
REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO DIOGO CÃO ESTÁ EM CURSO  

Estão a decorrer as obras de requalificação do Pavilhão Diogo Cão, que passará a designar-
se de Pavilhão Fausto Carvalhais. Esta intervenção, orçada em cerca de 1 milhão e 200 mil 
euros, permitirá melhorar as condições físicas do edifício, transformando-o num pavilhão 
multiusos adequado às exigências e tecnologias mais recentes, acolhendo assim a prática 
de diversas modalidades desportivas e as respetivas tarefas de gestão associativa, servindo 
ainda de apoio ao desporto escolar da sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. 



REGISTO DE TERRENOS ATRAVÉS DO BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO
Os balcões BUPi, instalados na Câmara Municipal, Regia Douro Park e Espaço Cidadão de Mouçós e Lamares, 
estão disponíveis para auxiliar os proprietários no processo de localização e georreferenciação de terrenos. Para 
os terrenos que já estão registados na conservatória, esta georreferenciação será automaticamente associada ao 
prédio em questão, sem custos ou aumento de impostos associados. No caso dos terrenos que ainda não têm 
registo, a georreferenciação pode ser feita, também de forma gratuita, com o apoio dos técnicos do município, 
num dos balcões BUPi do concelho.

REABILITAÇÃO DO TEATRO DE VILA 
REAL | 1ª FASE
Foi aprovada a abertura de concurso 
público para a execução da primeira 
fase dos trabalhos de Reabilitação do 
Teatro Municipal de Vila Real. O projeto 
de reabilitação compreende, nesta 
primeira fase, a reparação da cobertura 
e a impermeabilização da praça cénica 
para eliminar as infiltrações existentes, 
bem como a reparação da rede de 
águas pluviais, a reparação das fissuras 
existentes, a reparação de todo o sistema 
de deteção e combate a incêndios. A 
segunda fase dos trabalhos terá como 
objetivo tornar o edifício mais eficiente a 
nível energético através da substituição 
de luminárias e da melhoria da rede 
elétrica e do sistema de AVAC existente.

A NOVA CONCESSÃO DE TRANSPORTES DE VILA REAL iniciou a 
sua atividade no passado dia 1 de fevereiro, com muitas novidades 
e melhorias em termos do serviço disponibilizado aos cidadãos, com 
um aumento do número de linhas e maior frequência entre passagens. 
Uma das linhas novas é a dos bairros, realizada com recurso a um 
minibus elétrico que serve o Bairro dos Ferreiros, o Centro de Saúde 
de Mateus, o Bairro da Pimenta, o Bairro de Santa Maria, passando 
também pelo Bairro de São Vicente de Paulo. Na nova concessão, 
que foi alargada às localidades de Vila Marim, Borbela, Mouçós e 
Andrães, foi ainda introduzida a modalidade de transportes flexíveis, 
também designados por transportes a pedido.

Após uma pausa forçada de 2 meses, devido à pandemia, o 
município de Vila Real retomou as atividades do programa 
BILA SÉNIOR, com o apoio das 20 freguesias, garantindo a 
cobertura de todo o território do Concelho. A autarquia decidiu 
potenciar este projeto associando-o à elaboração de um plano 
municipal gerontológico. Assim, para além da disponibilização 
semanal de duas aulas de 45 minutos de atividade física em 
cada freguesia, onde se prevê a realização de atividades que 
promovam a melhoria do bem-estar físico e psicossocial dos 
utentes, o projeto vai passar a contar com a colaboração de 
uma gerontóloga que fará o acompanhamento e levantamento 
das fragilidades físicas, emocionais e sociais dos idosos, com o 
objetivo de traçar as linhas orientadoras das políticas municipais 
que conduzam à melhoria da qualidade de vida dos mais velhos.



Caros Vila-Realenses,
É com imenso gosto que nos dirigimos a vós, pela primeira vez, depois das eleições de dia 26 de setembro 
passado. O mandato que nos foi conferido, será cumprido na defesa dos interesses de Vila Real e de todos os 
Vila-Realenses, certos do desafio que é exercer uma oposição responsável, exigente e próxima de todos. Não 
iremos assumir a crítica pela crítica, como tantas vezes tentam vincar, mas também, não nos demitiremos em 
nenhum momento, da missão que nos foi confiada.
Assim, votamos contra a manutenção da carga fiscal para 2022 que o executivo socialista propôs, ao contrário 
daquilo que propagandeou na campanha eleitoral. Numa altura em que as famílias e as empresas necessitam de 
um sinal positivo, de ajuda e colaboração, o executivo socialista vem deste modo penalizar-nos.
Apesar desta primeira “prenda”, a esperança que nos move é a convicção de que todos juntos nos diferentes 
papéis que assumimos, poderemos fazer de 2022 um ano melhor, com mais cidadania, mais respeito, mais 
participação e sobretudo com mais prosperidade. Podem contar connosco.
Para todos, um excelente ano.

