta Autóc-
tone, concretamente a mostra intitulada 
“Árvores- nativas de Portugal”, da Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa (ABAE)
Eco- Escolas e uma outra sob o tema ”Ár-
vores Autóctones”, compostas por trabal-
hos realizados pelos alunos dos Jardins de 
Infância, dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Vila Verde.

Foi também plantado um carvalho na 
Praça de Lhomar, em Vila Verde, atividade 
que contou com a presença da Vereadora 
Drª Júlia Fernandes, e do Vereador do Am-
biente, Dr. Patrício Araújo, da autarquia 
vilaverdense.
Realizou-se, ainda, a habitual Ação de 
Reflorestação, desta vez no Alto da Lei-
roinha- Cervães, no âmbito do Projeto 
Internacional de Sensibilização para as al-
terações climáticas, da PIEF da Escola EB 
2/3 de Prado.

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



80 REVISTA MUNICIPAL | VILA VERDE 

ENTREVISTA
CONHEÇA A EMIF, EQUIPA MUNICIPAL DE
INTERVENÇÃO FLORESTAL DE VILA VERDE

«A PRIMEIRA INTERVENÇÃO É O PASSO MAIS 
IMPORTANTE NA PREVENÇÃO E NO COMBATE 
AOS INCÊNDIOS»

Esta equipa, apesar de estar totalmente sob a alçada da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, funciona da mesma forma que 
os Sapadores Florestais. Durante os dias em que o alerta de 
incêndio é ativado, a equipa é colocada num local de esta-
cionamento estratégico (LEE), no cume do Monte do Castelo. 
As restantas duas equipas não municipais ficam colocadas na 
Capela de São Miguel o Anjo e na Capela de São Julião.
Por volta das 13h00, começa o horário de vigia, que costuma 
terminar perto das 20h00. Segundo Luís Preto, Coordenador 
do Serviço, «O verão é o período onde há mais probabilidade 
de ignição. Durante a manhã e à noite a humidade dificulta a 

possiblidade de ignição e então não há tanta necessidade de 
vigia».
Durante a vigilância, a principal função da equipa é detetar os 
primeiros fogos. No caso de avistarem uma coluna de fumo, 
comunicam ao Comando Distrital de Operações e Socorro. 
É lhes pedido que descrevam a situação no terreno e atuam 
consoante a decisão do técnico de serviço. Uma ignição fácil 
de controlar é imediatamente apagada, mas, caso não entre 
em fase de rescaldo, é pedido o auxílio dos Bombeiros, que 
passam a comandar as operações.
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«COM ESTA PRIMEIRA
 INTERVENÇÃO EVITAMOS 
MUITOS INCÊNDIOS QUE SE
PODERIAM TORNAR GRAVES. 
AQUI, DO MONTE DE CASTELO 
TEMOS VISIBILIDADE SOBRE 
PRATICAMENTE TODO O 
CONCELHO»,

Este ano, durante o mês de julho, a equipa esteve praticamente todos 
os dias em serviço de  vigilância, devido ao alerta de risco grave de in-
cêndio. Chegados ao local da intervenção, ao contrário do expectável, 
a equipa não atua de imediato. Segundo Manuel, membro da EMIF,  «a 
primeira coisa a fazer antes de agir é preparar o plano de combate e 
de fuga para carro e para as pessoas. Avaliar é fundamental para que a 
intervenção seja bem sucedida».
De entre as várias dificuldades que um trabalho deste tipo agrega, a 
que consideram maior é o calor e os vários dias seguidos de vigilânca. 
«Passamos muitas horas debaixo de calor intenso, sem sombras e equi 
pados com roupa muito quente, por vezes durante sete dias seguidos. 
Apesar de já estarmos habituados, continua a ser muito duro».
Para que seja possível intervir de forma segura, é disponibilizado à 
EMIF todo o material necessário para apagar um incêndio de pequenas 
dimensões. Uma viatura 4x4, um tanque com 400 litros de água, man-
gueira, utensílios para rescaldo e equipamento de vestuário adequado, 
entre vários outros.
Profírio, membro da EMIF há 20 anos,  explica que «o eucaplipto é 
sem dúvida a espécie mais inflámavel e a que dá mais luta. A casca in-
cendeia e o fogo sobe a grande velocidade até à coroa da árvore. Como 
está tão alto, o fogo é muitas vezes projetado a 100/200km. Muitas 
ignições são causadas por estas projeções que nós, inflezimente, não 
somos capazes de controlar»
Segundo Luís Preto, «a equipa é incansável no trabalho que desem-
penha. São funções muito duras. Estes homens estão expostos ao frio 
e ao calor durante todo o ano. Fisicamente, é desgastante, mas é um 
trabalho que tem de existir, por ser extremamente necessário.»
«Penso que ainda há muito trabalho a fazer na área da intervenção flo-
restal. A nossa região não tem um clima propício a incêndios florestais, 
mas eles continuam a existir. As espécies invasoras, como o eucaplito, 
são umas das grandes causadoras dos incêndios na nossa zona. Tem de 
existir uma sensibilização maior neste campo» afirma o coordenador.
De forma a sensibilizar a população, a EMIF apela ao bom senso de to-
dos. «Limpem os terrenos, não deitem lixo para o chão, não usem ma-
teriais infamáveis junto de zonas secas, não façam fogueiras quando 
não são permitidas e em zonas não adequadas para o efeito. A preven-
ção é uma responsabilidade de todos.»
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EMPREENDEDORISMO 
APOIO AO EMPREENDEDORISMO, À QUALIFICAÇÃO E AO EMPREGO
CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU ADQUIRIR O PATRIMÓNIO DO EX-IEMINHO

