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“Enfrentar o
futuro com
confiança”Este último mandato foi 

marcado por grandes 
desafios globais. Quais 
foram as suas prioridades 
ao longo destes últimos 
anos?

Desempenho o papel de Pre-
sidente do Município há dois 
mandatos. Todavia, já acom-
panho a evolução das políticas 
municipais de Vila Flor desde 
1993.

Conheço, por isso, as pessoas e 
a realidade do concelho, bem 
como as necessidades da popu-
lação em geral. Equacionar estas 
necessidades leva-nos muito 
além do plano do imediatismo, 
pelo que me tenho empenhado 
e motivado a minha equipa a 
pensar no futuro e em fazer 
algumas obras que se revelam 
essenciais para o desenvolvi-
mento económico do concelho, a 
médio e longo prazo, bem como 
a subsequente possibilidade de 

fixação de pessoas no território 
que essas mesmas obras podem 
proporcionar. 

Todavia, muito desse trabalho 
passou pelo sucesso que obtive-
mos na realização de candidatu-
ras a fundos comunitários, que 
conseguimos ver aprovadas e 
que nos possibilitaram a reali-
zação de obras de grande enver-
gadura para o Concelho e valori-
zá-lo em vários domínios, como 
o investimento na educação, nas 
infraestruturas e mobilidade, 
mas também na requalificação 
do património, no desporto ou 
no turismo. 
Neste mandato avançámos, 
ainda, com a criação de uma 
Zona de Acolhimento Empresa-
rial e com a Barragem Redonda 
das Olgas, com importante signi-
ficado para o desenvolvimento 
e coesão económica e social do 
território. 
 Enfrentámos a pandemia com 
resiliência e, desde logo, tomá-
mos medidas preventivas e de  

apoio à população, quer em termos de 
comunicação, com uma linha verde gra-
tuita 24h por dia e com a colocação em 
circulação de veículo de som com men-
sagens para que as pessoas cumprissem 
as medidas da Direção Geral de Saúde e 
dos decretos de Estado de Emergência, 
quer com a criação de Centros de Acolhi-
mento Temporários, caso houvesse neces-
sidade. Sobretudo, reforçámos a atenção 

às necessidades sociais neste 
período e procurámos a imple-
mentação de um programa de 
cooperação interinstituicional, 
no âmbito da proteção civil, para 
que a população isolada não pas-
sasse necessidades básicas. 
Mas também isentámos o paga-
mento de água no mês de abril 
de 2020 e, mais tarde, isentámos 
o pagamento de taxas munici-
pais e pagamento de rendas e 
concessões municipais.
 Se voltar de novo para a obje-
tividade da questão que me 
colocam, a resposta assume-se 
simples: a minha prioridade 
foi sempre o Concelho, a popu-
lação e o desenvolvimento 
económico, com passos lentos 
e seguros, rumo a um futuro 
com qualidade de vida para os 
vilaflorenses. 

Apesar de todos os desafios 
e da pandemia, o Município 
de Vila Flor manteve-se na 
vanguarda das candidaturas 
a fundos comunitários. O que 
o motiva? 

O que me motiva é a confiança 
na minha equipa, bem como na 
capacidade dos funcionários do 
Município. Sobretudo, motiva-
-me o desenvolvimento do Con-
celho em vários domínios, bem 
como os benefícios que esse 
desenvolvimento pode propor-
cionar à população. 
Motiva-me que, quer os mais 
idosos, quer os mais jovens e as 
futuras gerações tenham acesso 
a um concelho onde impera a 
qualidade de vida e onde não 
faltem investimentos e infraes-
truturas estruturais, como 

escolas, pavilhões desportivos, 
museus e centros de cultura, de 
promoção do turismo, mas tam-
bém espaços de inovação, como 
o Fablab Tua ou dos projetos 
que se avizinham no âmbito da 
promoção das ciências junto dos 
mais jovens. 

Que obras indicaria como 
as “grandes obras” deste 
mandato?

A construção de uma barragem 
financiada a 100% pelo FEA-
DER foi um grande desafio, com 
vários obstáculos, de que nunca 
hesitamos em não desistir. 
Tenho-a, por isso, como um fruto 
da resiliência e penso que consti-
tuirá  uma mais-valia crescente 
para o desenvolvimento agrícola 
do Concelho, dado que grande 

PRESIDENTE DO 
MUNICÍPIO DE VILA 
FLOR FERNANDO BARROS
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parte da economia concelhia gira 
em torno do setor primário. 
E o setor primário foi estrategica-
mente colocado como prioridade 
no desenvolvimento económico. 
Por isso, investimos na candida-
tura para o alteamento da barra-
gem da Burga, que permitirá regar 
uma maior área de terrenos do 
Vale da Vilariça. 
A Zona de Acolhimento Empre-
sarial também se traduz num 
investimento estrutural, que 
permitirá a fixação de pessoas e 
mão-de-obra qualificada para o 
desenvolvimento de atividades 
do setor secundário e terciário da 
economia.

A aposta no Turismo, que foi reali-
zada através do Tua Natureza, com 
a criação de circuitos de pedestria-
nismo, das Portas de Entrada do 
Vale do Tua, bem como de divul-
gação do património natural em 
feiras e periódicos de turismo, 
também pode gerar um aumento 
de turistas, para além dos que já 
nos habituámos a receber, todos 
os anos, no Complexo Turístico do 
Peneireiro.  Aliás, a obra de requa-
lificação e ampliação das Piscinas 
Descobertas do Complexo Turístico 
do Peneireiro também foi uma 
obra de grande envergadura rea-
lizada neste mandato. 

Depois, não poderia deixar de 
mencionar a requalificação e 

mobilidade urbana da Praça da 
República, que tinha graves pro-
blemas de fugas de água e que era 
um espaço rodeado por estaciona-
mento onde as pessoas não circu-
lavam livremente, ganhando, com 
esta intervenção, espaço útil para 
todos os vilaflorenses.
Também reconstruímos o edifício 
Encontro das Artes Graça Morais, 
no coração da Praça da República. 
 Além disso, e mais estrutural para 
a população do Concelho, é a nova 
Escola Básica de Vila Flor, que 
muito me apraz que, em jeito de 
merecida homenagem, seja agora 
designada de Escola Básica Dr. 
Artur Pimentel – Vila Flor. 

A pandemia – essa catástrofe 
inesperada por todos –, gerou 
desafios em larga escala. Como 
é que o Município e os vilaflo-
renses reagiram a esta crise 
sanitária?

Como já mencionei, anteriormente, 
a pandemia foi inesperada por 
todos, mas tomamos, com a maior 
brevidade possível, as medidas no 
sentido da prevenção. 
Criámos um plano de comunicação 
para que os munícipes nos pudes-
sem chegar de modo não presen-
cial. Ativamos o Plano Municipal 
de Emergência, em termos de 
Proteção Civil e procuramos uma 
cooperação interinstitucional das 
entidades envolvidas para que a 

população do concelho tivesse apoio 
social, em caso de necessidade. Foi 
também a pensar nas necessidades 
eventuais que criámos quatro centros 
de acolhimento temporário, desinfe-
tamos os espaços de maior afluência 
de pessoas, auxiliamos a Resíduos 
do Nordeste na recolha dos resíduos 
urbanos sólidos das pessoas em con-
finamento. Mas também tomamos 
outro tipo de medidas, como a isen-
ção de pagamento de água no mês de 
abril de 2020, a isenção de pagamento 
de taxas, sobretudo de ocupação de 
espaço público, bem como a isenção 
de rendas das concessões municipais 
até que seja decretado o desconfina-
mento das atividades económicas a 
que se destinem. 
Promovemos, também, o escoamento 
de produtos agrícolas de pequenos 
produtores com a criação de um mer-
cado de produtos da Terra – o Merca-
dinho Origens. 
Acompanhamos a realização de testes 
nas IPSS’s, a campanha de vacinação 
dos seus profissionais e da população 
do Concelho, dentro dos critérios para 
a vacinação até à data. 
Também criámos um Centro de Vaci-
nação Covid-19, que funcionará no edi-
fício das Piscinas Cobertas Municipais. 
Os vilaflorenses têm sido cumpridores 
e enfrentaram este desafio difícil com 
resiliência. A vacina traz-nos promes-
sas de imunidade de grupo e, com con-
fiança, enfrentaremos juntos o futuro. 

