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As opiniões expressas no presente documento 
são da responsabilidade de Vila Verde, e não 
refletem necessariamente a política oficial do 
Conselho da Europa. O presente documento 
é publicado tal como foi submetido ao 
secretariado.
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GUIA DE ACOLHIMENTO

Bem-vindos 
a Vila Verde!

MENSAGEM DA PRESIDENTE 

A Câmara Municipal de Vila Verde assume como estratégia de 
desenvolvimento e progresso a promoção da diversidade e inclusão 
social de todos os cidadãos e todas as cidadãs.

As pessoas são e serão sempre a primeira de todas as prioridades, validando 
a matriz de um Município que integra a Rede Portuguesa das Cidades 
Interculturais e é, desde 2017, subscritor da Carta Portuguesa para a 
Diversidade e Inclusão.

A mobilização coletiva é a palavra de ordem para impulsionar Vila Verde e 
colocar o concelho num patamar ainda mais elevado de desenvolvimento, 
com os residentes e todos aqueles que nos dão a honra de aqui viverem e 
desenvolverem os seus projetos pessoais e profissionais.

Acredito que, quanto maior for a multiculturalidade, maior será a capacidade 
de inovação e desenvolvimento no nosso território. O objetivo é que quem 
vem para o concelho de Vila Verde se sinta bem acolhido e integrado, num 
processo tranquilo e incentivador.

Este manual tem como objetivo principal facilitar o processo de acolhimento 
de todas as pessoas que, das mais variadas proveniências, chegam a Vila 
Verde e aqui possam encontrar um local que corresponda aos seus desejos 
e onde tenham a oportunidade de implementar o seu projeto de vida.

Júlia Rodrigues Fernandes
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde

“Que nada nos limite, 
que nada nos defina, 
que nada nos sujeite. 

Que a liberdade seja a nossa 
própria subsistência, 

já que viver é ser livre.”

Simone de Beauvoir
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01.  APRESENTAÇÃO

Guia de Acolhimento
Este Guia de Acolhimento tem como objetivo principal apoiar 
numa melhor integração na comunidade vilaverdense, através 
da informação que consideramos essencial para quem chega 
a Portugal e a Vila Verde, em particular. Escolhemos o que 
entendemos ser mais útil nesta nova etapa, e esperamos 
contribuir para facilitar o seu processo de integração.

É um instrumento auxiliar de informação sistematizada, que só servirá o 
objetivo para que foi criado se as pessoas migrantes se apropriarem dele, 
e o transformarem num instrumento dinâmico e atual, contribuindo com 
a sua experiência e conhecimento para a sua melhoria contínua.

Neste Guia encontrará informação sobre vários serviços da Câmara Municipal 
e dos Serviços desconcentrados da Administração Central do Estado que 
consideramos essenciais, designadamente no que se refere aos registos legais 
de cidadania, emprego, aprendizagem do português, educação, habitação, 
saúde, segurança, lazer e cultura, mobilidade.

Para outras informações e serviços não contidos neste Guia, a Câmara 
Municipal tem uma Equipa para o/a apoiar e orientar.
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02.  ACOLHIMENTO AO CIDADÃO MIGRANTE

Gabinete da Rede Social
O Município de Vila Verde dispõe de um gabinete da Rede Social. É um serviço 
de acolhimento, informação e apoio descentralizado. Aqui, pode solicitar apoio 
ao processo de acolhimento e integração, nas suas múltiplas vertentes. Para 
efeitos de atendimento ou para obter mais informações, utilize os contactos 
abaixo.

REDE SOCIAL DE VILA VERDE
R. Dr. João Macedo da Cunha
4730-760 Vila Verde

Email: rede-social@cm-vilaverde.pt
Contacto: (+351) 253 323 002
Horário: segunda a sexta-feira das 10.00 horas às 15.30 horas
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03.  CIDADANIA– PROCEDIMENTOS LEGAIS E BUROCRÁTICOS

03.1 Finanças (Autoridade Tributária)

O número de identificação fiscal (NIF) tem como finalidade 
identificar o cidadão ou as empresas, para efeitos fiscais e de 
impostos, por exemplo, em declarações de IRS (Imposto sobre 
o Rendimento de Pessoas Singulares) ou outros impostos ou 
transações financeiras.