A Câmara Municipal de Vila Verde adquiriu 
todo o património do ex-IEMinho, no valor 
de 851.500,00€. Este património, cuja des 
crição corresponde a um prédio urbano, 
composto por parcela de terreno, e o edifício 
que ali se encontra edificado, assim como o 
recheio do mesmo, situado junto à Variante 
à EN101, na freguesia de Soutelo, no con-
celho de Vila Verde, foi avaliado em mais de 
1 milhão e 500 mil euros e esteve à venda em 
leilão online.
Este processo de venda decorreu entre 4 de 
agosto e 1 de outubro de 2019, com um valor 
base de 1 557 411,77€ e um valor mínimo de 
1 323 800,00€, não tendo sido apresentadas 
propostas dentro destes montantes, razão 
pela qual teve início o processo de venda por 
negociação particular.
A aquisição do imóvel, por parte da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, pelo valor 

851.500,00€, visa permitir a reestruturação 
e a revitalização daquela importante in-
fraestrutura que se tem vindo a destacar no 
âmbito da realização de um persistente e 
frutífero trabalho de apoio ao empreende-
dorismo, à inovação, à qualificação e à cri-
ação de emprego.
O edifício e o respetivo recheio destinam-se, 
preferencialmente, à missão de apoiar o en-
sino, a qualificação e formação profissional 
e o emprego, no concelho de Vila Verde, tal 
como o empreendedorismo e a inovação 
científica e tecnológica.
O imóvel poderá também ser potenciado 
para a instalação de um polo de ensino su-
perior e/ou investigação no concelho, para 
o que, a avançar esta possibilidade, serão 
encetados contactos com universidades ou 
institutos politécnicos.
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BENEFÍCIOS FISCAS

Pelo segundo ano consecutivo, um grupo editorial considerado uma referência a 
nível mundial nos guias de viajantes que procuram as experiências mais luxuosas, 
atribuiu à Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, localizado na freguesia de Cervães, 
o prémio de Melhor Hotel Rural da Europa e do Mediterrâneo, nos prémios de 
excelência “Condé Nast Johansens 2020”.
É um orgulho para o concelho de Vila Verde ter empreendimentos turísticos tão 
reconhecidos a nível mundial. Aproveite a sua estadia para conhecer os mil e um 
encantos do nosso território.
Parabéns Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel.

TORRE DE GOMARIZ VENCE PRÉMIO  DE MELHOR HOTEL
 RURAL DA EUROPA  E DO MEDITERRÂNEO

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE APROVOU UM 
PROJETO DE REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BEN-
EFÍCIOS FISCAIS PARA INCENTIVO AO INVESTIMENTO

Com o objetivo de dotar o Município de Vila Verde de uma ferra-
menta de apoio e incentivo ao investimento empresarial, visan-
do dar um novo impulso ao crescimento económico do concelho 
e a criação de mais e melhor emprego, o Município de Vila Verde 
criou um leque alargado de reduções e isenções que contem-
plam uma grande diversidade de atividades económicas.
Considerando que o investimento é via mais eficaz para promov-
er o emprego, a fixação das pessoas e agentes económicos e, 
desta forma, catalisar a economia local, este Regulamento pro-
cura, por um lado, ajudar a viabilizar atividades que valorizam 
as potencialidades e as riquezas endógenas locais e, por outro, 
dinamizar setores inovadores que acrescentem valor à econo-
mia da região e tornem o território concelhio crescentemente 
atrativo e competitivo.

PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL

Os benefícios a conceder no âmbito deste Regulamento con-
templam todas as iniciativas empresariais, públicas ou privadas, 
que venham a ser classificadas como Projetos de Interesse Públi-
co Municipal, o que acontecerá, sobretudo, se os investimentos 
tiverem lugar no território municipal, corresponderem a ativi-
dades económicas especializadas com produção relevante de 
bens e serviços transacionáveis e visarem a criação de um novo 
estabelecimento ou o aumento da capacidade de estabeleci-
mento já existente. Terá ainda que se verificar a criação líquida 
de postos de trabalho e a sua manutenção por um período míni-
mo de cinco anos após a conclusão do investimento.

REORDENAMENTO AGRÍCOLA, PECUÁRIO, FLORESTAL,
PROJETOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS, FLORESTAIS, TU-
RÍSTICOS E INDUSTRIAIS

Serão igualmente beneficiados os investimentos que concorram 
para o reordenamento agrícola, pecuário, florestal, turístico ou 
industrial do concelho.
Estarão isentas do pagamento de taxas municipais de urbani-
zação e edificação as obras e edificações para fins agrícolas, 
pecuários ou florestais, os empreendimentos turísticos nas tipo-
logias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nas mo-
dalidades de casa de campo, agroturismo, hotel rural e parques 
de campismo e caravanismo, assim como as que se destinarem 
a atividades industriais cujo investimento seja igual ou superior a 
duzentos e cinquenta mil euros e vise criar cinco ou mais postos 
de trabalho.

REDUÇÕES OU ISENÇÕES NO ÂMBITO DA DERRAMA

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

MUNICÍPIO DE VILA VERDE APROVA PACOTE DE 
BENEFÍCIOS FISCAIS PARA INCENTIVO AO INVESTIMENTO
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A pandemia COVID-19 está a ter um im-
pacto muito preocupante na saúde de um 
número crescente de pessoas e reflexos 
bastante graves na situação económica e 
social do país.
Os tempos que vivemos são difíceis e exi-
gem de todos nós coragem, espírito de 
sacrifício e resiliência.
Os Vilaverdenses, ao longo destes meses 
de provação, têm dado provas de elevado 
sentido de responsabilidade, procurando 
cumprir as orientações das autoridades 
de saúde e revelando-se solidários com 
todos aqueles que estão a ser mais direta-
mente afetados por esta doença.
O Município de Vila Verde manifestou-se, 
desde a primeira hora, atento e atuante 
no sentido de dar o seu melhor contributo 
em matéria de prevenção e de combate à 
pandemia.

VILA VERDE NO
CAMBATE À COVID-19

COMBATE À COVID -19
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COMBATE À COVID -19
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MUNICIPIO DE VILA VERDE NO
CAMBATE À COVID -19

Ao longo destes tempos de pandemia provocada pelo CO-
VID-19, o Município de Vila Verde, em cooperação com 
as Juntas de Freguesias, as IPSS e as empresas, definiu e 
implementou. desde cedo,  um Plano de Ação que tem 
como objetivo principal o combate à propagação do vírus, 
o apoio às pessoas, às instituições e proteger a economia. 
E, como sempre, os mais idosos e os mais vulneráveis es-
tiveram e irão continuar a estar sempre no centro da ação 
municipal.
O Município reconhece e agradece a todos os profissio-
nais de saúde e das IPSS por todo o esforço, empenho e 
abnegado espírito de sacrifício pessoal e familiar paten-
teados nos cuidados que prestam a todos os doentes e 
utentes.
Apesar da evolução da situação, apela-se a todos os Vila-
verdenses para que não desarmem, pois este continua a 
ser o tempo de estarmos vigilantes, de não baixarmos os 
braços na luta contra este inimigo invisível e de prestar 
atenção e ajudar quem mais precisa.

COVID - 19
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MUNICIPIO DE VILA VERDE NO
CAMBATE À COVID -19

PREVENÇÃO DA PANDEMIA COM EQUIPAS DE
DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

EQUIPAS NO TERRENO DEVIDAMENTE INSTRUÍDAS E EQUIPADAS

No âmbito do conjunto de ações que 
foram desenvolvidas para prevenir uma 
significativa incidência da pandemia do 
Covid- 19 no concelho de Vila Verde, 
o Município, em parceria com a Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Vo 
luntários de VilaVerde, continua no  ter-
reno comequipas exclusivamente dedi-
cadas à desinfeção de espaços e equi-
pamentos públicos. Dado que a saúde 
é um bem precioso e porque está em 
causa um problema de saúde pública 
de uma gravidade extrema e sem pre 
cedentes para as atuaisgerações, a Câ-
mara Municipal de Vila Verde tem-se 
revelado proativa nesta matéria e está 
a fazer tudo o que está ao seu alcance 
para minorar os efeitos desta pandemia.
Assim, além das medidas desde logo to-
madas para proteger todos os seus co-
laboradores, assim como os utentes dos
serviços municipais, realizando des-
infeções muito frequentes nas insta-
lações e outros equipamentos, tal 
como acesso condicionado e seguro aos 
mesmos,respeitando rigorosamente as
instruções das autoridades de saúde e 
da Administração Central, colocou no 
terreno equipas devidamente instruídas 
e equipadas para proceder a uma com-
pleta e reiterada desinfeção de todos os 
espaços e equipamentos públicos, de 
modo a prevenir o surgimento de focos 
infeciosos e a evitar a proliferação da 
doença.