Além das empreitadas, apostou na 
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promoção do turismo da natureza e na criação 
de um centro de encontro de artes e cultura. 
Que impacto é que acha que essas apostas pode-
rão ter no desenvolvimento do território?

O Turismo tem sido uma aposta do Executivo. Temos 
paisagens naturais, miradouros naturais  fabulosos, 
história e cultura para deliciar os viajantes, bem como 
a possibilidade de experiências peculiares, que vão 
desde o sabor ímpar da nossa gastronomia onde 
a qualidade do azeite e do vinho sobressaem. 
O turismo da Natureza, apesar da pandemia, 
começa a dar os seus frutos, em que ressaltam os 
percursos pedestres com o Tua como plano de fundo. 
Percursos com apoio de um Centro Interpretativo 
para o Tua Natureza, que se localiza em Vilarinho 
das Azenhas. 
Em breve teremos uma rede de museus a explorar e 
a divulgar, onde não posso deixar de ressaltar o valor 

dos achados arqueológicos das estelas antropomórfi-
cas no Lugar do Cabeço da Mina, que estão avaliadas 
como Património de interesse Púbico Nacional. Para 
além do seu Centro Interpretativo, situado na loca-
lidade de Assares, a referida rede de museus será  
constituída pelo Museu Berta Cabral, pelo Encontro 
das Artes Graça Morais, bem como pelo Museu de 
Benlhevai e pela Casa da Memória de Freixiel. 
Além disso, a zona histórica, que era a antiga judiaria 
de Vila Flor encontra-se repleta de particularidades 
dignas de uma visita, que se pode estender a outros 
monumentos históricos do Concelho, como a forca de 
Freixiel ou de lugares religiosos que nos oferecem a 
beleza do grande alcance da sua linha de horizonte – 
o Santuário de Nossa Senhora da Assunção, em Vilas 
Boas. 

Foi do sonho que nasceu a Barragem Redonda das 
Olgas ou a ampliação e requalificação das Piscinas 
Descobertas do Complexo Turístico do Peneireiro, 

que são a cara sazonal de Vila Flor em rankings 
nacionais e internacionais de Camping? 

É do sonho, com muito trabalho de bastidores, 
que antecede a realização das obras propriamente 
ditas. Queriamos já há muito tempo, fruto da rea-
lidade do Concelho, realizar uma obra de grande 
envergadura e impacto para a agricultura, como 
é a construção da Barragem Redonda das Olgas. 
Aliás, ressalto o trabalho, em termos de realização 
de obras, que foi transversal e incansável em ter-
mos de candidaturas, para que as mesmas fossem 
aprovadas. 
Por outro lado, no que diz respeito à requalificação 
das piscinas descobertas do Complexo Turístico do 
Peneireiro, o sonho nasceu da necessidade mais 
urgente, em termos práticos, devido a problemas 
de fuga de água derivados da antiguidade do sis-
tema de circulação e tratamento  de água, o que 
permitiu melhorar ainda mais a qualidade da 
água. Daí surgiu a ideia da sua ampliação, o que 
também é compreensível dado o elevado número 
de turistas que enchem o espaço durante o Verão. 
Agora, as piscinas descobertas terão um espaço 
mais amplo e animado, em que as famílias   e as 
crianças não foram esquecidas. Condições que 
servirão como cartão de visitas aos turistas. Sinal 
disso é a existência de diversos campistas que 
escolhem desde há muito tempo Vila Flor como 
destino de férias de verão. 

Além da captação de fundos, das empreita-
das e dos investimentos, o anuário financeiro 
reconhece ao Município competência na ges-
tão de recursos financeiros. Qual é o segredo 
para que um Município de pequena dimen-
são consiga ter tantas obras em execução ao 
mesmo tempo? 
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Ninguém é bom juiz em causa própria, todavia penso 
que o facto de o Município gozar de boa saúde finan-
ceira se traduz no fruto de mandatos sucessivos em 
que houve boa gestão financeira. É evidente que isso 
nos proporciona algumas vantagens em termos de 
candidaturas, sobretudo a fundos comunitários em 
que não haja comparticipação da totalidade do valor 
da obra, o que obriga a um investimento direto do 
Município. 
Sem dúvida que, além disso, há muito trabalho no 
que toca à execução de pagamentos pelo Município 
e posteriores pedidos de pagamento aos programas 
em que vimos as devidas candidaturas aprovadas. 

A melhoria das infraestruturas tem grande 
importância na sua agenda política. Envidou 
sempre esforços para recuperar a mobilidade 
turística e quotidiana da linha do Tua e juntou-
-se aos seus colegas Presidentes de Câmara para 
reivindicar mais ligações a Espanha. Regiona-
lista convicto, acha que o desenvolvimento do 
interior tem aqui o seu caminho e promessas 
de futuro?

A melhoria e a criação de novas infraestruturas que se 
revelem necessárias para o desenvolvimento e coesão 
territorial é fundamental, numa linha de coerência 
com aquilo que já mencionei anteriormente. 
É evidente que falar de Turismo e em investimentos 
no turismo tem mais impacto real e promessas de 
desenvolvimento efetivo se aumentarmos a proba-
bilidade de trazer pessoas para região. É nessa linha 
que se tem movido a Agência para o Desenvolvimento 
do Vale do Tua, designadamente com o objetivo em 
vista da reabertura da Linha, quer para finalidades de 
mobilidade turística, quer para finalidades de mobili-
dade quotidiana. Essa é, de resto, uma luta conjunta 
de que não abdicaremos. 
Por outro lado, as promessas de desenvolvimento 

também podem derivar da nossa localização estraté-
gica no território. Na medida em que nos encontramos 
próximos de Espanha, a reivindicação pela ligação 
do IC5 a Espanha colocar-nos-ia a poucas horas de 
Salamanca, Zamora ou Madrid e, decerto, facilitaria a 
circulação de pessoas, bem como potenciaria não só o 
turismo, em si mesmo, mas sobretudo o investimento 
e desenvolvimento do território. 
Descreve Vila Flor como “terra de encantos e pai-
xões” – uma paixão que começou em 1993. Ainda 
tem muitos projetos para melhorar Vila Flor? 

Com certeza que sim. O futuro constrói-se todos os 

dias e há muitos projetos, ainda, por executar. 
Continuo a vislumbrar o concelho como “terra de 
encantos e paixões”, do mesmo modo que continuo 
convicto nas suas potencialidades de desenvolvi-
mento, apesar dos obstáculos da interioridade. Uma 
interioridade que tem tudo para se tornar uma mais 
valia, se conseguirmos reabrir a linha do Tua e alon-
gar o IC5 até Espanha. Uma interioridade que tem 
enormes potencialidades também no turismo. E, 
sobretudo, um Concelho onde, para além da quali-
dade de vida da população, também seja sinónimo de 
oportunidades para todos, para que possamos, juntos, 
“enfrentar o futuro com confiança”.
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OBRAS
CONCELHO DE VILA FLOR

OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA BÁSICA
DR. ARTUR PIMENTEL
- VILA FLOR
€1.800.000,0

 A educação é uma área muito importante para o 
desenvolvimento, em todas as vertentes. Investir 
na educação é investir no futuro, na sustentabili-
dade das gerações futuras e na possibilidade de 
fixar pessoas qualificadas no território. Traduz-se 
num pilar para as pessoas e para a vida em socie-
dade e contribui para que as nossas crianças de 
hoje se tornem altamente qualificadas amanhã. 
 Este projeto de construção da Escola Básica visa 
possibilitar todas as condições e motivação aos 
nossos alunos, para que, além de bom rendimento 
escolar, tenham acesso a espaços que lhe garan-
tam o convívio entre si, a recreação e a possibili-
dade de realização de outras atividades, que vão 
desde as atividades extracurriculares à simples 
possibilidade de visitarem uma biblioteca ade-
quada à sua faixa etária. 

