
As obras na cidade de Vila Real, decorrentes do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) estão já concluídas ou próximas da sua conclusão. São já visíveis grandes transformações 
no município, como a reabilitação do espaço público dos bairros sociais, de várias artérias do 
coração da cidade de que são exemplo a Rua do Rossio ou a Rua Alexandre Herculano, a 
criação do eixo ciclável, a renovação da zona da Estação ou a emblemática obra da Avenida 
Carvalho Araújo, entre tantas outras requalificações. Esta “nova Vila Real” está mais acessível, 
mais inclusiva, mais feliz.



NOVO CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL
O Aeródromo Municipal de Vila Real recebeu, a 16 de 
agosto, a cerimónia de assinatura da consignação da 
obra para a criação do novo Centro de Proteção Civil de 
Vila Real, num projeto resultante de uma parceria entre a 
autarquia e o Ministério da Administração Interna.
O projeto promoverá variadíssimas alterações na 
infraestrutura, criando condições de alojamento 
condigno para elementos dos GIPS da GNR ali instalados, 
melhorando as condições de acolhimento de visitantes e 
passageiros, concebendo ainda um espaço destinado ao 
Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de 
Vila Real e ao Comando Regional Norte da ANEPC.
A empreitada terá um valor total de cerca de 3 milhões de 
euros, dos quais 1,5 milhões de euros serão provenientes 
de fundos comunitários, 385 mil euros investidos pelo 
Ministério da Administração Interna e cerca de 1 milhão de 
euros suportados pela autarquia, entre arranjos exteriores 
e reparação da pista de aterragem. O prazo estimado para 
a conclusão dos trabalhos é de 560 dias.

IDOSOS RECEBEM APARELHOS DE TELEASSISTÊNCIA
Decorreu nos dias 10 e 11 de agosto, uma das iniciativas 
do projeto Bairros da Bila, com a entrega de aparelhos 
de teleassistência a idosos residentes em bairros sociais 
da cidade (Araucária, Vila Nova, Parada de Cunhos, 
Laverqueira e S. Vicente de Paulo).
Esta iniciativa, que implicou a entrega de 35 aparelhos, 
permitirá que os seus portadores, à distância de um click, 
possam aceder a uma linha de apoio que estará disponível 
24 horas por dia. Os aparelhos estão também munidos 
de GPS, permitindo desta forma localizar o portador 
em qualquer altura. No futuro serão ainda distribuídos 
mais 29 dispositivos, perfazendo um total de 64 idosos 
abrangidos por esta intervenção.
Esta ação, que tem um custo de 20 mil euros, tem como 
objetivo tranquilizar esta franja tão fragilizada da nossa 
sociedade, honrando assim a história vila-realense e a 
sua matriz social. Pretende-se sobretudo tornar mais ágil 
o socorro em casos de problemas de saúde, ao mesmo 
tempo que se combate a solidão e a exclusão social.

O Pitoresco – Festival de Street Art, uma iniciativa que resulta da parceria entre o Município de Vila Real, a Junta 
de Freguesia de Vila Real e a Instantes Mutantes, regressou em 2021 para a apresentação da sua 6ª edição, de 
onde surgiram quatro novos murais na galeria a céu aberto da cidade, perfazendo um total de 34 trabalhos, com 
forte ligação às tradições e cultura de Vila Real e região transmontana. Os artistas deste ano incluíram Adamastor, 
com o tema O Imaginário Popular Transmontano, a dupla Ruído, que assinala a sua quarta participação no festival 
com o tema Vila Real para nós!, Sojo, o artista espanhol com o tema A vinha, e Wooder, artista da cidade que, 
para além de um mural, com o tema Filamentos do Corgo, fez ainda a sua primeira apresentação a solo, com a 
exposição Filamentos, com quadros produzidos em madeira, com assemblagem de vidro e luz, tendo a mulher 
como protagonista.
A exposição 6 anos Pitoresco, no Museu da Vila Velha, foi outro dos eventos em destaque, com uma mostra 
de obras de alguns dos artistas que passaram pelas 16 exposições desde a sua primeira edição. Na Vila Velha, 
realizou-se também o 10º Festival de Estátuas Vivas, organizado pela Quimera e Museu da Vila Velha.



O Município adquiriu 10 Desfibrilhadores Automáticos Externos e 
respetivos programas de desfibrilhação, para que os mesmos sejam 
utilizados nos espaços desportivos dos centros escolares, escolas 
preparatórias e secundárias do Concelho de Vila Real, dando igualmente 
formação a dezenas de colaboradores dos vários estabelecimentos 
educativos, habilitando-os a manusear este tipo de equipamento, para 
que em situações de emergência a ação de socorro seja imediata.
Neste sentido, os estabelecimentos de educação e ensino abrangidos 
por esta iniciativa são o Centro Escolar Abade de Mouçós, Centro 
Escolar das Árvores, Centro Escolar da Araucária, Centro Escolar do 
Bairro de São Vicente Paulo nº 2, Centro Escolar do Douro, Pavilhão da 
Escola Secundária Morgado de Mateus, Pavilhão da Escola Monsenhor 
Jerónimo de Amaral, Pavilhões da Escola Secundária de São Pedro, 
Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola EB2,3 Diogo Cão.