COVID - 19
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MUNICÍPIO E JUNTAS DE FREGUESIA ENTREGAM KIT COM 
MATERIAIS DE PROTEÇÃO AO COMÉRCIO TRADICIONAL

O Município e as juntas de fregesia do conce-
lho, no âmbito da ampla ação de sensibilização 
que estão a desenvolver no sentido da prote-
ção de todos contra a pandemia da COVID-19, 
iniciram a distribuição de kit`s, nomeadamente 
de máscaras, luvas, viseiras e boletim informa-
tivo ao comércio tradicional. O combate à pan-
demia causada pelo novo Coronavírus é um 
objetivo de caráter nacional e uma obrigação 
de todos, na medida em que as medidas de 
prevenção e controlo são indispensáveis para 
evitar a transmissão comunitária do vírus, es-
pecialmente quando aplicadas de forma gené-
rica e alargada a toda a sociedade.

COVID - 19
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GABINETE DE APOIO SOCIAL ESTÁ NA LINHA DA
FRENTE NO COMBATE AO SURTO DE COVID-19

Durante o Estado de Emergência declarado 
em Portugal, foi criado pelo Município de 
Vila Verde um Gabinete de Combate ao sur-
to de COVID-19, com uma equipa de trabalho 
que se demonstrou fundmental para travar a 
propagação do vírus no nosso concelho. Ale-
xandrina Cerqueira, Irene Silva, Joana Azeve-
do e João Costa são os nomes da resiliência, 
alguns daqueles que estiveram na linha da 
frente, nesta que é uma das maiores provas 
que o nosso concelho e o nosso país enfren-
tam.
Esta equipa foi criada com o objetivo de 
apoiar de forma célere e permanente todas 
as pessoas que precisavam (e precisam) de 
qualquer tipo de apoio. Desde alimentos, 
medicamentos, até à articulação com os ser-
viços de saúde. Com o avançar da situação 
epidemiológica, este gabinete alargou a sua 
área de atuação, passando também a aten-
der uma linha telefónica de apoio social.

- O Banco Alimentar contactou o Município 
de Vila Verde para fazer o levantamento da 
fruta e legumes destinados às Instituições 
do concelho para, desta forma, evitar uma 
concentração de pessoas, tendo o Municí-
pio aceite esta proposta e feito a articula-
ção com as instituições no sentido de estas 
fazerem a recolha dos referidos géneros 
alimentares;
- Articulação com as IPSS e Proteção Civil 
na entrega de material de Proteção Indi-
vidual;
- Marcação de testes Covid-19 às colabo-
radoras e utentes das IPSS em articulação 
com o ACES Gerês Cabreira, tendo sido 
agendados e realizados testes a todas as 
colaboradoras das IPSS, no total de 539. 
Estão, neste momento, a ser agendados 
testes com as IPSS para todos os utentes 
no total de 567;
- Articulação com o ACES Gerês Cabreira 
que contou com a participação ativa da 
Técnica do Centro de Saúde para a elabo-
ração de um Plano para a Rede de suporte 
à população e profissionais essenciais à 
COVID 19; na entrega de receitas/baixas 
aos presidentes de Junta que posterior-
mente fazem chegar à população para evi-
tar que esta se desloque;
- Apoio alimentar a famílias que de algu-
ma forma viram a sua situação económica 
alterada devido à situação do Covid-19. 
Foram entregues, até ao momento, 208 
cabazes e apoiadas 642 pessoas. Foram 

analisadas todas as situações e feita a ar-
ticulação e encaminhamento para outras 
entidades, como a Segurança Social, para, 
desta forma, garantir um apoio e encami-
nhamento mais permanente;
- Recolha dos leites escolares e posterior 
encaminhamento às famílias mais neces-
sitadas;
- Fornecimento de informações de cará-
ter diverso, nomeadamente dos principais 
contactos de telefone para pedido de re-
ceitas ou pessoas com sintomas de Co-
vid-19, até ao momento foram atendidas 
637 chamadas;
- Estreita articulação com a Proteção Civil 
na elaboração de Kit’s para o comércio 
com material de proteção individual, foi 
também entregue material de proteção 
individual a todos os lares do concelho e 
às famílias de acolhimento com protocolo 
com a Segurança Social;
- Continua a ser desenvolvido o trabalho 
no âmbito do Programa Idade Maior, atra-
vés de 2 técnicas do Centro Comunitário 
de Prado da Cruz Vermelha Portuguesa, 
Anabela Andrade e Eva Gonçalves, que 
fazem contactos diários com os idosos, 
combatendo o isolamento e respondendo 
a necessidades que surjam; No âmbito do 
programa Seniores Ativos, os professores 
Michael Sousa e Rui Gomes continuam a 
incentivar à prática de exercício físico, atra-
vés de telefonemas e vídeos.
Para a equipa deste Gabinete de Apoio So-