 Esta escola é um investimento estrutural no 
Concelho e tem como patrono uma pessoa bem 
conhecida de todos os vilaflorenses – o Dr. Artur 
Pimentel. A junção do seu nome a esta obra cons-
titui merecida homenagem de todos nós em sua 
memória.

 Com uma área ampla e localizada numa zona 
estratégica, permitirá que as crianças do pré-es-
colar e ensino básico tenham por perto a Piscina 
Coberta Municipal.

Investimos na realização de obras, sobretudo por-
que são investimentos estruturais que melhoram 
o presente e o futuro dos vilaflorenses e de todos 
aqueles que residam ou possam vir a residir em 
Vila Flor. Estas empreitadas geraram possibilida-
des: por um lado, requalificaram o nosso patrimó-
nio e, por outro lado, inovaram e criaram todas 
as condições para que exista qualidade de vida 
no Concelho.
Algumas dessas obras nasceram com uma panóplia 
de motivações no horizonte, como a preocupação 
com a beneficiação dos equipamentos municipais 
já existentes, bem como com a eficiência energé-
tica, a sustentabilidade e a preocupação com as 
gerações futuras.

Realizamos obras em vários domínios, desde a 
agricultura até às artes e cultura, sem esquecer 
pilares basilares como a educação, com a constru-
ção da Escola Básica ou das obras de requalificação 
na Escola Secundária, sem esquecer o lazer e o 
turismo, com a ampliação das Piscinas Descobertas 
Municipais, bem como a promoção do desporto e 
de criação de hábitos saudáveis para a prática de 
exercício físico, com a construção da ciclovia.
Foram as preocupações estruturais, com o que 
muitas vezes não se vê e é essencial,
que nos levaram a investir no Tratamento de águas 
residuais e na construção de várias
ETAR´s no território abrangido pelo Concelho.

O
br

as
 P

úb
lic

as
  [

 1
1 

]  

O
br

as
 P

úb
lic

as
 [ 

12
 ] 

 



O melhor para as nossas crianças

ESCOLA BÁSICA
DR.ARTUR PIMENTEL
- VILA FLOR

 A construção da Escola Básica Dr. Artur Pimentel – Vila Flor 
deve-se à candidatura do Município aos Fundos Comunitários 
do programa FEDER. 
Desse modo, dos cerca de €1.800.000,00 que constituíram o preço 
final da obra, cerca de  €1.700.000 foram financiados pelo Pro-
grama FEDER, pelo que a diferença entre  aqueles valores cons-
tituiu investimento direto por parte do Município. 

O
br

as
 P

úb
lic

as
  [

 1
3 

]  

O
br

as
 P

úb
lic

as
  [

 1
4 

]  



Datado da primeira metade do século XX, o impo-
nente edifício Paços do Concelho, tornou-se um 
ícone  arquitetónico  de Vila Flor. Com um estilo 
típico do Estado Novo, resultados de projeto de 
arquitetura de Rogério de Azevedo e de Baltazar 
de Castro.
Pelo seu interior, em que a dureza do granito 
contrasta com a adaptabilidade da madeira, pas-
saram as instalações da Comissão Administrativa 

da Câmara Municipal de Vila Flor, algumas repar-
tições públicas e, por fim, o Tribunal. 
 Foi mandado construir pelo Presidente da Comis-
são Administrativa da Câmara de então – Francisco 
Maria Guerra, corria o ano de 1933.
A passagem do tempo originou alguma degradação 
deste edifício que abriga a Câmara Municipal e 
que é tão importante para todos os vilaflorenses. 
Por esse motivo, as obras tornaram-se necessárias.

EDIFÍCIO 

PAÇOS DO
CONCELHO
€639.000,00

“REQUALIFICAR O PATRIMÓNIO QUE
FAZ PARTE DA NOSSA HISTÓRIA”

EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO

A requalificação do Edifício Paços do Concelho, avaliada em cerca 
de €639.000,00 constitui uma aposta na preservação do nosso 
património e, ao mesmo tempo, uma aposta na inovação. Para 
tal, recorreu-se ao financiamento de fundos comunitários, pro-
venientes de duas candidaturas aprovadas: uma relativamente 
à eficiência energética, que comparticipa cerca de €185.000,00; e 
outra relativa à Beneficiação de equipamentos Municipais (BEM), 
que financia cerca de €150.000, 00. 
O resultado desta empreitada de requalificação proporcionou a 
harmonia estética entre o que era e aquilo em que se tornou, com 
mais conforto, funcionalidade, inovação e, sobretudo energetica-
mente mais amigo do ambiente. 
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ENCONTRO DAS ARTES 

GRAÇA MORAIS
€1.133.077,0

Foi da criatividade de juntar a história com 
a evolução que, em jeito de tributo à famosa 
pintora vilaflorense Graça Morais, nasceu esta 
obra. 
Uma obra que acaba por ser ponte, na medida 
em que se traduz num encontro entre o passado 
de um edifício que marcou a memória e o cora-
ção da Praça da República e um futuro repleto 
de hipóteses por germinar. Este projeto 

promete 
trazer nova 
vida ao 
Concelho.

 Um futuro onde a 
promoção cultural 
será possível e 
acessível, não só a 
todos os vilaflorenses, 
mas também a todos 
aqueles que nos 
visitarem.

Com traços modernos que preservam a antiga estrutura granítica 
a que as paredes amarelas dão vida, este projeto promete trazer 
nova vida ao concelho. Assim, mais do que um encontro de artes, 
encontra o seu propósito num encontro intergeracional que traga 
a Vila Flor cultura e inspiração.Mas não só. E talvez, sobretudo, 
para que Vila Flor possa mostrar que aqui também existe Cultura 
de que nos possamos orgulhar. 

ENCONTRO DAS ARTES GRAÇA MORAIS

O Encontro das Artes Graça Morais traduz-se 
num investimento avaliado em cerca de  
1.133.077,0 de euros. 
Dessa quantia, cerca de 400.000 euros foram 
investidos pela Fundação EDP como medida 
compensatória pela construção da Barragem 
Foz Tua.  Do restante capital envolvido, 
podemos dizer  que 85% foi financiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER). Trata-se de um projeto do Arquiteto 
Manuel Maria Reis.
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ENCONTRO DAS ARTES GRAÇA MORAIS
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A requalificação contou com a 
ampliação do espaço reservado 
às piscinas, bem como a introdu-
ção de algumas inovações no que 
toca ao lazer dos mais novos e na 
implementação de algumas técni-
cas de tratamento de água através 
de meios ultravioletas. 

O Complexo Turístico do Peneireiro é conhecido 
nacional e internacionalmente nos rankings de 
camping pela beleza ímpar da paisagem associada 
às boas condições, o que faz com que os campistas 
que nos visitam queiram regressar. 
Um dos seus motores de sucesso foram, desde 
sempre, as piscinas descobertas municipais, na 
medida em que proporcionam momentos de lazer 
aos veraneantes. Também ampliamos e requali-
ficamos os Balneários do Parque de Campismo.   
Dada a sua importância para a dinamização do 
turismo do Concelho, o Município investiu certa 
de €772.000,00 para dar uma nova cara às Piscinas 
Municipais. 
Com a finalidade de servir os campistas, o Muni-
cípio também relizou obras de requalificação no 
minimercado e bar de apoio localizado no interior 
do Parque de Campismo.

