
TRADIÇÕES POPULARES E RELIGIOSAS NO INVENTÁRIO NACIONAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

Com o objetivo de apostar no reconhecimento do Património Cultural, material e imaterial, valorizando-
se a memória e herança culturais do nosso concelho, o Município manifestou a intenção de inscrever o 
Andor da Senhora da Pena, a Procissão do Bom Jesus do Calvário, as Tradições de Santa Luzia e São Brás, 
e as Tunas Rurais do Marão e Alvão (esta última em articulação com os Municípios de Santa Marta de 
Penaguião e Amarante, e o Arquivo de Memórias) no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. 



Foram inaugurados pelo Secretário de Estado da Educação, António Leite, os Centros Escolares de Lordelo e de 
Prado/Ferreiros. No decorrer desta visita o governante teve ainda a oportunidade de visitar as obras do Pavilhão Diogo 
Cão (futuro Pavilhão Fausto Carvalhais), onde pôde verificar o andamento dos trabalhos e ficar com uma perspetiva 
geral daquele que será o resultado final da intervenção. O conjunto das obras visitadas representa um investimento de 
4 milhões de euros, que só foi possível graças ao Governo, ao Estado Central e à parceria feita com o Município de Vila 
Real, assim como à partilha de responsabilidade com as escolas e os agrupamentos de escolas que estão neste território.

O Município de Vila Real assinalou o 
Dia Mundial da Saúde Mental com a 
realização do Fórum de Saúde Mental de 
Vila Real que, este ano, cumpriu a sua 6.ª 
edição. Consciente de que a saúde mental 
afeta a maneira como pensamos, sentimos 
e agimos, influenciando o nosso bem-estar 
emocional, psicológico e social, a autarquia 
pretende continuar a apostar na realização 
deste género de eventos, enquanto espaços 
privilegiados onde os vários agentes, direta 
e indiretamente relacionados com a saúde e 
a comunidade, se podem encontrar e refletir 
em conjunto sobre as melhores estratégias 
para a promoção da saúde. Uma parte 
deste fórum foi dedicada aos estudantes 
do ensino secundário, com a realização de 
um laboratório de gestão da ansiedade 
aos testes, no qual participaram alunos das 
diferentes escolas do concelho.

A tradição cumpriu-se, no passado dia 3 de dezembro, com a 
realização de mais uma Feira de Outono, uma iniciativa promovida 
pelo município de Vila Real, em parceria com os estabelecimentos 
de educação e ensino do concelho que, para além de apresentarem 
alguns dos produtos locais típicos desta época, partilharam com 
a comunidade o trabalho que desenvolvem ao longo do ano. A 
animação foi garantida ao longo de todo o dia com atuações da 
Nuclisol Jean Piaget, Jardim de Infância do Bairro nº 2, Music’s Cool 
e Para Cá dos Montes que, em conjunto com a APC, provou que 
todos podem dançar, num momento de grande emotividade, que 
não deixou ninguém indiferente, e que assinalou o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência. 

INVESTIDOS CERCA DE 120 MIL EUROS NO PROGRAMA LIVROS 
PARA TODOS E APRETRECHAMENTO DAS ESCOLAS
O Município de Vila Real entregou, no âmbito do Programa Livros 
para Todos, referente ao presente ano letivo, manuais e/ou fichas 
de atividades a 1721 alunos, 1533 da rede pública e 188 da rede 
privada e cooperativa, representando um investimento de cerca de 
70.000,00€. Ainda no âmbito da educação, a autarquia apetrechou 
as escolas com material adequado às diferentes faixas etárias, 
bem como às diferentes especificidades de cada estabelecimento, 
contribuindo para a contínua promoção de oportunidades e 
de experiências múltiplas e diferenciadas, num investimento 
aproximado de 50.000€.



Caros Munícipes,
Tendo completado o nosso primeiro ano enquanto vereadores do PSD da câmara municipal de Vila Real, 
queremos partilhar convosco o misto de orgulho e responsabilidade que encaramos neste percurso.
Deixamos de parte as dificuldades que todos já conhecem, pois o previlegio de poder servir a causa maior que é 
Vila Real suplanta em grande escala qualquer adversidade.
O crescente movimento de cidadãos que se revê nas posições que tomamos, bem como os inúmeros cidadãos 
que nos procuram para fazer valer a sua voz, exprimindo as suas visões e preocupações, tem sido o motor do 
nosso trabalho .
Continuaremos com afinco a denunciar as escolhas que consideramos menos oportunas  para o futuro do nosso 
concelho e manteremos de forma premente a alternativa ideológica de quem pretende construir uma Vila Real 
mais livre e mais ambiciosa. Seremos pragmáticos nas medidas e coerentes nas opções para fazer acreditar Vila 
Real .
Estaremos cada vez mais próximos, seremos cada vez mais e não minimizaremos a força que podemos construir. 