cial, «o balanço é muito positivo, pelo que 
acreditamos que o trabalho desenvolvido 
neste gabinete tem um impacto muito 
grande nas pessoas em geral, bem como 
nas IPSS do concelho. Consideramos ainda 
que houve uma repercussão significativa 
junto das pessoas»
Em relação às dificuldades e principais pro-
blemas enfrentados nas últimas semanas, 
a equipa refere que «à medida que surgem 
as dificuldade e problemas, vão sendo en-
contradas no terreno soluções através dos 
recursos existentes. De salientar que a efi-
cácia e eficiência deste gabinete se deve a
todos os parceiros da Rede Social, que, de 
forma célere, se disponibilizam para auxi-
liar e apoiar em todas as situações que sur-
jam. É importante destacar todo o apoio 
que temos por parte dos centros de saúde, 
dos presidentes de Junta que têm sido in-
cansáveis e das escolas que nos disponibi-
lizaram os leites escolares».
A Vereadora da Ação Social, Draª. Júlia Fer-
nandes, que coordena este gabinete, refe-
riu que o «trabalho da equipa é extraordi-
nário, de uma disponibilidade excecional, 
atenta a todas as necessidades da popu-
lação mais frágil e vulnerável. O nosso ob-
jetivo foi sempre estar no terreno e nunca 
deixar ninguém para trás num período tão
difícil como este que estamos a viver».

INICIATIVAS APOIADAS/CRIADAS PELO GABINETE DE APOIO SOCIAL:

COVID - 19
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ENTREGA DE KITS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
NOS CENTROS DE SAÚDE DE VILA VERDE E PRADO

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE AS
RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO DA DGS

O Município de Vila Verde entregou vários 
“kits” de proteção individual, que incluem 
máscaras, luvas e fatos completos, nos Centros
de Saúde de Vila Verde e da Vila de Prado,uma 
ação que tem como objetivo colmatar algumas
das necessidades identificadas pelos profissio-
nais de saúde. Da mesma forma, procedeu-se 
à entrega de equipamentos de proteção indi-
vidual nas várias instituições sociais (IPSS) do 
concelho, disponibilizando máscaras, luvas e 
desinfetante.

O Município de Vila Verde e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila Verde, com a colaboração 
da GNR, procederam, durante o estado de emergência, à 
difusão de várias mensagens áudio junto das populações 

das localidades do território concelhio a informar sobre 
as várias medidas da Direção Geral de Saúde , nomea da-
mente as medidas de recolhimento domiciliário previstas 
no Decreto N.o 2-A/2020

No concelho de Vila Verde, os profissionais de saúde e 
outros setores que estão na primeira linha de combate ao 
Covid-19, dispõem de três estabelecimentos escolares para 
colhimento dos filhos: EB 2 e 3 de Vila Verde (Agrupamento 
de Escolas de Vila Verde), EB 2 e 3 de Moure (Agrupamento 
de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva) e EB n° 1 de Prado 
(Agrupamento deEscolas de Prado).

TRÊS ESCOLAS PARA ACOLHIMENTO DOS FILHOS DE
PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM A LINHA DE COMBATE

COVID - 19
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JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIAS ATIVAS NO TERRENO  

CÂMARA LANÇA LINHA TELEFÓNICA DE 
APOIO PSICOLÓGICO À POPULAÇÃO

O Município de Vila Verde mantém uma atenção espe-
cial a todas as famílias sinalizadas e que possam estar 
a passar por maiores dificuldades, disponibilizando ca-
bazes de alimentos, num trabalho desenvolvido em ar-
ticulação com as Juntas e Uniões de Freguesia e outros 
parceiros sociais.
Esta ação surge para fazer face aos impactos da pan-
demia provocada pela Covid-19, e o Município de Vila 
Verde tem em ação no terreno um programa específico 
de apoio social aos idosos e a pessoas mais vulneráveis, 
assegurando a monitorização e acompanhamento de 
âmbito médico e social, num processo que envolve di-
ferentes entidades e instituições em todo o concelho, 
nomeadamente a Rede Social, as IPSS`s, o Centro de 
Saúde, a GNR, a Cruz Vermelha, as Juntas e Uniões de 
Freguesia, os Agrupamentos de Escolas, as unidades de 
alojamento e as empresas privadas.