COMPLEXO TURÍSTICO DO  

PENEIREIRO
€772.000,0
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PRAÇA DA  

REPÚBLICA
€650.000,0

A praça da República localiza-se no centro da Vila. 
Espaço de encontro e de memórias, a sua requalificação era urgente e necessária para 
que os encontros se perpetuem e novas memórias possam ser criadas sob os troncos 
das tílias que se preservam e que já atravessaram décadas. 
Havia necessidades a suprir, algumas das quais invisíveis ,como a Rede de saneamento, 
águas pluviais, água potável, rede elétrica, comunicações e gás. Do mesmo modo, 
também havia a necessidade de criar um espaço em que as pessoas pudessem circular 
a pé. O Município também construiu um estacionamento de apoio à Praça e ao Edifício 
Encontro das Artes - um espaço que foi transformado e tornado útil para a população.

O Município realizou um investimento de cerca de 
€650.000,00 para este projeto de requalificação e de 
mobilidade urbana. 
O Projeto é assinado pelo reconhecido arquiteto Carva-
lho Araújo e teve uma sessão de apresentação pública, 
que se realizou no Centro Cultural de Vila Flor, onde 
todos os presentes puderam levantar questões. 
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FAB

O Fablab Tua de Vila Flor é um espaço de inovação, composto por um conjunto de ferra-
mentas de prototipagem, entre elas máquinas de corte de vinil, corte e gravação a laser e 
impressoras 3D, que permitem dar largas à criatividade na linha de um método de learn 
by doing. 
Este laboratório de criação de Vila Flor permitirá abrir novos caminhos para a inovação 
em vários domínios, designadamente utilizar alguns avanços tecnológicos no sentido de 
promover e auxiliar o empreendedorismo. 
Por tudo isso, crê-se que o Fablab poderá desempenhar um papel fulcral no auxílio à incu-
badora de negócios do Parque Natural Regional do Vale do Tua, possibilitando, a título de 
exemplo, a prototipagem de produtos desenvolvidos para as empresas nascentes. 
O Fablab Tua de Vila Flor ainda não foi inaugurado mas já deu início à sua atividade durante 
o Primeiro Estado de Emergência, com a produção em série de viseiras, que foram distri-
buídas pelas IPSS’s e Instituições do Concelho. 

LAB
€150.000,0
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REQUALIFICAÇÃO DA

ESCOLA SECUNDÁRIA
€1.000.000,0

A Câmara investiu na requalificação da Escola Secundária com 
o propósito de melhorar as infraestruturas que servem de base 
para toda a comunidade escolar do Concelho, entre o 5º e o 
12º anos de escolaridade, proporcionando melhores condições 
para alunos, professores, funcionários e auxiliares.

A requalificação é realizada em duas fases, cada uma das quais 
com uma quantia de €500.000,00 euros alocada.
A primeira fase já se realizou e a segunda encontra-se em vias 
de ser iniciada. Ambas as fases da intervenção perfazem um 
investimento total de 1 milhão de euros por parte do Município.
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CICLOVIA
€300.000,0

REMODELÁMOS E CRIÁMOS NOVAS

ETARS
UMA APOSTA NA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Apostamos na criação de uma via alternativa para a mobilidade de pessoas entre Vila Flor e 
o Complexo Turístico do Peneireiro.  Desse modo, estamos a possibilitar o desenvolvimento 
da prática de atividades físicas saudáveis com segurança para os ciclistas, automobilistas e 
para os peões. 
A empreitada para a criação da rede pedonal e ciclável teve como motivo de fundo a pro-
moção de práticas de mobilidade sustentável e foi financiada por fundos europeus, designa-
damente através do Programa FEDER, no sentido de apoiar a transição para uma economia 
com baixos teores de carbono.

Preocupados com o bom funcionamento de serviços estruturantes para vida quotidiana dos nossos 
Munícipes, o Município investiu nos serviços de saneamento básico, com a remodelação e criação de 
novas Estações de Tratamento de Águas Residuais. 
Com importantes funções no que diz respeito aos resíduos urbanos, as ETARS também desempenham 
um papel importante na despoluição de cursos de água que são afetados pelos resíduos urbanos pro-
venientes da rede pública de esgotos. Estas estações de tratamento destinam-se, deste modo, a tratar 
os efluentes de forma faseada. 
O Município captou fundos europeus, através do programa POSEUR para a realização destas treze 
empreitadas, que  se distribuem por várias localidades do Concelho, na linha da proteção do ambiente 
e da promoção da eficiência energética. 

€586.664,0
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Ampliação do Cemitério de 
Lodões

Aquisição de terreno para con-
strução de estacionamento 

Carvalho de Egas

Ampliação do Edifício
da Junta de Freguesia

Santa Comba da Vilariça

Aquisição de casa para futura 
sede da Associação Samões

+OBRAS
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Construção de Centro
Multiusos Seixo de Manhoses

Construção de Casa Mortuária 
Seixo de Manhoses

Construção de campo de jogos 
Benlhevai

Construção de Reservatório
de água Roios

+OBRAS
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Construção de Muro de
Suporte  Vale Frechoso

Criação de Centro
Interpretativo Tua Natureza

Vilarinho das Azenhas

Pavimentação do caminho Arco - 
Ribeiro Grande Nabo

Pavimentação das imediações
da Capela de N.Sra da

Assunção e WC’s Candoso

+OBRAS

O
br

as
 P

úb
lic

as
  [

 3
8 

]  

O
br

as
 P

úb
lic

as
  [

 3
7 

]  



Pavimentação e eletrificação
de caminho Cruzeiro -

Cemitério Freixiel

Pavimentação junto ao
Pavilhão Vilas Boas

Pavimentação do caminho das 
Canameiras  Sampaio Capela - VALTORNO

Arranjos, Pavimentação e Iluminação ao Acesso á Capela-
VALTORNO

Pavimentação e eletrificação no 
acesso ao Santuário

Valtorno

+OBRAS
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Restauro da Capela Senhora
da Rosa em  Sampaio

Pavimentação da rua 24 de
agosto e senhora dos remedios

Vila Flor

Requalificação da escola
Alagoa

Requalificação e Ampliação
da Escola de Assares

+OBRAS
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Requalificação da escola em 
Freixiel

Requalificação da escola em
Folgares

Requalificação
da Escola de Meireles

Requalificação da escola em
Trindade

+OBRAS
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Intervenção na Rede de
Esgotos de Carvalho de Egas

Pintura de estradas
Várias estradas Municipais

Construção de WC´s nas
Capelinhas Vila Flor

Jardim Quinta dos Lagares
Vila Flor

+OBRAS
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Pavimentação em SamõesConstrução de Muro na Rua
Sra dos Remédios Vila Flor

Muro de suporte em
Santa Comba da Vilariça

Intervenção na Rede de
Esgotos de Macedinho

+OBRAS
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O FUTURO
É HOJE

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 
DA BARRAGEM REDONDA DAS OLGAS

Investimento
de 10 Milhões
neste projeto

Acreditamos que o Aproveita-
mento Hidroagrícola de Freixiel 
irá desempenhar um importante 
papel na evolução do cultivo 
agrícola dos terrenos do territó-
rio das freguesias de Samões e 
da União de Freguesias de Frei-
xiel e Vieiro abrangidos pela 
possibilidade de utilização da 
rede de rega da Barragem, o que 
gerará efeitos muito positivos 
em termos de dinamização da 
economia do Concelho, que tem 
no setor primário da atividade 
económica um dos seus pilares.

A construção da Barragem Redonda das Olgas 
é um projeto inicialmente voltado para o 
armazenamento de água e para a possibili-
dade de regar uma ampla área destinada a 
fins agrícolas, possibilitando um cultivo com 
qualidade e menores custos, o que torna os 
produtos endógenos mais competitivos no 
mercado. 
Da ideia para a sua execução, existiu um 
caminho com alguns obstáculos, que foram 
ultrapassados. Depois do Estudo Prévio e da 
elaboração do Projeto de Execução da Barra-
gem e do Caminho de acesso ao Coroamento, 
tem lugar a apreciação do Estudo de Impacte 
Ambiental para que, depois, possa ter lugar a 
abertura de concurso público internacional 
para a execução da obra propriamente dita. 
A aprovação da candidatura do município ao 
programa FEADER, que é gerido no âmbito 
do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, 
garantiu ao Município a verba de 10 milhões 
de euros. 

