
ESCOLA DE S. PEDRO PREPARADA PARA O FUTURO

A obra de reabilitação da Escola Secundária de São Pedro está  concluída. Depois de um investimento 
de cerca de 4,5 milhões de euros, a Escola está mais confortável,mais bonita e funcional.  Sendo 
uma das escolas mais antigas da cidade de Vila Real, mantém a sua integridade e grande parte 
da sua configuração original enquanto dota as suas instalações de valências que a tornam mais 
adaptada aos dias que correm e ao futuro que aí vem. Esta obra, há muito necessária, converte 
a Escola Secundária de S. Pedro numa construção moderna, dinâmica e capaz de oferecer as 
melhores condições aos alunos, professores e funcionários.



O Pitoresco 2020 chegou ao fim e deixou, uma vez mais, um rasto de cor pela cidade de Vila Real. Esta edição, em 
versão mais reduzida atendendo à situação pandémica que vivemos, acrescentou 4 murais aos 26 já existentes na 
cidade, focando os temas A Mulher e o Mundo e a Preservação da Floresta, homenageando todos aqueles que 
combateram a COVID19 na linha da frente e contando com a habitual dedicatória a Vila Real, ampliando assim 
o portefólio a céu aberto. Também de assinalar é a estreia do artista britânico @rocket01.co.uk e o reforçar da 
aposta em artistas nacionais e locais. O programa incluiu, apesar das restrições, os habituais workshops, exposições 
e instalações, vendo também  regressar o Arte fora da Caixa que, em parceria com a EDP Distribuição, dá vida às 
caixas de eletricidade um pouco por toda a cidade.

VILA REAL, CIDADE MAIS ACESSÍVEL E MAIS INCLUSIVA
Já começam a ser visíveis os resultados das intervenções que estão em curso um pouco por toda a cidade, no âmbito 
do Plano de Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Vila Real, que estabelece três eixos no seu programa de 
ação: Promoção da Mobilidade Sustentável, Regeneração do Centro Histórico e Inclusão Social, Combate à Pobreza e 
Discriminação. Para breve está a intervenção na Rampa do Calvário que, para além da reabilitação deste arruamento e 
adjacentes, incluirá a instalação de um meio mecânico que possibilitará uma ligação cómoda e acessível a todos, ligando 
a cota baixa da Av. Almeida Lucena com a cota alta do Largo do Pioledo.

ANTIGA ESTAÇÃO DOS CAMINHOS DE FERRO

RUA CAMILO CASTELO BRANCO

RUA IRMÃ VIRTUDES

RUA DA MISERICÓRDIA



Caros Munícipes,

A um ano do final deste mandato, importa lançar um olhar reflexivo sobre o trabalho desenvolvido até ao 
momento pelo atual executivo municipal… Um olhar atento sobre as obras da responsabilidade da autarquia de 
Vila Real capta, de imediato, a morosidade, a confusão, o congestionamento do trânsito e a falta de planificação/
fiscalização que conduzem a um caos a que há muito não se assistia. Um olhar humano perceciona, com verdadeira 
frustração, uma cidade entristecida, moribunda, sem dinamismo, sem projetos ambiciosos, sem investimento 
digno que atraia as pessoas. Um olhar crítico constata, de facto, que a falta de ambição está na base da ação da 
autarquia, que se tem pautado por uma gestão casuística sem qualquer visão estratégica para o concelho. São 
muitos os que se limitam a olhar mas… olhar não basta; é necessário pensar e agir de modo construtivo, enquanto 
cidadãos responsáveis e interventivos. São muito poucos os que fazem obra de forma consistente e ambiciosa! 
Não basta fazer obras! Não basta a euforia resultante de eventos pontuais! Não basta… VILA REAL PRECISA DE 
MAIS!

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO

E
Caras amigas e caros amigos,

O ano de 2020 tem sido um ano extremamente difícil para as famílias e para as instituições. O Município de Vila 
Real não passa ao lado desta realidade. Ainda assim, temos feito questão de afirmar um mote: Não Paramos! 
Apesar das dificuldades, não paramos de prestar apoio social a um número crescente de famílias. Não paramos 
de fazer e atrair investimento, de que é exemplo o novo pavilhão de acolhimento empresarial. Não paramos de 
apostar na educação, com as obras da Escola de Prado/Ferreiros e o Centro Escolar de Lordelo, recentemente 
consignadas. Não paramos de requalificar a cidade de Vila Real, incentivando os empreiteiros, eles próprios 
com dificuldades devido à COVID-19, a manter as obras em andamento. Não paramos de investir nas freguesias 
rurais, com mais de 3 milhões de euros em pavimentações a decorrer, um pouco por todo o lado. Não paramos 
de preparar o nosso concelho para a segunda vaga da pandemia, permitindo-nos, apesar de tudo, alguma 
normalidade. Em suma, não paramos de cumprir a nossa obrigação, ao serviço de todos os Vila-realenses.