 NIF 

Para pedir o NIF necessita do documento de identificação civil ou passaporte. 
Para cidadãos de Países Terceiros, acresce a necessidade de um representante 
(português ou estrangeiro com a situação regularizada). O pedido do NIF é 
gratuito, e deve ser realizado junto de um Serviço de Finanças.

 IRS (IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES) 

É o imposto que tributa o rendimento dos cidadãos. Este imposto incide 
sobre os rendimentos que são usufruídos pelos cidadãos, decorrentes 
dos rendimentos do trabalho, do património, entre outros. Estão sujeitos à 
apresentação de declaração de IRS os cidadãos residentes em Portugal, bem 
como os chamados não residentes que auferem rendimentos em território 
nacional.

O processo de apresentação anual da Declaração de IRS é feito exclusivamente 
online. Assim, após a atribuição do NIF ao cidadão, poderá aceder a www.
portaldasfinancas.gov.pt e fazer o seu registo. Ser-lhe-á enviada uma palavra-
passe/senha para que possa consultar a sua situação tributária e apresentar 
e solicitar documentos, sem ter de se deslocar fisicamente ao Serviço de 
Finanças. Este registo é imprescindível para apresentação da Declaração 
Anual de IRS, que tem um prazo, definido anualmente pelo Ministério das 
Finanças e amplamente publicitado.

SERVIÇOS DE FINANÇAS DE VILA VERDE
R. da Misericórdia, 126
4730-745 Vila Verde

Site: www.portaldasfinancas.gov.pt
Contacto: (+351) 253 310 720
Horário: segunda a sexta-feira das 09.00 horas às 15.30 horas
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Em Portugal existe um Serviço de Segurança Social, que é 
obrigatório para quem trabalha, o qual protege em situação de 
desemprego, de doença, ou de carência económica, bem como 
funciona como seguro, para efeitos de reforma, após decorrida a 
fase da vida ativa.

 PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO NA SEGURANÇA SOCIAL, DEVE: 

SE É TRABALHADOR INDEPENDENTE, 
APRESENTA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
• Modelos de requerimento RV 1000/2019-DGSS e RV 1006/2018-DGSS;
• Documento de identificação – Passaporte ou Cartão de Cidadão 
 ou outro documento de identificação civil do país de origem;
• Declaração de início de atividade independente emitida pela 
 Autoridade Tributária e Aduaneira.

SE É TRABALHADOR POR CONTA DE OUTRÉM 
OU TRABALHADOR DO SERVIÇO DOMÉSTICO, APRESENTA 
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
• Requerimento RV 1009/2018-DGSS e Requerimento RV 1006/2018-DGSS;
• Documento de identificação - Passaporte ou Cartão de Cidadão 
 ou outro documento de identificação civil do país de origem;
• Contrato de trabalho.

(Trabalhadores do Serviço Doméstico que tenham acordo com a entidade 
empregadora quanto quanto ao pagamento de contribuições com base em 
remuneração efetiva, para além dos documentos indicados, devem ainda 
apresentar uma fotocópia do acordo, no caso de o mesmo não constar já do 
contrato de trabalho, e um atestado médico de capacidade para o exercício da 
atividade, emitido pelo Serviço Nacional de Saúde.)

SEGURANÇA SOCIAL DE VILA VERDE
R. Dr. Domingos Oliveira Lopes
4730-703 Vila Verde

Site: www.seg-social.pt
Contacto: (+351) 300 003 990

03.2 Segurança Social
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03.  CIDADANIA– PROCEDIMENTOS LEGAIS E BUROCRÁTICOS

03.3 Autorização de Residência/ 
 Título de Residência 

Para mais informações consulte as páginas:
www.imigrante.sef.pt/solicitar/
www.acm.gov.pt/-/o-que-e-e-quais-as-condicoes-para-obter-uma-
autorizacao-de-residenciatemporaria

(+351) 808 202 653 (Rede fixa)
(+351) 808 962 690 (Rede móvel)

ATENDIMENTO NA LOJA DO CIDADÃO DE BRAGA
Rua dos Granjinhos, no 6, 4700-352 Braga
Horário: 8h30-20h00 (dias úteis)
Contacto: (+351) 253 205 798

SEF
Atendimento na Delegação Regional de Braga
Rua Mário Valença, no 66
4715-216 Nogueira, Braga
Horário: 10h00-12h00 e 14h00-16h00 (dias úteis)
Email: del.braga@sef.pt
Contacto: (+351) 253 680 040

 SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS (SEF) 