O Município de Vila Verde tem disponível uma linha te-
lefónica de apoio psicológico para ajudar a população a 
ultrapassar a situação que se vive, provocado pelo novo 
vírus Covid-19.
Esta linha surge da necessidade de que durante a pande-
mia irão aparecer um conjunto de reações emocionais que 
necessitam ser entendidas e compreendidas de forma a 
que não se desenvolvam patologias do foro psicológico e 
que permitam aos cidadãos lidar da melhor forma com os 
tempos difíceis que vivemos.

ASSIM SE NECESSITA DE APOIO
PSICOLÓGICO LIGUE: 961 790 494, 

ligue todos os dias íteis, da 9h00 às 18h00, as chamadas 
serão atendidas por técnicas da autarquia com formação 
em psicologia.

MUNICÍPIO, IPSS E JUNTAS DE FREGUESIA ASSEGURAM 
CABAZES DE ALIMENTOS A FAMÍLIAS SINALIZADAS

COVID - 19

Ao longo do estado de emergência, o Município de Vila Verde distribuiu no con-
celho um folheto informativo sobre o COVID-19, deu a conhecer um Plano de 
Ação de apoio aos vilaverdenses, desenvolvido pelo Município de Vila Verde.
Neste folheto foram dadas a conhecer as medidas económicas implementadas 
pelo município de forma a ajudar os munícipes nas despesas associadas à obrig-
ação de ficar em casa.
As medidas de apoio social, como a entrega de cabazes alimentares, apoio 
psicológico à população, entregas de prescições médicas ao domicílio, alo-
jamento temporário, entre várias outras, foram também descritas nesta bro-
chura informativa. Nesta brochuram também estavam disponibilizados os vári-
os contatos telefónicos de apoio à população, nomeadamente todas as linhas 
telefónicas permanentes de apoio social, apoio psicológico, assim como, as lin-
has de apoio médico ao COVID-19, em caso de sintomas.

MUNICÍPIO LANÇA FOLHETO INFORMATIVO COM PLANO
 DE AÇÃO DE APOIO AOS VILAVERDENSES
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Atenta ao problema do arrefecimento da economia e à necessidade de 
ajudar todos os Vilaverdenses e particularmente as pessoas numa situa-
ção de maior vulnerabilidade socioeconómica, a Edilidade está também 
a implementar medidas de alívio para os orçamentos das famílias e das 
empresas concelhias.
No âmbito desta medidade a Câmara Municipal suspendeu, por tempo in-
determinado, as aplicações de juros relativas ao pagamento de água, sane-
amento e resíduos em atraso, assim como os processos que se encontram 
em execução fiscal.

PAGAMENTO DAS FATURAS ATRAVÉS DO MULTIBANCO

Assim, de forma a evitar que os munícipes se desloquem ao edifício da 
Câmara Municipal de Vila Verde, apela-se a todos que procedam ao paga-
mento das suas faturas através do multibanco Social, as IPSS`s, o Centro de 
Saúde, a GNR, a Cruz Vermelha, as Juntas e Uniões de Freguesia, os Agru-
pamentos de Escolas, as unidades de alojamento e as empresas privadas.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE SUSPENDE APLICAÇÃO DE JUROS RELATIVOS
AO PAGAMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS EM ATRASO
MEDIDAS DE ALÍVIO DOS ORÇAMENTOS DAS FAMÍLIAS E DAS EMPRESAS

O Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Dr. António Vilela, e o Vere-
ador do Ambiente, Desporto e Ativi-
dades Económicas, Dr. Patrício Araújo, 
realizaram uma visita ao Centro de Saúde 
de Vila Verde, durante a qual procederam 
à entrega de Equipamento de Proteção 
Individual e de telemóveis e cartões des-
tinados a agilizar o atendimento dos 
utentes de todos os centros de saúde de 
Vila Verde. A deslocação permitiu realizar 
uma visita ao novo consultório dentista, 
equipamento doado na íntegra pelo Mu-
nicípio de Vila Verde.
Recorde-se que o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde, em 2018, proce-
deu à assinatura de um Protocolo com a 
ARS-Norte que permitiu ao Serviço Na-
cional de Saúde disponibilizar um con-
sultório com médico dentista no Concel-
ho de Vila Verde

DOAÇÃO DE CADEIRA E EQUIPAMENTO 
PARA CONSULTÓRIO DE DENTISTA 
“SAÚDE ORAL PARA TODOS”
No âmbito da execução deste proto-
colo - “Saúde Oral para Todos” -, o Mu-
nicípio de Vila Verde doou à ARS-Norte 
uma cadeira dentista e equipamento 
complementar destinado ao funciona-
mento do consultório dentista, num 
montante global de cerca de 50 mil 
euros, dando, assim, continuidade 
ao empenho da Edilidade Vilaverdense 
em apoiar medidas ativas de promoção 
da saúde. Estes equipamentos tor-
naram possível a realização de consultas 
dentárias a todos os Vilaverdenses, no 
âmbito do Serviço Nacional de Saúde.

