
As obras no piso superior do Mercado Municipal estão concluídas, permitindo a 
retoma da atividade com melhores condições de conforto e higiene para vendedores 
e clientes. Decorre agora a 2ª fase da intervenção, desta feita no piso inferior, que 
contempla, entre muitas outras melhorias, a criação de um parque de estacionamento 
para clientes em que os utilizadores podem usufruir da primeira hora de forma 
gratuita. 



LANÇAMENTO DO II CADERNO DE CAMPO DA 
BIODIVERSIDADE 
O Município de Vila Real assinalou o Dia Internacional 
das Aves Migratórias com o lançamento do II Caderno de 
Campo da Biodiversidade, dedicado às aves de Vila Real, 
uma publicação concebida num formato prático para o 
reconhecimento do território e a identificação de espécies, 
que reúne 136 aves identificadas na área do município. 
O Caderno de Campo resulta do programa de monitorização 
da biodiversidade implementado pelos Serviços de 
Ambiente do Município ao longo dos últimos anos, sendo 
mais um importante passo na estratégia de sensibilização 
para o valor do património natural do Concelho. 

HABITAÇÃO CONDIGNA PARA TODOS 
A Estratégia Local de habitação de Vila Real, aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, garante ao 
Município o acesso aos apoios a conceder ao abrigo do 1º Direito, um programa de apoio público à promoção de 
soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira 
para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. O diagnóstico global efetuado pela autarquia permitiu 
identificar as carências habitacionais existentes no concelho, prevendo-se um investimento de 11 milhões de euros 
para apoiar 330 agregados familiares, dos quais 9 milhões se enquadram nas operações do programa 1.º Direito, 
que abrangerá um total de 159 famílias. 
Nas soluções habitacionais propostas, para além das preconizadas no diploma legal, constam o realojamento na 
habitação social e ainda o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento. Está também prevista a possibilidade de 
proprietários privados de frações ou prédios urbanos, destinados a habitação própria e permanente apresentarem 
candidatura como beneficiários diretos aos apoios disponibilizados para reabilitação, aquisição ou construção, em 
regime de autopromoção, desde que preencham os requisitos de acesso ao Programa 1º Direito. Salienta-se ainda 
que este Programa inclui as intervenções previstas no Plano de Ação Integrada para Comunidades Desfavorecidas 
(PAICD) e Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU). 
Estão assim reunidas as condições para, no horizonte 2025, estar assegurado o acesso a uma habitação adequada a 
todos os agregados vila-realenses cuja situação de carência financeira os impede de aceder a soluções habitacionais 
no mercado. 

LABORATÓRIOS DE FORMAÇÃO 
DEDICADOS À JUVENTUDE 
O Município de Vila Real vai promover, entre os 
meses de maio e setembro, em parceria com a 
Federação Nacional das Associações Juvenis, um 
conjunto de ações de formação certificadas dirigidas 
aos jovens vila-realenses, investindo na valorização 
curricular através de uma oferta formativa em 
áreas que poderão fazer toda a diferença no futuro 
profissional.  Estes Laboratórios de Formação serão 
orientados por formadores conhecedores das 
temáticas relacionadas com a juventude, sendo 
assim uma oportunidade única para os jovens 
apostarem na sua capacitação. Todas as formações 
serão gratuitas mas carecem de inscrição obrigatória 
em www.cm-vilareal.pt.



Caros Munícipes,

Neste último ano de mandato, dirijo-me a vós com um sentimento de profunda gratidão, especialmente para 
com aqueles que sempre me apoiaram e, simultaneamente, com um desejo de felicidade e sucesso para todos 
os vila-realenses. 
Como sempre (re)afirmei ao longo dos dois mandatos, a governação deste concelho nunca assumiu uma política 
sustentada de crescimento. É minha convicção de que a centralidade do nosso concelho neste interior norte e os 
vila-realenses merecem muito mais do que a gestão casuística que este executivo tem promovido em detrimento 
dos projetos que poderiam conduzir a um concelho com verdadeira atratividade de pessoas e investimento 
conducentes à criação de emprego que fixe os nossos jovens no nosso território.
Neste momento em que o meu partido escolheu o Engº Luis Tão como candidato à presidência da Câmara 
Municipal de Vila Real, não posso deixar de lhe manifestar publicamente a minha solidariedade.
Que Vila Real tenha um melhor futuro!