Para pedir autorização de residência temporária, deve apresentar os seguintes 
documentos:
• Passaporte ou outro documento de viagem válido;
• Visto de residência válido ou Manifestação de Interesse no Portal 
 SAPA (Sistema Automático de Pré-Agendamento) do SEF;
• Comprovativo de meios de subsistência (recibos de salário 
 dos últimos 3 meses);
• Comprovativo de alojamento (Contrato de arrendamento 
 ou Atestado da Junta de Freguesia);
• Comprovativo de inscrição na segurança social;
• Comprovativo do NIF.
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 CERTIFICADO DE REGISTO DE CIDADÃO COMUNITÁRIO (CRCC) 

Se é cidadão comunitário, oriundo de um dos países membros da União Europeia, 
da Suíça, do Liechtenstein, da Islândia, ou da Noruega deve enviar email a solicitar 
a possibilidade de emissão de Certificado de Registo de Cidadão Comunitário para: 
geral@cm-vilaverde.pt

DEVERÁ JUNTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

• Documento de identificação civil ou Passaporte;
• Prova de alojamento: um dos seguintes documentos (fatura da água/
 eletricidade/telefone, ou contrato de arrendamento, ou Atestado 
 da Junta de Freguesia);
• Contrato de trabalho e/ou 3 últimos recibos de vencimento 
 (no caso de ser estudante: Declaração de Matrícula na escola/
 universidade);
• Comprovativo do NIF.

ATENDIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Horário: 08h30-13h00 e 14h00-16h30 (dias úteis)
Contacto: (+351) 253 310 500
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Para abrir uma conta bancária, terá de visitar uma agência 
bancária em Portugal com os seguintes documentos 
de identificação:

• Documento de Identificação Civil;
• Número de Identificação Fiscal (NIF);
• Comprovativo de morada;
• Comprovativo de vínculo laboral: declaração da entidade patronal ou recibos 
 de vencimento recentes ou Comprovativo de recebimento de pensão/reforma 
 estrangeira.

04.  ABRIR UMA CONTA BANCÁRIA

Como fazer 
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05.  EMPREGO / TRABALHO

Para qualquer assunto relacionado com emprego 
e/ou formação profissional, dirija-se:

 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 DE BRAGA (IEFP) 

O IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional é um serviço nacional 
que tem como missão promover a criação e a qualidade do emprego, bem como 
combater o desemprego, através de políticas ativas de emprego.

IEFP (INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA)
Rua Dr. Felicíssimo Campos, 127, 4700-224 Braga

Site: www.iefp.pt
Contacto: (+351) 253 469 750
Horário: 09.00 horas às 17.00 horas

OU

OU

GIP (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE VILA VERDE)
Rua Dr. João Macedo da Cunha, n.º 42, 4730-760 Vila Verde

Email: gip@cm-vilaverde.pt
Contacto: (+351) 926 288 133
Horário: 08h30-13h00 e 14h00-16h30 (dias úteis)

GIP (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DA VILA DE PRADO)
Bom Sucesso, Rua 1, nº12, 4730-457 Vila de Prado

Email: gipviladeprado@cm-vilaverde.pt
Contacto: (+351) 926 288 127
Horário: 09.00h – 13.00h (dias úteis)
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 ACT (AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO) 

A Autoridade para as Condições do Trabalho é um serviço da administração 
central, que promove a melhoria das condições de trabalho, através do controlo 
do cumprimento do normativo laboral no âmbito das relações laborais privadas, 
e pela promoção da segurança e saúde no trabalho, em todos os setores de 
atividade públicos ou privados.

 SERVIÇO DE APOIO AO INVESTIMENTO E AO EMPREENDEDORISMO 

Os benefícios e apoios a conceder pelo Município aos Projetos reconhecidos 
como de Interesse Público Municipal (PIPM) revestem as seguintes modalidades:

• Benefícios fiscais relativamente aos impostos e outros tributos próprios;
• Redução ou isenção de taxas e demais instrumentos de remuneração 
 em vigor constantes de regulamentos municipais;
• Apoio na instrução dos procedimentos administrativos aplicáveis;
• Outros apoios a conceder pela Câmara Municipal tendo em especial 
 consideração o montante de investimento e/ou a criação líquida de 
 postos de trabalho.