Albufeira em Samões | Perímetro de Rega nos Blocos de Freixiel e Vieiro
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ALTEAMENTO
DA BARRAGEM
DA BURGA E
BARRAGEM
DO CEREJAL

O alteamento da Barragem da Burga e a cons-
trução da Barragem do Cerejal constituem um 
projeto há muito ambicionado pelos agriculto-
res e regantes do Vale da Vilariça. 
Agora tornada possível a sua passagem do 
papel para a realidade, a Barragem do Cerejal 
e a subida do paredão da Barragem da Burga 
por mais dois metros e meio de altura possibi-
litarão um maior armazenamento de água na 
região da Vilariça. 

€9.300.000,0
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ZONA DE
ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL

Este projeto, que está a ser desenvolvido pelo Município, tem 
como principal objetivo a criação de um espaço amplo e orga-
nizado, que possa acolher empresas que se destinem a diver-
sos âmbitos de atividade económica.
O Executivo acredita que a criação desta área de acolhimento 
empresarial possibilitará que aquelas empresas estabeleçam 
a sua sede em Vila Flor e, desse modo, possam contribuir 
para a dinamização da economia concelhia, a diminuição 
da taxa de desemprego e para a fixação de pessoas no nosso 
território, o que, em termos estruturais, também promove o 
aumento da população ativa residente no Concelho.

€1.857.123,63

UMA APOSTA NO 
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO LOCAL

ÁREA TOTAL: 113.058,2 M2 
37 LOTES INDUSTRIAIS

O
 F

ut
ur

o 
é 

H
oj

e 
 [ 

54
 ] 

 

O
 F

ut
ur

o 
é 

H
oj

e 
 [ 

53
 ] 

 

Samões | Freixiel
Lentisqueira



ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TRINDADE, 
BENLHEVAI E VALE FRECHOSO: RESOLUÇÃO 
DO PROBLEMA DA CONTAMINAÇÃO 
GEOLÓGICA POR ARSÉNIO 

O Município celebrou um Protocolo com o Instituto de Ges-
tão Financeira e Equipamentos de Justiça (IGFEJ): um con-
trato de comodato, pelo período de vigência de cinquenta 
anos, para que os serviços do Juízo de Competência Gené-
rica de Vila Flor se deslocalizem do Edifício Paços do Con-
celho para a antiga Escola Básica. 
Esta transferência dos serviços do Tribunal para a antiga 
escola irá possibilitar um melhor funcionamento e presta-
ção de serviço público por parte dos serviços da Câmara 
no Edifício Paços do Concelho. 

TRIBUNAL IRÁ MUDAR
PARA A ANTIGA ESCOLA 
BÁSICA DE VILA FLOR  

O abastecimento de água na região de contaminação geo-
lógica por arsénio traduz-se num problema que o Muni-
cípio tem tentado solucionar desde 2004. Já Contou com 
a intervenção das Águas do Norte e já foram realizadas 
algumas candidaturas ao longo dos anos que não foram 
aprovadas com a finalidade de solucionar o problema. 
O atual executivo não deu tréguas à resolução do pro-
blema e elaborou uma candidatura no âmbito do POSEUR 
– um projeto de cerca de €1 083 460,25 – para que se esta-
beleça um subsistema de abastecimento de água com 
origem na Barragem de Sambade, ou seja, o problema 
resolver-se-á com base na ligação dessas zonas de abas-
tecimento com o sistema em alta das Águas do Norte 
através do subsistema de abastecimento de Sambade. 

Adução- -VILA FLOR

 Sistema de Adução Freguesias-VILA
FLOR

Macedinho

Vale Bom

Trindade

Benlhevai

Vale Frechoso

€1.083.000,0
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PLANO DE 
MOBILIDADE 
PARA O VALE 
DO TUA 

A Agência para o Desenvolvimento do Vale do Tua, 
onde se inclui o Município de Vila Flor, está a rea-
lizar, no âmbito do Plano de Mobilidade para o 
Vale do Tua, obras de requalificação da Linha, que 
se encontram avaliadas em cerca de 16 milhões 
de euros. 
Este Plano de Mobilidade constitui um projeto 
cuja execução é fulcral para o desenvolvimento 
económico da região e que potencializará a mobi-
lidade turística, bem como a mobilidade quoti-
diana da população dos territórios ribeirinhos. 

€16.000.000,0
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A economia concelhia tem grande presença no primeiro   
setor de atividade. Valorizar a qualidade dos nossos 

produtos endógenos sempre representou, para nós, uma 
prioridade.
Para tal, incentivamos os produtores locais a marcar pre-
sença quer na TerraFlor, quer nas Feiras Nacionais, como a 
Feira Nacional de Agricultura de Santarém, como em Feiras 
Internacionais, designadamente Bruxelas, Nanterre ou Santa 
Maria Del Páramo.
Pela aposta no desenvolvimento da Agricultura e, no sentido 
de fazer jus à qualidade dos nossos produtos frutícolas e 
hortícolas, investimos no regadio. Um investimento estrutu-
ral, através da construção da Barragem Redonda das Olgas 
e do Alteamento da Barragem da Burga, que nos permitirá 
aumentar exponencialmente a área de rega e tornar a nossa 
agricultura mais apelativa e competitiva no cenário regional 
e nacional. 
A participação em Feiras Nacionais e Internacionais também 
são incentivadas em matéria de promoção de Turismo. Assim, 
marcámos presença em feiras como a BTL ou a Feira Multi-
factorial de Zamora. 
Além da Agricultura e do Turismo, promovemos o empreen-
dedorismo e a inovação nessa vertente, o que se tornou visível 
com a instalação de um Fablab em Vila Flor. Um Fablab que 
fará a ponte com a Incubadora de negócios no âmbito do 
Parque Natural Regional do Vale do Tua.
A criação da Zona de Acolhimento Empresarial, localizada 
entre Vila Flor e Samões, promete uma lufada de ar fresco 
para todos aqueles que queiram ter espaço para iniciar o seu 
projeto de empreendedorismo no Concelho de Vila Flor.
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FEIRA DE PRODUTOS 
E SABORES

TERRAFLOR

A Câmara Municipal de Vila Flor envidou 
esforços no sentido da promoção dos pro-
dutos endógenos através da “TerraFlor” - 
Feira de Produtos e Sabores, em parceria 
com a Associação Cultural e Recreativa de 
Vila Flor e a DESTEQUE - Associação para o 
Desenvolvimento da Terra Quente. 

O Município aposta nesta iniciativa para a 
promoção dos produtos, produtores, mar-
cas e potencialidades do concelho de Vila 
Flor e da região, destacando as suas quali-
dades, atributos e caraterísticas derivadas 
da generosidade da natureza como o azeite, 
vinho, cogumelos, queijo, mel, pão, que são 
alguns dos produtos expostos. Também 
damos destaque ao artesanato, atividades 
culturais, jornadas e seminários temáticos, 
concursos alusivos ao gado e à caça e con-
certos musicais.
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ZONA DE ACOLHIMENTO 
EMPRESARIAL

O FabLab Tua De Vila Flor pretende potenciar a capacitação tecnológica e 
empreendedora do Concelho e de todo o território do Vale do Tua, tendo 
como objetivo fomentar a inovação e a criatividade. Trata-se de um espaço 
aberto à comunidade, desde alunos a empresários, onde se pode fazer quase 
tudo, em diversas escalas de tamanho e em diferentes materiais.
Durante o confinamento provocado pela pandemia de Covid-19, o FabLab 
Tua de Vila Flor antecipou o início de atividade e produziu milhares de 
viseiras de proteção, com recurso a impressoras 3D.