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO

E
Caras amigas e caros amigos,
À medida que a nossa comunidade vai recuperando alguma esperança, após os piores momentos da pandemia 
de COVID-19, também nós, no Município, procuramos recuperar algum do atraso provocado pelo confinamento e 
pela paragem de tantas empresas. Finalmente muitas das obras que projetamos para as várias freguesias do nosso 
concelho estão no terreno. Quer ao nível do saneamento, quer das pavimentações, todo o território tem várias 
intervenções em execução ou executadas, cumprindo o nosso compromisso de tratar com igual consideração 
todos os lugares. Sabemos que estas obras provocam inconvenientes e aborrecimentos, mas apelamos à paciência 
de todos. Sabemos também que ainda não terminamos este trabalho, e que há velhos e novos problemas para 
resolver em vários locais, mas acreditem que não nos esqueceremos de ninguém.
Por outro lado, infelizmente, a normalidade que ansiamos ainda não chegou. Isso significa que muito do convívio 
comunitário em concertos, festas populares, ou nas nossas corridas automóveis, ainda terá que aguardar mais um 
ano. Responsavelmente, consideramos que não podemos pôr em causa o caminho que já fizemos em conjunto. 
Todos nós temos que continuar a fazer a nossa parte com serenidade.

EDITORIAL

WTCR EM VILA REAL POR MAIS TRÊS ANOS 
O Município de Vila Real e a Eurosport Events anunciaram o acordo que garante o regresso do WTCR a Vila Real 
entre 2022 e 2024, parceria que será formalizada após as autárquicas, marcadas para setembro, de forma a não 
condicionar quem ganha as eleições. O presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, sublinhou a satisfação que 
sente ao constatar que, em tão poucos anos, Vila Real se consolidou no automobilismo mundial e se revelou 
um circuito desejável e emocionante. Recorde-se que em resultado das restrições nacionais às aglomerações de 
massa impostas pela pandemia o Município decidiu não avançar com a realização da prova do WTCR prevista 
para junho em Vila Real. Considerando as características do circuito urbano de Vila Real não seria possível garantir 
algumas das regras impostas por esta pandemia, nomeadamente, o controlo do número de espectadores e o 
distanciamento social. As corridas de Vila Real são feitas de paixão, adrenalina, festa, convívio, e só assim fazem 
sentido. O ano 2022 marcará, certamente, o regresso apoteótico do Circuito de Vila Real ao calendário mundial 
das provas de automobilismo. 
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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

7 MARAVILHAS À MESA E DOCES DE PORTUGAL
A Associação de Criadores do Maronês e a Adega Cooperativa de Vila Real foram os 
locais escolhidos para a entrega simbólica das primeiras placas “Estabelecimento 
Recomendado”, no âmbito das 7 Maravilhas à Mesa e Doces de Portugal. Esta 
certificação permitirá às empresas locais constar do futuro Guia dos Produtos 
Gastronómicos, Vínicos e Doceiros de Vila Real. A adesão dos estabelecimentos 
que comercializem pelo menos uma destas Maravilhas pode ser formalizada 
enviando um e-mail para animatur@cm-vilareal.pt. O regulamento da Carta 
Compromisso pode ser consultado no nosso site em www.cm-vilareal.pt.

Vila Real aderiu à Rede Europeia Vila Real aderiu à Rede Europeia 
de Autarquias Amigas da Famíliade Autarquias Amigas da Família,, 
uma associação internacional que tem 
como principal objetivo a partilha de 
informação e experiências ao nível 
europeu no que respeita às políticas 
amigas das famílias. Recorde-se 
que Vila Real é também membro da 
Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas, sendo uma das 6 autarquias 
a nível nacional que recebeu a distinção 
de “Autarquia+ Familiarmente 
Responsável” desde que esta foi 
instituída, em 2008, pelo Observatório 
da Associação das Famílias Numerosas, 
sendo assim pioneira na adoção de 
medidas inovadoras no que às práticas 
de apoio às famílias diz respeito.

NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
GRATUITO (RUA DR. MANUEL CARDONA)
O parque de estacionamento situado na 
rua Dr. Manuel Cardona está finalizado 
e aberto ao público desde dia 5 de abril. 
O espaço em causa, que pertencia ao 
Ministério da Educação e que passou para 
responsabilidade do município na sequência 
da delegação de competências, passa 
assim a disponibilizar cerca de 60 lugares 
de estacionamento gratuito, de segunda a 
sexta-feira, numa zona sinalizada como de 
grande pressão de trânsito, por ali concentrar 
um elevado número de serviços. A esta obra 
junta-se também a criação do parque de 
estacionamento junto à Biblioteca Municipal, 
contabilizando um total de 251 novos lugares 
gratuitos.

FIIN 2021 - CANDIDATURAS ATÉ 30 DE JUNHO
Está a decorrer até 30 de junho a fase de candidaturas para 
os concursos de Fotografia, Curtas-metragens e Desenho e 
do Concurso Juvenil de Imagem de Natureza do FIIN 2021, 
um Festival que vem afirmando Vila Real como o Destino da 
Biodiversidade. A quinta edição está agendada para a semana 
de 15 a 21 de novembro de 2021. Para mais informações e 
consulta de regulamentos: www.fiin.pt