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO

E
Caras amigas e caros amigos,
O ano que agora termina foi extremamente desafiante. Depois de dois anos de pandemia e quando desejávamos que o 
mundo regressasse à normalidade, eis que a guerra regressa às portas da Europa, com a invasão inaceitável da Ucrânia 
pela Rússia. As consequências têm caído sobre as famílias e as empresas, com a subida das taxas de juro, dos preços 
da energia e da inflação. Apesar destas dificuldades, a minha mensagem é de esperança e de confiança. Acredito 
que o ano de 2023 será melhor do que o anterior! Seja como for, o Município de Vila Real estará sempre ao lado dos 
Vila-realenses, tal como esteve durante a pandemia de COVID-19, ou mais recentemente nos incêndios florestais. 
Continuaremos a trabalhar para um futuro melhor, lançaremos obras importantes como as Piscinas Municipais ou 
a nova Zona Empresarial, mas também responderemos rapidamente a todas as necessidades de apoio social que 
possam acontecer. Como sempre, estamos juntos para fazer Avançar Vila Real! 

Desejo a todas e a todos umas festas felizes e um excelente ano de 2023! 

EDITORIAL

MUNICÍPIO LANÇA PROJETO BAIRROS DA BILA PARA PROMOVER A INCLUSÃO 
O município de Vila Real inaugurou, no dia 12 de dezembro, no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro (Araucária), o 
projeto Bairros da Bila. Trata-se de uma Intervenção concertada para a inovação e inclusão social, como sublinhou 
o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, adiantando que este projeto, que obteve financiamento no âmbito 
do Portugal 2020, pretende potenciar a inclusão ativa das comunidades residentes nos bairros sociais de Vila Real. 
O projeto Bairros da Bila vem juntar-se ao Espaço Igualdade, do Bairro S. Vicente de Paula, e ao Projeto +Social, 
do Bairro da Telheira. O objetivo da autarquia é fazer a triangulação do trabalho de dinamização entre os três 
projetos, promovendo a partilha de espaços e atividades. 

O Executivo Municipal aprovou a adjudicação da empreitada de execução da 
Área de Acolhimento Empresarial Vila Real – Polo II – Zona Industrial de 
Constantim, pelo valor de €7 916 836,84. Ao valor da obra acrescem 1,5 milhões de 
euros referentes à aquisição dos terrenos, o que perfaz um investimento global de 
€9 416 836,84.  A ampliação da Zona Industrial de Constantim, que ficará instalada 
em Mosteirô, freguesia de Andrães, permitirá criar as condições necessárias à 
captação de empresas para o concelho, com vista à criação de novos postos de 
trabalho e à fixação da população.  



O Município inaugurou o Ponto de Recolha Têxtil, com o objetivo de dar uma 
nova vida à roupa de pós-consumo. Os artigos têxteis entregues no ponto de 
recolha, sito no edifício da antiga Fábrica de Diamantes, terão como destino a 
valorização ambiental, podendo ser partilhados ou reciclados, em função do 
seu estado de conservação. A cada peça entregue serão atribuídos pontos que 
poderão ser trocados por artigos têxteis ou brindes/utilidades desenvolvidos 
com fibras recicladas, podendo também ser doados ao Banco Social. Esta 
iniciativa surge no âmbito do projeto Para cá do Marão embalagens não!, que 
é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e 
pela Secretaria Geral do Ambiente.

O Município apresentou um novo programa de apoio à juventude 
vila-realense. Designado de Linha F (Linha Freguesia) irá abranger 
as 20 freguesias de Vila Real, garantindo assim um território coeso, 
também no que respeita ao acesso aos programas e medidas para 
a juventude. Podem candidatar-se ao Programa todos os jovens 
com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, residentes em 
cada freguesia do concelho de Vila Real, através da apresentação 
de propostas e de projetos que serão votados em cada junta de 
freguesia, podendo estas ser apresentadas individualmente, por 
um grupo informal de jovens ou por Associações Juvenis de cada 
Freguesia. O programa, que premiará um projeto por freguesia, 
tem uma dotação global de 10 000€.

O Município de Vila Real iniciou a implementação do projeto Kiss & Go, no âmbito do qual serão 
criadas vias dedicadas que permitem aos pais/encarregados de educação deixar os seus filhos na 
escola de forma segura e rápida, aumentando a segurança de pessoas e veículos na envolvente 
escolar. Nesta fase inicial foram instalados corredores Kiss & Go junto da Escola Diogo Cão, na Rua 
Dr. Manuel Cardona, e no Colégio João Paulo II, na Avenida 5 de outubro e na Rua da Guia, estando 
previsto o alargamento do projeto a mais estabelecimentos de educação e ensino. A via Kiss & Go 
está devidamente sinalizada com uma pintura de cor amarela e um tema alusivo à educação, com o 
objetivo de ser percetível aos condutores. 
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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 - 259308100 | 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