Os benefícios fiscais consistem na isenção total ou parcial dos impostos 
relativos ao Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 
(IMT), Imposto Municipal sobre Imóveis de natureza urbana (IMI), provenientes 
dos imóveis exclusivamente afetos ao PIPM a realizar na área do Município e 
isenção ou redução da taxa de derrama.

ACT - UNIDADE LOCAL DE BRAGA
Rossio da Sé, 4704-506

Site: www.act.gov.pt
Contacto: (+351) 253 609 560
Horário: 09.00h – 12h.30 e 14.00 – 16h.30 horas (dias úteis)

Praça do Município
4730-733 Vila Verde

Site: www.cm-vilaverde.pt
Contactos:  253 310 500 / 253 310 566
Email: gaei@cm-vilaverde.pt
Horário preferencial: Quarta-feira 9:30h às 12:30h

05.  EMPREGO / TRABALHO
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06.  APRENDA LÍNGUA PORTUGUESA

Cursos de Português
Os cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA) destinam-se aos 
cidadãos de nacionalidade estrangeira que comprovem não possuir 
nacionalidade portuguesa, que residam em Portugal e que cumpram alguns 
requisitos, designadamente serem maiores de 18 anos e possuírem grau de 
escolarização no país de origem. O objetivo principal é o de promover o
conhecimento da língua portuguesa para uma melhor integração.

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTAR:

sfp.braga@iefp.pt
se.braga@iefp.pt

gip@cm-vilaverde.pt
(+351) 926 288 133

gipviladeprado@cm-vilaverde.pt
(+351) 926 288 127
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07.  EDUCAÇÃO

Rede Escolar
Estabelecimentos de Ensino

Vila Verde dispõe de uma rede de escolas, desde o ensino pré-escolar 
até ao fim do ensino secundário, que dão resposta às necessidades da 
população, incluindo a educação das crianças e jovens, mas também a 
educação de adultos e aprendizagem ao longo da vida.

A rede escolar pública é constituída por três agrupamentos e uma escola 
secundária situada na sede concelhia.

A Escola Profissional Amar Terra Verde situa-se também na sede do Concelho, 
com pólos nos Concelhos de Amares e Terras de Bouro.

GABINETE DE EDUCAÇÃO
Praça do Município, 4730-733 – Vila Verde

Horário: 08.30h – 16h.30 horas (dias úteis)

REDE ESCOLAR

Site: https://www.cm-vilaverde.pt/viver/educacao/rede-escolar/
Contacto:  (+351) 253 310 500
Email: geral@cm-vilaverde.pt

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
https://www.cm-vilaverde.pt/viver/
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Equivalências académicas/
Reconhecimento de graus

Poderá pedir equivalência de habilitações estrangeiras do ensino básico e 
secundário num dos estabelecimentos de ensino básico e secundário de Vila Verde. 
Este pedido é gratuito.

DOCUMENTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PEDIR EQUIVALÊNCIA 
DE HABILITAÇÕES DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO CONCLUÍDAS 
COM APROVEITAMENTO (EM LÍNGUA ESTRANGEIRA), OBTIDAS EM PAÍS
ESTRANGEIRO:

• Certificados autenticados pelos serviços consulares ou embaixadas de Portugal 
 com sede no país a que a habilitação diz respeito, ou com Apostilha de Haia, 
 para os países que aderiram à Convenção de Haia;
• Tradução para língua portuguesa;
• Com indicação do(s) ano(s) de escolaridade, ciclo de estudos ou curso 
 concluídos com aproveitamento e respetivas classificações finais;
• Fotocópia legível de documento de identificação atualizado (Bilhete de 
 Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Autorização de residência);
• Formulário de Habilitações estrangeiras do ensino básico e secundário - 
 equivalência a fornecer pelo estabelecimento de ensino.

PODERÁ AINDA SER NECESSÁRIA DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL:

• Declaração, emitida por entidade competente para o efeito, com informação 
 sobre as escalas classificativas utilizadas e a nota mínima/conceito mínimo 
 para aprovação.

Relativamente ao ensino superior, deverá dirigir-se às Universidades públicas e 
Institutos Politécnicos públicos, com oferta do curso para o qual pretende obter a 
equivalência, ou consultar a página da DGES. O montante a pagar varia, pelo que 
sugerimos que contacte diretamente ou se dirija ao estabelecimento de ensino 
superior.