ENTREGA DE TELEMÓVEIS E DE CARTÕES 
PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DAS 
CHAMADAS TELEFÓNICAS

A Câmara Municipal de Vila Verde pro-
cedeu também à entrega de telemóveis 
e de cartões destinados a facilitar o at-
endimento das chamadas telefónicas 
dos munícipes, que estavam a ter alguns 
constrangimentos de linha ao ligar para 
os diversos serviços dos centros de saúde 
concelhios.

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Foram distribuídos, ainda, equi-
pamentos de proteção individu-
al da maior utilidade para que os
profissionais de saúde continuem a ter à 
sua disposição as necessárias condições de 
segurança no exercício da sua atividade.
A agilização dos serviços de saúde, numa 
lógica de grande proximidade com as 
pessoas e de prestação de uma assistên-
cia célere e eficiente, em condições de 
total segurança, é um desiderato fun-
damental para se conseguir alavancar 
a qualidade de vida dos Vilaverdenses 
e para elevar os níveis de bem-estar.
O  investimento realizado pelo Município 
nos equipamentos do consultório dentis-
ta ao serviço de todos no Centro de Saúde 
de Vila Verde e este esforço suplementar 
de doação de telemóveis e cartões para 
aumentar a capacidade de resposta às 
solicitações dos munícipes enquadram-se 
numa estratégia municipal de aposta em 
políticas ativas de saúde ajustadas às ne-
cessidades e anseios da população local.”

MUNICÍPIO REFORÇA O APOIO LOGÍSTICO AOS 
CENTROS DE SAÚDE DO CONCELHO

COVID - 19
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MUNICÍPIO REFORÇA O APOIO LOGÍSTICO AOS 
CENTROS DE SAÚDE DO CONCELHO

MUNICÍPIO LANÇA CONJUNTO DE MEDIDAS DE APOIO 
SOCIAL E ECONOMICO

De forma a mitigar as consequências 
graves que a pandemia Covid-19 intro-
duziu no tecido empresarial e na vida dos 
Vilaverdenses, a Câmara Municipal de 
Vila Verde aprovou, na reunião do execu-
tivo municipal,  de 10 de dezembro, um 
conjunto extraordinário de 20 medidas 
na área social e económica para ajudar os 
munícipes e as empresas Vilaverdenses a 
ultrapassar este momento difícil. Das 20 
medidas apresentadas destacam-se a 
atribuição de um subsídio extraordinário 
de 100.000€ a distribuir pelas IPSS´s 
concelhias, a concessão de um apoio de 
8.000€ à Associação Empresarial Vale 
do Homem para promover ações que 
estimulem o comércio local, a redução 
em 60% da fatura da água, saneamento 

e resíduos para o comércio, serviço e res-
tauração e isenção total para as famílias 
que beneficiam do tarifário social até ao 
limite mensal de 20m3, assim como a 
isenção total das taxas de ocupação de 
espaço público, durante o ano 2021, para 
a instalação e alargamento de esplana-
das e publicidade.
Desde o início de março, o Município de 
Vila Verde tem vindo a adotar diversas 
medidas que procuram, em cada mo-
mento, dar o seu contributo para gar-
antir a segurança e a saúde dos muníci-
pes e trabalhadores, estimular o tecido 
empresarial e assegurar a continuidade 
do funcionamento dos serviços públicos. 
Após a distribuição, em colaboração com 
as Juntas de Freguesia, de máscaras de 

proteção a todos os munícipes, a entrega 
de equipamento de proteção individual 
a profissionais de saúde e colaboradores 
das IPSS´s concelhias, a aquisição e dis-
ponibilização à autoridade de saúde lo-
cal de testes de diagnóstico por PCR e de 
deteção de antigénio, da atribuição de 
um subsídio extraordinário de 15.000€ 
aos Bombeiros Voluntários de Vila Verde 
e do reforço do apoio social aos mais 
desfavorecidos, entre muitas outras, o 
Município de Vila Verde apresenta agora 
mais 20 medidas de apoio e encontra-
se permanentemente a monitorizar os 
efeitos causados por esta pandemia e 
a estudar constantemente novas medi-
das de apoio às empresas e cidadãos(ãs) 
Vilaverdenses.