INCUBADORA DE 
NEGÓCIOS DO PNRVT

A incubadora de negócios resulta de um investimento de 30 mil euros do 
orçamento do Parque Natural Regional do Vale do Tua, que se torna na 
primeira área protegida do país a promover uma iniciativa do género.
A “Tua Incubadora”, implementada pelo PNRVT, conseguiu a certificação 
StartUP Visa, que lhe permite captar e apoiar empreendedores de outras 
nacionalidades, sem residência permanente no Espaço Schengen.
A Tua Incubadora atuará, no nosso território, em parceria com o Fablab-
Tua - Vila Flor. 

FABLAB TUA - VILA FLOR

Tiveram lugar no pequeno auditório do Centro cultural, com o objetivo de 
dar a conhecer as medidas de apoio existentes, mas também de sensibilizar 
os presentes para a importância do empreendedorismo no desenvolvimento 
da economia local.

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
PELA DESTEQUE

A Candidatura foi realizada ao Norte 2020 e a PRO-
POSTA DA 1º FASE DO Plano de Pormenor da UOPG 
02 da Zona de Acolhimento Empresarial de Vila Flor 
/ Samões já foi colocada em discussão pública.
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FEIRA NACIONAL
DE AGRICULTURA
DE SANTAREM

FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A FNA é a maior feira nacional do sector agrícola que anual-
mente integra também a Feira do Ribatejo – evento que acon-
tece desde 1953.
Com mais de meio século de existência, a FNA tem como mis-
são divulgar e celebrar o trabalho de todos os que retiram da 
natureza o melhor que ela tem para nos dar. Por esse motivo, 
o Município tem investido na divulgação dos nossos produtos 
endógenos nesta feira, que é uma plataforma nacional. A par-
ticipação dos nossos produtos já rendeu prémios e distinções 
ao azeite de Vila Flor. 

O MELHOR DE PORTUGAL 
EM BRUXELAS 

O Município de Vila Flor acompanhou os produtores do Con-
celho a esta Feira, em Bruxelas, que foi criada com a intenção 
de divulgar a qualidade dos produtos endógenos nacionais em 
território Belga. Esta é uma Feira organizada pela CAP – Con-
federação dos Agricultores de Portugal. 

NANTERRE

A Feira de Nanterre é organizada pela ARCOP – Associação 
Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal e traduz-se 
numa mostra de produtos que é sobretudo dirigida aos luso-
descendentes residentes em França. 

FEIRA MULTISSETORIAL
SANTA MARIA DEL PÁRAMO

No âmbito do Acordo de Cooperação entre o Ayuntamiento de 
Santa Maria del Páramo e a Câmara de Vila Flor, celebrado em 
19 de Julho de 2008, os produtores Vilaflorenses passaram a 
aparticipar anualmente nesta Feira Multissetorial, reforçando 
mais uma vez os laços empresariais entre os dois países.
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No âmbito da Semana da Formação Financeira, teve lugar, no Centro Cul-
tural de Vila Flor, a ação de sensibilização sobre planeamento e gestão do 
orçamento familiar e serviços mínimos bancários. Esta ação, dinamizada 
pelo Município de Vila Flor, em conjunto com os supervisores financeiros, 
reuniu cerca de 35 participantes, desde beneficiários do rendimento de 
inserção social, desempregados, alunos do Curso Profissional do Agrupa-
mento de Escolas e ainda formandos do Curso de Aprendizagem do IEFP.

GUIA DE APOIO AO 
INVESTIMENTO NA DIÁSPORA

Está disponível no Portal do Governo o novo Guia de Apoio ao Investi-
mento da Diáspora (GAID). Com o objetivo de clarificar oportunidades, 
o documento vai orientar emigrantes portugueses e lusodescendentes 
que queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal 
e empresários nacionais que queiram internacionalizar os seus negócios 
através da Diáspora.

SEMANA FINANCEIRA

EDUCAR PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR EM
COOPERAÇÃO COM A RESÍDUOS DO NORDESTE
NA ENTREGA DE COMPOSTORES

O projeto ‘’Educar para uma economia circular’’ tem como obje-
tivo a implementação de ações de educação e sensibilização com 
o enfoque nos primeiros patamares da pirâmide de resíduos (pre-
venção, reutilização e reciclagem), no âmbito do Sistema Resíduos 
do Nordeste.
O Município de Vila Flor realizou sessões conjuntas com a Resíduos 
do Nordeste no sentido de dar a conhecer a existência de práticas 
circulares no modelo de gestão de resíduos, através do envolvi-
mento de diversos setores, Economia, Biodiversidade e Pessoas.

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO COMPLEXO
AGROINDUSTRIAL DO NORDESTE

O Município de Vila Flor e o Município de Mirandela, através 
de uma Candidatura ao Fundo Ambiental, puderam remover 
as toneladas de lixo existentes no Complexo Agroindustrial do 
Nordesde. 
Os trabalhos de remoção das cerca de 4 mil toneladas de resí-
duos remanescentes do complexo do Cachão foram efetuados 
e a empreitada representou um investimento de 266 mil euros, 
financiados pelo Fundo Ambiental. 
Esta medida foi um passo de extrema importância para a revi-
talização do Complexo do Cachão.
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O MUNICÍPIO
VISTO DE 

FORA

R E C O N H E C I M E N T O  E X T E R N O
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O Município de Vila Flor tem sido reconhecido 
em todo o país em vários domínios, que vão 

da qualidade do azeite e dos produtos endógenos 
até à boa gestão financeira – o que permite a 
realização de grandes obras e a captação de 
muito dinheiro a ser investido no Concelho em 
candidaturas a fundos europeus.

Recebeu, ao longo destes anos, importantes figu-
ras de Estado como o Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, 
ou o antigo Ministro da Agricultura, Luís Capoulas 
Santos, ao atual Eurodeputado e Vice-presidente 
dos Socialistas Europeus, Pedro Marques, quando 
este ainda era Ministro das Infraestruturas.

Não podemos deixar de mencionar que Vila Flor 
foi um dos locais eleitos pelo Primeiro-Ministro, 
António Costa, para uma curta visita, aquando da 
realização de um Conselho de Ministros em Bra-
gança, sob o mote “Governo mais próximo”. Visita 
essa em que também estiveram presentes o atual 
ministro do Planeamento e a Ministra da Moder-
nização Administrativa.

O Município contou, ainda, com a vinda da Minis-
tra da Coesão, Ana Abrunhosa, que, após visita às 
obras em curso, teceu os maiores elogios ao exe-
cutivo em funções.

A aprovação da Candidatura da Barragem Redonda 
das Olgas também serviu de mote à visita de um 
alto quadro da Administração Pública – o Diretor 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Nestes últimos anos, também houve desafios. Um 
dos quais foi conhecido de todo o país. Os CTT 
encerraram em Vila Flor. A Câmara Municipal 

não desistiu e, após grande esforço, um processo 
judicial, algumas viagens e reuniões, os CTT’s rea-
briram em Vila Flor, naquela que foi considerada 
uma vitória para os vilaflorenses e para o exercício 
de cidadania.

O Município foi, ainda, reconhecido no distrito 
como um dos poucos Concelhos que devolve aos 
munícipes a totalidade da taxa que poderia reter 
a título de IRS – o que valeu notícia na capa do 
Mensageiro de Bragança. Vila Flor foi, também, a 
escolha do RI19 do Exército Português para fazer 
uma cerimónia pública de Juramento de Bandei-
ras – a primeira de que há memória no Concelho.

Primeiro-Ministro escolhe Vila Flor para Reunião de Trabalho com os 
Autarcas do Distrito.
O Primeiro-Ministro esteve em Vila Flor, em 26 de fevereiro de 2020, 
para uma reunião de trabalho com todos os autarcas do distrito, que 
também contou com a presença do Ministro do Planeamento, da Ministra 
da Modernização Administrativa e da Ministra da Coesão.
Esta reunião de trabalhos, em Vila Flor, antecedeu o Conselho de Minis-
tros descentralizado que se realizou em Bragança, no dia seguinte, e que 
anunciou a entrada em vigor de diplomas com medidas vocacionadas à 
valorização do interior, à dinamização da economia local e à fixação da 
população nos territórios de menor densidade demográfica.