Site: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento

Para mais informações dirija-se ao gabinete da Rede Social ou envie email para 
redesocial@cm-vilaverde.pt
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07.  ARRENDAR CASA - HABITAÇÃO

É importante ter um contrato de arrendamento 
assinado que inclua todos os detalhes doarrendamento, 
incluindo cláusulas de rescisão.

Normalmente é exigido um depósito equivalente a um mês de renda, mais 
um mês de renda antecipada. Como estrangeiro, é necessário ter um fiador 
português para celebrar um contrato de arrendamento, pois irá garantir por 
escrito que os pagamentos da renda serão efetuados, caso haja incumprimento 
por parte do arrendatário. 

Para assinar o contrato de arrendamento, uma cópia do seu passaporte ou 
bilhete de identidade e número de identificação fiscal (NIF) são os requisitos 
mínimos.
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09.  SAÚDE

Serviço Nacional de Saúde é um serviço essencial e universal, 
através do qual o Estado Português assegura o direito à saúde 
de todos os cidadãos em Portugal.

 SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS) 

Qualquer cidadão migrante com residência legal em Portugal pode solicitar 
o número de utente, para ter acesso aos serviços das unidades públicas de 
cuidados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde. 

PARA OBTER O NÚMERO DE UTENTE DO SNS DEVE TER 
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
• Autorização de residência válida emitida pelo SEF;
• Número de Identificação Fiscal (NIF).

Existem casos especiais em que os estados de origem têm acordo com Portugal na 
área da saúde.

Site: www.sns.gov.pt
Contacto: (+351) 808 24 24 24

www.aces-gerescabreira.pt
http://www.aces-gerescabreira.pt/portfolio-item/ucc-vila-verde/
https://www.arsnorte.min-saude.pt/agrupamentos-de-centros-de-saude/aces-
cavado-ii-gerescabreira/

SAÚDE 24
(+351) 808 24 24 24

EMERGÊNCIA
112

 INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE (HOSPITAL E CENTROS DE SAÚDE) 

  Vila Verde dispõe de uma rede pública de infraestruturas de saúde,  
  incluindo um hospital, centros de saúde e unidades de saúde familiar,  
  conforme a área de residência.



28 GUIA ACOLHIMENTO
VILA VERDE

SEGURANÇA

28 GUIA ACOLHIMENTO
VILA VERDE

10



29

10.  SEGURANÇA

Vila Verde dispõe de forças de segurança, 
complementares entre si, garantindo a segurança 
e bem-estar de toda a população.

EMERGÊNCIA
112

PROTEÇÃO CIVIL, Serviço de Proteção Civil
Praça do Município, 4730-733 Vila Verde

Contacto: (+351) 253 310 500

GNR – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE VILA VERDE
R. dos Bombeiros 59, 4730-752 Vila Verde

Contacto: (+351) 253 320 100
Email: ct.brg.dbrg.pvlv@gnr.pt

GNR – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DA VILA DE PRADO
Av.ª Cavado, Prado, 4730-460 Vila Verde

Contacto: (+351) 253 929 120
Email: ct.brg.dbrg.pprd@gnr.pt
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11.  REDE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Vila Verde dispõe de uma rede de equipamentos sociais 
de apoio a pessoas e famílias.

Para qualquer informação poderá contactar a Rede Social de Vila 
Verde através do email: rede-social@cm-vilaverde.pt.
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12.  LAZER / CULTURA

Existem vários locais de interesse que pode conhecer 
e visitar no concelho de Vila Verde.

Deixamos aqui algumas sugestões para ocupar os tempos livres na nossa Vila.

 CENTRO DE DINAMIZAÇÃO ALIANÇA ARTESANAL 

Situado na Avenida Dr. Bernardo Brito Ferreira (4730-716 Vila Verde), tem 
como objetivos apoiar as iniciativas dos artesãos, na perspetiva de preservação 
do valor cultural e patrimonial do artesanato de qualidade e comercializar e 
divulgar o artesanato de Vila Verde. No Centro de Dinamização pode fazer 
uma visita guiada às instalações, onde lhe explicarão a origem dos lenços dos 
namorados e pode até aprender um pouco como se fazem os pontos no linho.
Para tal deve fazer um pedido prévio à Aliança Artesanal, através do e-mail 
aliancaartesanal@gmail.com.

 LOJA NAMORAR PORTUGAL 

Na Loja Namorar Portugal (edifício contíguo à Aliança Artesanal) pode 
comprar souvenirs de vários géneros, desde os típicos lenços de namorados, 
a artigos em cortiça, carteiras, artigos de papelaria diversos, caixas de madeira 
e artigos de vestuário. Pode também comprar outros produtos locais como 
mel, azeite, doces, compotas, vinho, aguardente e licores.