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO

E
Caras amigas e caros amigos,

Vila Real avançou muito, nos últimos 8 anos. Esta evolução do nosso concelho é sentida a todos os níveis e em 
todos os setores, desde a economia e o emprego à educação, passando pela ação social, pela mobilidade ou 
pela reabilitação urbana. Esta nossa dedicação a Vila Real foi reconhecida pelos Vila-realenses que, mais uma vez, 
renovaram e reforçaram a sua confiança na nossa visão e nos nossos projetos, nas últimas eleições autárquicas. 
Estamos, assim, mais empenhados do que nunca no cumprimento dos nossos compromissos, porque nunca está 
tudo feito ou perfeito. Queremos terminar a intervenção rodoviária que vai provocando alguns constrangimentos, 
mas também estamos a trabalhar na recuperação da Central do Biel, a alargar a rede de saneamento básico 
e a reabilitar o pavilhão da Escola Diogo Cão. Estão a decorrer as obras de construção da nova aerogare no 
aeródromo, da Loja do Cidadão e de expansão da zona industrial. E estes são apenas alguns exemplos, de tanto 
que vai surgir em Vila Real no futuro próximo. É por si que trabalhamos todos os dias! 

EDITORIAL

O Município de Vila Real assinalou o DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER com uma sessão comemorativa que teve como ponto central 
a homenagem a Maria Elisabete Carvalho Ribeiro Leite, Helena Isabel 
da Costa Correia, Rita da Assunção Abreu Mendes e Carla Marina 
Aires Teixeira, quatro mulheres com larga experiência na direção dos 
Agrupamentos de Escolas de Vila Real. É na família e na escola que os 
jovens vão progressivamente formando os seus princípios e valores e 
com esta homenagem o município pretende reconhecer o contributo 
destas mulheres enquanto responsáveis pela educação no concelho 
de Vila Real. Uma Educação Inclusiva, Igualitária, Multicultural, que 
não deixe ninguém para trás e promova uma verdadeira Igualdade 
de oportunidades.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA | 22 MARÇO
O Município promoveu, de 14 a 25 de março, uma 
campanha de sensibilização para o uso responsável da 
água, dirigida aos alunos do 4º ano de escolaridade. 
Com recurso a um conjunto alargado de jogos, debates 
e atividades sobre o tema foi passada a mensagem 
do elevado valor deste recurso natural para a 
sustentabilidade do planeta. Esta campanha, que surge 
no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens 
não!” e da sua missão para a Educação Ambiental, 
contou ainda com um dia aberto a toda a comunidade.
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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

SELAGEM DA CÉLULA 1 DO ATERRO SANITÁRIO ANTECIPADA 
PARA 2022
A selagem definitiva da Célula 1 do Aterro Sanitário de Vila Real, cuja 
realização estava inicialmente prevista para 2024, foi antecipada 
para 2022, em resultado das várias diligências do Município de 
Vila Real junto da empresa Resinorte.  Esta intervenção, há muito 
desejada pela população e pelas juntas de freguesia de Andrães 
e Folhadela, permitirá melhorar a qualidade ambiental daquele 
local, assim como das áreas circundantes, que ao longo dos anos 
sofreram com a proximidade a esta unidade de tratamento e 
valorização de resíduos.  Assim, embora consciente de que se trata 
de um processo moroso, o Município de Vila Real congratula-se 
com a decisão do Conselho de Administração da Resinorte de 
iniciar o processo de encerramento do aterro já no corrente ano, 
encetando para o efeito uma consulta ao mercado para obtenção 
de proposta de execução.

A sexta edição do FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEM DE 
NATUREZA, que decorrerá de 13 a 25 de novembro, arrancou 
com a abertura dos Concursos Internacionais de Curtas-metragens, 
Fotografia e Desenho e o Concurso Juvenil de Imagem de Natureza. 
O FIIN marcará a agenda dos amantes das artes da imagem com 
diversas iniciativas: exposições, festival de curtas-metragens, entre 
outras. Este ano, se as condições o permitirem, regressará o Encontro 
Internacional de Fotografia e Cinegrafia de Natureza, que vai para 
a sua sétima edição. Na componente de educação ambiental 
mantém-se o FIIN’Vai às Escolas e o FIIN’Famílias. Esta valência 
da missão original do festival irá ser reforçada com a iniciativa “As 
Escolas vão ao FIIN”, permitindo assim alargar ainda mais o alcance 
da mensagem conservacionista para a sustentabilidade do Planeta. 
A fase de candidaturas decorre de 4 de abril a 4 de julho.

NOVA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL
Na sequência da aprovação da candidatura apresentada 
pelo Município de Vila Real ao NORTE-02-0853-
FEDER-037597, com vista à expansão da Zona Industrial 
de Constantim – Fase I, o Executivo Municipal autorizou 
a abertura de concurso público para a execução da 
empreitada da nova Área de Acolhimento Empresarial 
de Vila Real, que ficará instalada em Mosteirô, freguesia 
de Andrães. Este concurso, que tem o preço base de 
8.525.056,55€, destina-se à execução da denominada 
FASE 1 do projeto aprovado, que permitirá disponibilizar 
80 lotes, numa área total de 186 864,00 m2. Os trabalhos 
previstos nesta primeira fase contemplam, entre outros, a 

construção de todas as infraestruturas, desde movimento 
de terras/terraplanagens, pavimentos, passeios, 
estacionamento, redes de abastecimento de água/águas 
residuais/águas pluviais, infraestruturas elétricas, ITUR, 
gás e paisagismo.