PRIMEIRO-MINISTRO
ESCOLHE VILA FLOR 
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 O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Capou-
las Santos, veio a Vila Flor para participar na cerimónia de Assinatura 
Contrato do Projeto de Execução da Barragem Redonda das Olgas, em 
Freixiel – um momento que teve um enorme significado para o Município 
de Vila Flor, “não apenas pelo que este contrato significa, mas por tudo o 
que ele representa”, referiu o presidente do Município, Fernando Barros. 
O projeto de execução da Barragem Redonda de Olgas tem um custo de 
215 mil euros “mas impulsiona um investimento no concelho superior a 
10 milhões de euros”, esclareceu o Presidente.

MINISTRO DA AGRICULTURA VEIO A VILA 
FLOR PARA A ASSINATURA DE CONTRATO 
DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA BARRAGEM 
REDONDA DAS OLGAS 

 A assinatura do Plano para a Mobilidade do Vale do Tua trouxe ao Audi-
tório Adelina Campos os dirigentes de várias instituições, como o antigo 
Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, um repre-
sentante das Infraestruturas de Portugal (IP), do Instituto da Mobilidade 
Terrestre (IMT), a CP e a EDP. 

ASSINATURA DO PLANO DE MOBILIDADE 
PARA O VALE DO TUA EM VILA FLOR
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Celebrou-se, pela primeira vez no nosso Concelho, uma Cerimónia de Juramento de Bandeira 
organizada pelo Regimento de Infantaria nº19 com a colaboração do Município de Vila Flor.

VILA FLOR FOI PALCO DE CERIMÓNIA DE 
JURAMENTO DE BANDEIRAS DO RI19

O Município assinalou o importante dia de significância para a liberdade e para a democracia 
todos os anos, incluindo durante a pandemia – ano que em que sinalizou de modo virtual nas 
redes sociais do Município.  

COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL

“Nunca desistimos 
da reabertura dos 

CTT”
Depois de cerca de um ano do seu encerramento pela Admi-
nistração dos CTT, a Câmara Municipal marcou presença 
na sua reabertura. Pelo meio esteve uma ação cautelar e 
muitas reuniões, uma das quais levou os autarcas da CIM-
-TTM às instalações da ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações. 

O executivo nunca desistir da reabertura e nunca se con-
formou com o seu encerramento. A reabertura foi uma con-
quista em favor de todos os vilaflorenses. 
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VILA FLOR NOS CONCELHOS EM QUE OS
MUNÍCIPES PAGAM MENOS DE ÁGUA (fonte: JN)

VILA FLOR NOS CONCELHOS COM
MENOR VARIAÇÃO DE DESEMPREGO (fonte: JN)

POSIÇÃO NO RANKING DE BOA
GESTÃO FINANCEIRA PELO ANUÁRIO FINANCEIRO (fonte: anuário financeiro)

MUNICÍPIO DE VILA FLOR 
DEVOLVE AOS MUNÍCIPES A 
TOTALIDADE DA PERCENTA-
GEM QUE PODERIA RETER A 
TÍTULO DE IRS
(fonte: Mensageiro de Bragança)
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Promover o Turismo em Vila Flor está em falar da 
nossa história e das gentes que por cá passaram 

e deram vida ao Arco Dom Dinis, à antiga judiaria, 
passaram pela Igreja Matriz e não dispensaram uma 
visita ao Museu Berta Cabral. Daqui a uns meses, 
serão essas pessoas que, por mais uns passos terão 
acesso ao Encontro de Artes Graça Morais.

Mas promover o Turismo não vive só da história e 
da arte. Necessita de infraestruturas de apoio e infor-
mação a todos aqueles que nos visitam – foi daí que 
nasceu uma Porta de Entrada do Vale do Tua. Loca-
lizada no antigo posto de Turismo promete, a par 
de informações, encantar os turistas com acesso a 
materiais interativos que demonstram a beleza do 
nosso Património Natural.

Foi também a pensar nessas infraestruturas que, na 
linha de apoio ao segmento de Turismo da Natureza, 
criámos trilhos certificados para que possa sentir o 
Tua entre o Vieiro e Vilarinho das Azenhas. É pre-
cisamente nesta última localidade que se localizará 
o Centro Interpretativo para o TUA NATUREZA e, a 
escassos quilómetros, poderá subir a serra e deixar-se 
encantar com a beleza natural de um pôr-do-sol entre 
o rio e as montanhas.

Mas também investimos no lazer e no Complexo 
Turístico do Peneireiro, que traz milhares de pessoas 
ao Parque de Campismo de Vila Flor e que contribui 
para que haja um maior dinamismo da economia 
concelhia, sobretudo nos meses de Verão.
São as Piscinas descobertas Municipais a cara de Vila 
Flor nos rankings internacionais de campismo e têm-
-nos garantido excelentes posições.

“INVESTIMOS NO TURISMO 
TRANSFRONTEIRIÇO: PROMOVE-
MOS O PATRIMÓNIO NATURAL E 
CULTURAL”
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COMPLEXO
TURÍSTICO DO 
PENEIREIRO

Depois da remodelação, que já tinha sido realizada pelo 
Executivo no mandato anterior, o Complexo Turístico 
do Peneireiro ganhou nova cara com a empreitadas de 
ampliação e requalificação das piscinas descobertas 
municipais e com a valorização de vários espaços den-
tro daquela área, quer para adultos e jovens, que passam 
a ter repuxos de água para relaxamento, mas também 
para os mais novos, que têm, agora, uma área que lhes é 
dedicada, mais animada e colorida.

O ambiente em volta das Piscinas descobertas tem agora 
internet wi-fi gratuita e, mesmo ao lado, o Parque de Cam-
pismo já tem os seus balneários ampliados, no sentido de 
fazer jus às necessidades derivadas dos muitos milha-
res de pessoas que por lá passam, sobretudo durante os 
meses de Verão.

Além das piscinas, os turistas podem praticar desporto 
dentro do parque ou fazer caminhadas no circuito de 
manutenção, que está localizado à volta da albufeira do 
peneireiro ou, ainda, utilizar a nova via ciclável que liga 
o Complexo Turístico à Vila.

A entrada do Parque vai ser contemplada com uma mos-
tra de produtos endógenos, no sentido de dar a conhecer 
as maravilhas gastronómicas do Concelho e fomentar a 
dinamização da economia local.
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O TUA NATUREZA traduz-se numa iniciativa do Município voltada para a divulgação 
do Património Natural do Concelho, na medida em que integra a área protegida pelo 
Parque Natural Regional do Vale do Tua.
Além das paisagens inspiradoras a que damos destaque, os nossos munícipes e turistas 
poderão usufruir de percursos pedestres homologados e devidamente sinalizados.
Os percursos englobam sobretudo as zonas ribeirinhas em que o rio Tua surge como 
cenário de fundo, como Vilarinho das Azenhas, Ribeirinha ou o Vieiro. Todavia, esses 
percursos possibilitam a passagem por outros locais, como Freixiel ou Vilas Boas.
O Tua Natureza inclui estruturas de apoio e informação aos visitantes, com acesso a 
mapas interativos e outros tipos de suporte, no sentido de os auxiliar e de lhes dar 
recomendações de tudo aquilo que de melhor há para fazer no Concelho de Vila Flor e 
nos Concelhos limítrofes que integram o Parque Natural Regional do Vale do Tua. Esses 
documentos de suporte poderão ser encontrados nas Portas de Entrada do Vale do Tua 
ou no Centro Interpretativo do Tua Natureza, localizado em Vilarinho das Azenhas.

REDE DE PERCURSOS
PEDESTRES

Além das paisagens inspiradoras a que 
damos destaque, os nossos munícipes e 
turistas poderão usufruir de percursos 
pedestres homologados e devidamente 
sinalizados.