EDITORIAL

Foram consignadas para execução as obras 
das empreitadas de “Adaptação da Antiga 
Escola Superior de Enfermagem a Escola do 1º 
CEB e Jardim de Infância” e de “Ampliação e 
Requalificação da Escola do Prado-Ferreiros”, 
cujos trabalhos arrancarão brevemente, 
totalizando um investimento superior a 2 milhões 
de euros.

Atendendo à pandemia Covid-19, a atual Campanha 
de Vacinação contra a gripe sazonal dos cidadãos Vila-
realenses maiores de 65 anos pode ser efetuada de forma 
gratuita nos Centros de Saúde, como habitualmente, mas 
também nas Farmácias e na Unidade Móvel de Saúde 
sendo, nesta última, necessária a inscrição prévia na Junta 
de Freguesia de residência. A diversificação de locais tem 
por objetivo evitar aglomerados nas unidades de saúde, 
numa altura em que se espera que estas estejam sujeitas a 
uma maior pressão. Esta iniciativa é o resultado da parceria 
entre o Município de Vila Real, o ACES Douro I - Marão e 
Douro Norte e as Juntas de Freguesia, para a vacinação na 
UMS, 0e a Associação Nacional de Farmácias, a Associação 
de Farmácias Portuguesas e a Associação Magnitude, no 
que se refere à vacinação nas Farmácias. A autarquia espera 
conseguir alcançar uma taxa de vacinação de 75% da 
população de idade mais avançada, cumprindo desta forma 
a meta proposta pela Organização Mundial de Saúde.
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CONTACTOS

Geral - 259308100 / Fax - 259308161 | Aeródromo Municipal - 259336620 | Complexo de Codessais - 259323519 | Museu de Arqueologia e Numismática - 259320340 | Museu 
da Vila Velha - 259308178 | Museu do Som e da Imagem - 259320000 | Parque de Campismo - 259324724 | Teatro de Vila Real - 259320000 | Avarias Iluminação Pública  - 
800506506 | Arquivo Municipal - 259309620 | Biblioteca Municipal - 259303080 | Grémio Literário - 259303083 | Urbanos - 259336806 | Piscinas Municipais - 259308159 | Escola 
Fixa de Trânsito - 25933 8583 | Veterinário Municipal - 966245512 | Piquete da ADIN (17.30 - 9.00) - 932308001 | Serviços Urbanos - 259378435 | Loja Social - 259326606 | Pavilhão 
de Desportos- 259303610 | Banco de Voluntariado - 259308100 | Centro de Ciência - 259308172 | Agência de Ecologia Urbana - 259308174

A Câmara Municipal de Vila Real, o Fundo Ambiental Europeu 
e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
assinaram, no dia 25 de setembro, um PROTOCOLO NO 
ÂMBITO DA COGESTÃO DO PARQUE NATURAL 
DO ALVÃO. Este modelo de cogestão irá permitir uma 
maior proximidade e partilha de recursos técnicos e financeiros 
entre os vários intervenientes, pondo em prática uma gestão 
participativa, colaborativa e articulada em cada área. 

A proposta de CARTA EDUCATIVA DE VILA REAL – 2ª 
GERAÇÃO encontra-se em fase de discussão pública até ao próximo 
dia 10 de novembro. Considerando que a Carta Educativa de Vila Real 
em vigor foi aprovada pelo Executivo Municipal de Vila Real e pela 
Assembleia Municipal de Vila Real em 2007 e homologada pela então 
Ministra da Educação em Janeiro de 2008, a revisão agora em curso é 
fundamental para ajustar este importante documento estratégico às 
exigências atuais do sistema educativo e à realidade concelhia. 

Realiza-se de 16 a 22 de novembro a 4ª Edição do Festival 
Internacional de Imagem de Natureza, uma iniciativa que tem 
por objetivo a sensibilização da sociedade para a conservação da 
natureza e para a preservação do património biológico. Este ano o 
Festival adapta-se à nova realidade, contando com 4 exposições, 
um festival de curtas-metragens e a Gala FIIN´ALL de Entrega de 
Prémios, que terá transmissão online. O Encontro de Fotografia e 
Cinegrafia de Natureza fica adiado para o mês de março. Nesta 
edição, a participação nos vários concursos superou todas as 
expectativas. No concurso de Desenho estão em competição cerca 
de 141 obras, no concurso de fotografia cerca de 800 imagens e no 
concurso de curtas-metragens cerca de 1697 trabalhos, envolvendo 
participantes de 117 países. A grande novidade, o concurso Juvenil 
de Imagem de Natureza, com caráter distrital, recebeu, nesta sua 
primeira edição, cerca de 18 obras.

Foram entregues, no dia 23 de setembro, os 
PRÉMIOS MUNICIPAIS DE MÉRITO 
ESCOLAR referentes ao ano letivo 
2019/2020. O valor monetário de cada prémio 
varia consoante o grau de ensino, sendo de 
125€ para os alunos do 1º Ciclo, de 250€ 
para os alunos do 2º Ciclo, de 500€ para os 
alunos do 3º Ciclo e Profissional e de 750€ 
para os alunos do Ensino Secundário. Ao todo 
foram contemplados 17 alunos, num total de 
9.500,00€.