Morada: Avenida Dr. Bernardo Brito Ferreira, 4730-716 Vila Verde
Site: http://www.aliancartesanal.pt/ 
Contacto: 253 310 580 / 253 322 462
Email: aliancaartesanal@gmail.com
Horário: todos os dias das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00

Morada: Avenida Dr. Bernardo Brito Ferreira, 4730-716 Vila Verde
Site: http://www.namorarportugal.pt/ 
Contacto: 253 322 462 (número pertencente à Aliança Artesanal)
Horário: segunda a sexta-feira das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
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 SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO ALÍVIO 

O Santuário da Nossa Senhora do Alívio começou a ser construído em 
finais do século XVIII, a mando do Padre Francisco Fragoas, e prolongou-se, 
com várias obras de ampliação, consequência do crescendo do culto, até ao 
século XX, chegando a este imponente templo mariano. Importante local de 
peregrinação, o Santuário apresenta reminiscências do estilo gótico em várias 
partes do seu edifício. Na Casa das Promessas podem encontrar vários objetos 
muito curiosos que os devotos deixam à Nossa Senhora. O Santuário dispõe 
ainda de um parque de merendas arborizado.

 PRAIA DA MALHEIRA 

A Praia da Malheira é muito procurada nos meses de Verão. 
Localizada nas margens do Rio Homem, encanta pela qualidade da 
água e pela sua beleza envolvente. As zonas verdejantes das duas 
margens do rio e o acesso às mesmas permite que seja usufruída 
em ambos os lados. Possui uma zona de lazer e recreio com uma 
grande extensão de relvado, bar e parque infantil, sanitários, parque 
de estacionamento, zonas de sombra e azenha de moinho.

 PRAIA FLUVIAL DO FAIAL 

A Praia Fluvial do Faial fica situada junto ao rio Cávado, na Vila de Prado. Com 
espaços verdes de excelência, reúne as condições para momentos de convívio 
e lazer em família ou com amigos. Aqui fica também localizado o Clube Náutico 
de Prado o qual disponibiliza ao público em geral um campo polidesportivo 
que permite a prática de três modalidades - futebol, 
ténis e basquetebol-, um campo de voleibol de 
praia e um parque infantil, um parque de merendas 
constituído por 6 mesas com bancos, zona de banhos, 
um bar e um parque de estacionamento com acesso 
para viaturas ligeiras e autocarros.

Site: http://www.santuarioalivio.pt/ 
Contacto: 253 311 047 - disponível das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30
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 CERVEJARIA ARTESANAL A LETRA 

A Cervejaria Artesanal A LETRA, nasceu em 2013, inaugurando uma unidade 
de produção de 600m2. Neste espaço poderá consumir todas as cervejas 
LETRA, provar os petiscos e observar a atividade na área de produção, 
visível do Brewpub. A visita guiada pelos mestres cervejeiros inicia-se com 
a apresentação das matérias-primas da cerveja, seguindo-se uma visita à 
plantação pedagógica de lúpulo. No final, está incluído um copo da nossa 
cerveja, acompanhado de um petisco.
Realiza visitas guiadas – plantação, fabrico e prova – mediante disponibilidade.

 CHOCOLATARIA ARTESANAL 

Chocolate com Pimenta, situada num dos antigos armazéns municipais, 
junto à antiga Adega Cooperativa de Vila Verde, num espaço reabilitado. De 
forma a dinamizar toda a estrutura, a Chocolataria Artesanal contempla além 
da produção de chocolates e doces exclusivos, uma vertente lúdica e cultural, 
com a realização de workshops para adultos e crianças e serões culturais com 
música ao vivo. Ver: https://pt-pt.facebook.com/ChocolatecomPimenta.VVd

Morada: Avenida Professor Machado Vilela nº147, 4730-684 Vila Verde
Site: http://www.cervejaletra.pt/ 
Contacto: Francisco Pereira – 939 348 066

Morada: Avenida Professor Machado Vilela nº 147, 4730-684 Vila Verde
Site: http://www.chocolatecompimenta.pt/ 
Contacto: Pedro Sousa – 965 534 458
E-mail: chocolatecompimenta.vvd@gmail.com
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Desporto

Vila Verde dispõe de estruturas desportivas de modo a incentivar os residentes 
a uma vida saudável, contribuindo para o seu bem-estar físico e emocional.

COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA VERDE
Rua Cidade de Lugo, 4730-715 Vila Verde

Site: https://pt-pt.facebook.com/pages/category/Sports/Lazer-Vila-
Verde-966120783552706/ 
Contacto: 253 145 941
E-mail: piscinas.vilaverde@cm-vilaverde.pt

PISCINAS MUNICIPAL DA VILA DE PRADO
Lugar da Estrada, Rua 2, n.º 16, 4730-460 Vila de Prado

Contacto: 961 941 121
E-mail: piscinas.prado@cm-vilaverde.pt
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Parques e Jardins

Vila Verde é uma região repleta de tradições, apresentando também uma 
grande diversidade de paisagens que compõem autênticos cenários idílicos.

 PARQUE DE MERENDAS DE SANTO ANTÓNIO DE MIXÕES DA SERRA 

O Parque de merendas de Santo António de Mixões da Serra situa-se na 
freguesia de Valdreu, zona norte do concelho, num dos pontos mais elevados 
do concelho de Vila Verde, oferecendo uma vista formidável sobre o Município 
e concelhos vizinhos: Terras de Bouro e Ponte da Barca. Neste local também se 
realiza uma tradição secular, a Bênção dos Animais. Sendo um local excelente 

para piqueniques e convívios, aproveite para passar pela Igreja de Santo 
António de Mixões da Serra e subir a escadaria até chegar à estátua de  
St.º António situada num domo granítico. Lá perto, pode também ver o Fojo 
do Lobo (antiga armadilha). Nesta zona pode ver ainda pequenas aldeias 
rurais e os famosos espigueiros caraterísticos do Minho.
Em termos de equipamentos este parque oferece 15 mesas com bancos, 
água potável, equipamento de churrasco, WC, Bar, acesso para viaturas 
ligeiras e autocarros.

 PARQUE DE MERENDAS DO FAIAL 

O Parque de merendas do Faial fica situado junto ao rio Cávado, na Vila de 
Prado. Com espaços verdes de excelência, reúne as condições para momentos 
de convívio e lazer em família ou com amigos. É constituído por 6 mesas com 
bancos, zona de banhos, acessos para viaturas ligeiras e autocarros.

Morada: Lugar de Santo António de Mixões da Serra, 4730-610 Vila Verde

Morada: Av. do Cávado, 4730-770 Vila de Prado
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 PARQUE DE MERENDAS DO SENHOR DO BONFIM 

O Parque de merendas do Senhor do Bonfim situa-se na freguesia 
de Goães, junto à capela do Senhor do Bonfim, com um espaço amplo e 
tranquilo, ideal para convívios entre família e amigos. Oferece um conjunto 
de 10 mesas com bancos, acessos para viaturas ligeiras e autocarros, bar 
(pontualmente), equipamento para churrasco, água potável e WC.

 CASA DO CONHECIMENTO 

A Casa do Conhecimento é um equipamento público de base tecnológica 
integrada numa rede de Casas do Conhecimento da região do Minho, que 
promove a inclusão digital na Sociedade da Informação.
A Casa do Conhecimento de Vila Verde conta com um auditório multimédia, 
dotado de projeção 3D, salas de formação e exposição, com realidade 
aumentada, quadros interativos e ‘videomapping’, entre outras valências. 
É um espaço de experimentação tecnológica. Carece de marcação prévia 
para visitas.

 PARQUE DE MERENDAS DE SANTA ANA DO MONTE 

O Parque de merendas de Santa Ana do Monte situa-se na freguesia 
de Paçô, junto à capela de Santa Ana do Monte, com uma envolvente de 
árvores de várias espécies, um incentivo para se estabelecer uma relação 
amigável coma natureza. Oferece várias mesas com bancos em granito, 
acessos para viaturas ligeiras e autocarros, bar, água potável e WC. O 
acesso ao bar, WC e churrasqueira deverá ser solicitado coma devida 
antecedência à Junta de Freguesia de Paçô (+351 917 728 540).