Foram retomados os protocolos de colaboração cultural com 
as companhias de teatro para o público escolar. Diabos e 
Diabritos num saco de mafarricos”, de Alexandre Parafita, foi o 
espetáculo escolhido pela Filandorra – Teatro do Nordeste, para 
este regresso tão ansiado por todos. Este ciclo de teatro nas 
escolas levou a cultura a cerca de 1000 crianças, do pré-escolar 
e do 1º ciclo do ensino básico de Vila Real, proporcionando-lhes 
momentos de fantasia num espetáculo que apresentou contos, 
lendas e mitos da tradição oral transmontana recolhidos e 
compilados em livro. Promover junto do público infantil o gosto 
pela arte dramática, em geral, e pelo teatro, em particular, é um 
dos objetivos destes protocolos de cooperação entre o Município 
e as companhias de teatro, que possibilitam momentos de 
fruição regular de atividades culturais contribuindo assim para 
o enriquecimento e formação pessoal das crianças
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Terminados dois mandatos autárquicos, e iniciando-se um novo, é chegada a hora de fazer um breve balanço do 
caminho percorrido. Mas, antes, não posso deixar de expressar o meu profundo agradecimento a todos os Vila-
realenses, nomeadamente pela confiança que depositaram em mim e na minha equipa. E é por isso que a minha 
palavra para todos vós só pode ser uma: OBRIGADO! Obrigado aos que caminharam ao nosso lado; obrigado aos 
que nos fizeram críticas construtivas, permitindo-nos melhorar e evoluir; obrigado aos que se juntaram a nós para 
fazer avançar ainda mais o nosso concelho! 
Ao longo destes últimos oito anos, desenvolvemos um vasto e sólido trabalho, nem sempre fácil, nem sempre 
do agrado de todos, mas foi um trabalho sério, um trabalho que nos permitiu honrar todos os compromissos 
assumidos com os Vila-realenses.
A meio deste último mandato, fomos surpreendidos pela terrível pandemia que nos isolou de todos e que, a 

alguns de nós, roubou o que tínhamos de melhor - a vida! E foi também neste momento difícil, de uma grande provação, que mostrámos 
ser capazes! Ser capazes de continuar ao lado da população; ser capazes de trabalhar com o mesmo afinco e de forma completamente 
abnegada, em prol do bem-estar coletivo; ser capazes de mitigar o isolamento e a solidão, sobretudo da população mais idosa e mais 
fragilizada. E não tenho qualquer dúvida de que só conseguimos superar este flagelo, porque o fizemos juntos; porque soubemos trabalhar 
em equipa; porque estabelecemos pontes com as mais diversas entidades e, sobretudo, porque tivemos sempre ao nosso lado grandes 
obreiros, homens e mulheres que foram incansáveis para que não ficasse ninguém para trás. Para todos quantos estiveram sempre na “linha 
da frente” deixo uma palavra de gratidão!
Neste novo mandato, mantemos a determinação que nos trouxe até aqui, pelo que queremos terminar o que a pandemia não deixou e 
continuar a trabalhar para a afirmação de Vila Real, não só na região, mas também no país e até no mundo!
O diálogo e o convite à participação de todos continuarão a ser a nossa forma de atuação. Fomentaremos, cada vez mais, o sentimento de 
pertença, porque todos queremos o melhor para a nossa terra e para as nossas gentes! E, juntos, vamos continuar a elevar a nossa “Bila”! O 
melhor ainda está para vir!

EDITORIAL



O Caminho Português Interior de Santiago (CPIS) encontra-se agora em perfeitas 
condições para receber os visitantes, após a conclusão dos trabalhos financiados pela 
Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, no seguimento de uma candidatura 
conjunta envolvendo o Município de Vila Real e os restantes parceiros do CPIS. 
O troço concelhio de Vila Real, que até aqui exibia algumas limitações, conheceu 
recentemente uma evolução muito significativa, com a regularização do piso em 
locais de manifesta dificuldade, limpeza de vegetação e colocação de sinalética 
mais moderna, devidamente certificada e padronizada, fazendo a manutenção ao 
longo de mais de 20 km, atravessando as freguesias de Parada de Cunhos, Vila 
Real, Borbela/Lamas de Ôlo e Adoufe/Vilarinho da Samardã. Além destas alterações, 
está a ser também preparada uma estratégia de promoção digital, fornecendo aos 
peregrinos todas as ferramentas necessárias para uma viagem confortável e segura.

O Município instalou cinco máquinas de Reverse Vending (RVM) nas 
principais lojas retalhistas do concelho, com vista à recolha e separação de 
garrafas de água, sumo, refrigerantes e bebidas alcoólicas (não lácteas) e de 
latas de alumínio. Pela deposição de cada embalagem de plástico PET e/ou 
latas de alumínio o utilizador receberá um talão de desconto rebatido em 
compras nessa mesma loja onde efetuou o seu depósito. Estes equipamentos 
conseguem reduzir de três a cinco vezes o volume inicial das embalagens 
recolhidas garantindo o seu encaminhamento para a reciclagem.
Esta iniciativa insere-se no projeto “Para cá do Marão embalagens não!”, 
Projeto financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA 
Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.
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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 (17h30 - 9h00) - 932308001 | Serviços Urbanos - 259378435 | Loja Social - 259326606 | 
Pavilhão de Desportos- 259303610 | Banco de Voluntariado - 259308100 | Centro de Ciência - 259308172 | Agência de Ecologia Urbana - 259308174