1– Isenção do pagamento de todas as 
rendas habitacionais de natureza social, 
relativas ao mês de dezembro deste ano 
e durante o 1º trimestre de 2021;
2 – Conceder, a título excecional, um sub-
sídio extraordinário a todas as IPSSs para 
fazer face às despesas de higienização e 
compra de equipamentos de proteção in-
dividual;
3 – Assegurar, quando solicitado pela Au-
toridade de Saúde, a realização dos testes 
de despistagem da Covid 19 aos utentes 
das Estruturas Residenciais para as Pes-
soas Idosas (ERPI) nas instalações da re-
spetiva instituição;
4 – Em articulação com a Segurança So-
cial, proceder à despistagem periódica e 
sistemática, mediante a realização dos 
testes rápidos de antigénio para a des-
pistagem da Covid-19, a todos os colabo-
radores das ERPI;
5 – Disponibilizar recursos humanos e ma-
teriais para apoiar a Autoridade de Saúde 
na sua atividade de controlo da pandem-
ia;
6 – Proceder à entrega, no domicílio, em 
colaboração com as Juntas de Freguesia, 
das prescrições médicas e dos medica-
mentos, aos mais idosos e aos doentes 
crónicos de risco;
7 – Prover o fornecimento regular e em 
contínuo de todos os materiais de pro-
teção às Escolas e a todo o pessoal ao 
serviço da educação nos estabelecimen-
tos da competência do Município;
8 – Assegurar cabazes de alimentos a um 
conjunto de famílias sinalizadas e com 

maior vulnerabilidade social, assim como 
prestar o apoio através das lojas sociais 
do Município;
9 – Continuar a assegurar as linhas de a 
tendimento telefónico (pelos números 
253 323 002 / 926 288134 / 926 288 138) 
para apoio psicológico e social resultante 
da pandemia;
10 – Aquisição de máscaras e material 
de proteção para as famílias com dificul-
dades económicas;

11 – Isenção de 60% da faturação rela-
tiva ao mês de dezembro e 1º trimestre 
de 2021 para as tarifas fixas e variáveis 
aplicáveis aos serviços de água, sanea-
mento e resíduos, para os consumidores 
que desenvolvem atividades de comércio 
e serviços cujas superfícies dos estabel-
ecimentos tenham até 200 m2 de área, 
podendo, no caso da restauração ser ul-
trapassado este limite (benefício aplicado 
mediante a apresentação do requerimen-
to);
12 – Isenção total das tarifas fixas e var-
iáveis de água, saneamento e resíduos a 
todos os consumidores domésticos que 
beneficiem do tarifário social, até ao lim-
ite de 20m3, durante os meses de dezem-
bro e no 1º trimestre de 2021;
13 – Alargamento do prazo para pa-
gamento voluntário da faturação dos 
serviços de água, saneamento e resíduos 
até 45 dias;
14 – Isenção total das taxas de ocupação 
de espaço público, durante o ano de 2021, 
para instalação de mobiliário urbano, 

toldos e publicidade, para todas as empre-
sas de restauração, comércio e serviços 
sedeadas no concelho de Vila Verde cuja 
superfície comercial não exceda os 200 
m2 (podendo este limite ser ultrapassado 
no caso da restauração);
15 – Isenção total das taxas de ocupação 
do espaço público e de lugares de es-
tacionamento não concessionado para 
alargamento e instalação de esplanadas 
durante o ano de 2021;
16 – Concessão de benefícios fiscais para 
apoio ao investimento e a criação de 
novos postos de trabalho para novos in-
vestimentos empresariais discriminando-
se positivamente as micro e pequenas 
empresas bem como os jovens empresári-
os em sede de IMI para o ano de 2021;
17 – Concessão de benefícios fiscais para 
apoio ao investimento e a criação de 
novos postos de trabalho em sede de IMT;
18 – Concessão de benefícios fiscais para 
apoio ao investimento e a criação de 
novos postos de trabalho em sede de Der-
rama e Taxas Urbanísticas;
19 – Estabelecer uma parceria com a As-
sociação Empresarial Vale do Homem 
(AEVH) no sentido de se desenvolverem 
ações e campanhas de promoção e apoio 
ao comércio local;
20 – Isentar 50% do pagamento das ren-
das no mês de dezembro e durante o 1o 
trimestre de 2021 aosestabelecimen-
tos afetos ao comércio, restauração e 
serviços, cujas lojas sejam propriedade do 
Município.

MEDIDAS DE APOIO AOS SETORES MAIS AFETADOS

ÁREA SOCIAL

ÁREA ECONOMICA

COVID - 19
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