Morada: Lugar do Bonfim, 4730-420 Goães

Morada: Lugar de Santa Ana do Monte, 4730-350 Paçô

Morada: Praça 5 de Outubro, 4730-732 Vila Verde
Contacto: 968 451 917 – disponível de 2ª a 6ª das 08h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30
E-mail: casadoconhecimento@cm-vilaverde.pt
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 MUSEU DO LINHO 

O Museu do Linho ocupa o Edifício da Antiga Escola Primária de 
Marrancos, sendo que o Sr. Abílio Ferreira, o responsável pelo museu, 
realiza as visitas guiadas. O museu encontra-se aberto ao fim de semana 
(sábado das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00 e domingos das 
09h00 às 12h00).
Durante a semana é possível visitar o museu mediante marcação prévia. 
A visita a este espaço museológico permite contemplar os diversos 

instrumentos de trabalho e peças elaboradas em linho e a sua forte simbologia, 
remetendo o visitante para as diversas fases que o linho passa, desde a 
sementeira até ao tear, constituindo um importantíssimo legado cultural, um 
testemunho da nossa identidade nacional e de memória.

 MUSEU TERRAS DE REGALADOS 

O Museu Terras de Regalados reúne o espólio de arte sacra da paróquia, 
albergando cerca de uma centena de peças de culto e uso religioso. O 
seu espólio, datado entre o séc. XVI e o séc. XX, varia entre a estatuária, os 
paramentos, a talha, os metais, a bibliografia e documentos. Situa-se junto à 
Igreja de Pico de Regalados e encontra-se aberto apenas aos domingos de 
manhã, das 10h00 às 12h00. Pode combinar outra data e hora mediante 
marcação prévia e disponibilidade do responsável.

Morada: Rua Joaquim Ferreira de Araújo, Marrancos, 4730-281 Vila Verde
Contacto: Abílio Ferreira - 253 381 219/ 919 625 131

Morada: Rua da Igreja, nº 81, 4730-390 Pico de Regalados
Contacto: 918 022 390 / 960 290 850

Rede de Museus

A Rede de Museus de Vila Verde é composta por 3 museus de natureza muito 
diversa.
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 CASA DO BRINQUEDO E DA BRINCADEIRA 

A Casa do Brinquedo e da Brincadeira é um projeto da Associação Domingos 
de Oliveira Lopes, cujo grande objetivo passa por ser um espaço de memória, 
não só da passada, mas também da futura. Aqui entrelaçam-se abordagens ao 
brinquedo tradicional português olhado por três ângulos muito particulares: o 
brinquedo feito pelas mãos habilidosas das crianças, o brinquedo artesanal feito 
por artesãos e o brinquedo de produção industrial. Mas o projeto não se confina 
a estas balizas: junta-lhe as brincadeiras tradicionais e vai convidar o público 
mais pequeno, a construir os seus próprios brinquedos e a brincar à medida da 
imaginação de cada um. Encontra-se a funcionar na antiga Escola Primária da 
freguesia de Barbudo e está aberta ao público às segundas, quartas, sextas-
feiras e domingos, das 14h00 às18h00, sendo que deve fazer a marcação 
da sua visita.

 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 A Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela garante acesso à  
 informação e ao conhecimento.

 LOJA INTERATIVA DE TURISMO 

Morada: Rua Padre Avelino Alves, nº 205, 4730-064 Vila Verde e Barbudo
Site: https://www.cm-vilaverde.pt/visitar/ 
FB: https://www.facebook.com/Casa-do-Brinquedo-e-da-
Brincadeira-1410941115848302/
Contacto: 916 059 132 – Alberto Nídio Silva
E-mail: adol@adol.pt

Morada: Praça de Santo António 4, 4730-728 Vila Verde
Site: https://www.cm-vilaverde.pt/viver/biblioteca-municipal/biblioteca-municipal-
prof-machadovilela/ 
Contacto: (+351) 253 323 600
Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30; Sábado, das 10h00 às 12h30

Morada: Praça da República, 4730-733 Vila Verde
Contacto: (+351) 253 310 500 / (+351) 961 317 896
E-mail: lit@cm-vilaverde.pt
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Vila Verde tem uma rede de transportes públicos rodoviários 
que, fazem ligações entre as freguesias do concelho, 
e com outras cidades vizinhas.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PASSAGEIROS
Avenida do Autarca, 4730 Vila Verde

PRAÇA DE TÁXIS

VILA VERDE
Avenida Bernardo Brito Ferreira (EN 101), 4730 Vila Verde

VILA DE PRADO
Rua do Doutor Francisco António Gonçalves (EN 201), 4730 Vila Verde
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à Câmara Municipal 
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