TUA
NATUREZA

QUANDO A TUA NATUREZA CHAMA POR TI
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BOLSA DE
TURISMO
DE LISBOA

No âmbito da participação da CIM-TT na Bolsa de 
Turismo de Lisboa, o Municipio de Vila Flor esteve pre-
sente na BTL para promover o azeite e o vinho, através 
da presença de dois produtores do Concelho.
No decorrer do certame também foram apresentados 
alguns vídeos promocionais das atividades culturais, 
com o objetivo de divulgar a oferta turística, gastronó-
mica e patrimonial do nosso território.

PROMOÇÃO 
TURÍSTICA DO 
CONCELHO

O Município promoveu algumas publicações na 
imprensa nacional e espanhola, no sentido de dar 
a conhecer o que de melhor temos por cá, mas 
também numa linha orientadora de desenvolvi-
mento do turismo transfronteiriço. 
 

VILA FLOR ESTEVE EM ZAMORA PARA 
DEBATER O TURISMO RURAL TRANS-
FRONTEIRIÇO E PARTICIPAR NA FEIRA

A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes e a província espanhola de Zamora juntaram-se, 
no recinto de Feiras IFEZA, em Zamora, para promover o turismo rural transfronteiriço e marcar presença 
na feira de turismo.

O Município de Vila Flor marcou presença para a promoção dos produtos endógenos, da cultura, património 
e recursos naturais, “potenciando o trabalho em rede e contribuindo para o desenvolvimento económico”. 
Simultaneamente, decorreu uma feira de turismo, onde marcaram presença alguns operadores turísticos 
do nosso Concelho.

Uma iniciativa desenvolvida com base no Projeto de Cooperação Transfronteiriça FRONTUR (Cooperação 
para a Promoção dos Recursos Turísticos da Fronteira), ao abrigo do programa Interreg-5A.
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O Município requalificou o Museu de Benlhevai no man-
dato anterior.
Depois da empreitada em questão, demos início aos pro-
cedimentos necessários para a elaboração de estudos 
museológicos e museográficos. Esses estudos decorrem 
a bom ritmo e estão a ser ultimados com a cooperação 
da Direção Regional de Cultura do Norte, no sentido de 
estabelecer a organização e o espólio que será exposto 
naquele espaço.

WI-FI
GRATUITA 

O Município criou pontos de acesso aberto à internet 
wireless. Foram instaladas 12 antenas que possibilitarão 
o acesso à internet nas imediações dos seguintes locais: 
Câmara Municipal; Biblioteca; Posto de Turismo; Piscina 
Descoberta; e Parque de Campismo. 
Esta medida deriva da aprovação de uma candidatura 
do Município no âmbito do Turismo de Portugal.

 

ESTÁ A SER 
CRIADA UMA 
REDE DE MUSEUS 

Com o objetivo de promover o Património Material e 
Imaterial do Concelho os turistas que nos visitam podem 
explorar o Centro Interpretativo do Cabeço da Mina ou 
o Museu Berta Cabral. Em breve poderão, ainda, visitar 
o Encontro das Artes – Graça Morais e o Museu de Ben-
lhevai ou a Casa de Memória de Freixiel. Uma aposta na 
valorização do património, da história e da cultura.  
 

PORTA DE 
ENTRADA DO 
VALE DO TUA
DE VILA FLOR

A “Porta de Entrada” do Parque Natural Regional do 
Vale do Tua de Vila Flor, que se localiza no antigo 
Posto de Turismo, tornar-se-á um espaço intera-
tivo para a promoção turística e a descoberta do 
território.

MUSEU DE
BENLHEVAI 
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AMBIENTE
E FLORESTAS

Preocupamo-nos com o ambiente e as 
nossas políticas públicas orientaram-

se por âmbitos basilares, dentre os quais 
podemos destacar a eficiência energética. 

 Preocupamo-nos com a energia e com a qua-
lidade de vida que isso pode proporcionar, 
em termos de conforto, aos nossos munícipes. 
Por isso, foi criada a Unidade Autónoma de 
Gaseificação de Vila Flor, que fará chegar a 
todos os vilaflorenses o assesso a uma energia 
que, além de mais amiga do ambiente, será 
mais em conta em termos de preço para o 
consumidor final. 
 Ainda na linha da eficiência energética, esta-
mos a trocar todas as luminárias do conce-
lho por luminárias Led, o que nos permitirá 
poupar nos custos de iluminação a médio e 
longo prazo. 

Mas também possibilitaremos o carrega-
mento de carros elétricos e colocamos em 
circulação pelas localidades do Concelho o 
nosso Balcão Móvel de Atendimento, que é 
também ele um veículo elétrico.
Todavia, as nossas preocupações ambientais, 
levam-nos para o terreno. Foi assim que criá-
mos a equipa de sapadores do Município, que 
realiza trabalhos em diversos âmbitos, desde 
a limpeza de faixas de combustível até à lim-
peza de caminhos: atividades que são impor-
tantes quer para efeitos de limpeza, mas tam-
bém para auxiliar a Proteção Civil Municipal 
na prevenção aos incêndios florestais. 
Fizemos da preocupação com o ambiente um 
tema transversal que é tido em conta: desde a 

educação, com sensibilizações dos mais novos 
no dia da Árvore ou no dia da Conservação 
da Natureza, mas também na economia, com 
a sensibilização de todos para a utilização de 
técnicas de compostagem e da importância de 
“educar para uma economia circular”. 
Sensibilizamos, ainda, as pessoas em geral, 
na medida em que a natureza tem sido reco-
nhecida como um dos nossos grandes patri-
mónios que, cada vez mais chama turistas: a 
nossa grande alavanca para a promoção do 
Turismo da Natureza. 

Orientámos muitas das 
nossas políticas públicas 
por critérios de eficiên-
cia energética

Reconhecemos a impor-
tância e o valor do nosso 
Património Natural.
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GABINETE
TÉCNICO
FLORESTAL 

O Município de Vila Flor detém um Gabinete Técnico 
Florestal (GTF) através de uma candidatura aprovada 
pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 
no âmbito do Fundo Florestal Permanente.
 

DESTRUIÇÃO
DE NINHOS DE
VESPA VELUTINA 

A destruição dos ninhos foi realizada pela Proteção 
Civil do concelho: Câmara Municipal, GNR e Bombeiros 
Voluntários, com recurso a equipamento de proteção 
e de acordo com as orientações do Plano de Ação para 
a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal. 
Os ninhos têm surgido, essencialmente, nas árvores em 
zonas rurais, nos telhados, interiores de habitações e 
em muros.
 

Dando cumprimento à alínea a) do número 1, do artigo 15.º da Lei nº 76/2017 de 17 de agosto, a 
Câmara Municipal de Vila Flor limpou as faixas de gestão de combustíveis da rede secundária. 
 

APOIO À 
ESTERELIZAÇÃO
DE ANIMAIS DE
COMPANHIA

A adesão do Município ao Programa de Esteriliza-
ção de Animais de Companhia permitiu a atribuição 
de um apoio financeiro aos nossos munícipes para 
a esterilização dos animais de companhia a preços 
mais acessíveis

LIMPEZA
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UNIDADE 
AUTÓNOMA DE 
GASEIFICAÇÃO 

Foi inaugurada a Unidade Autónoma de Gaseificação 
(UAG) de Vila Flor - uma infraestrutura que permite 
o fornecimento de gás natural à rede de distribui-
ção domiciliária. Esta infraestrutura permite que a 
população de Vila Flor possa usufruir de uma energia 
mais económica e sustentável, além de potencializar 
a qualidade de vida da população local e de consti-
tuir um fator a ter em conta no que toca à atração e 
complementação de investimentos.
 

BALCÃO
MÓVEL DE
ATENDIMENTO

Este projeto tem na sua base a circulação de uma 
viatura elétrica devidamente equipada com material 
informático e acesso à internet, de modo a propor-
cionar aos nossos munícipes um serviço público de 
proximidade às pessoas. 
Este projeto foi implementado em parceria com a 
Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes 
(CIM-TTM) e a Agência para a Modernização Adminis-
trativa (AMA).

ILUMINAÇÃO LED 
Procedemos à troca das iluminárias normais por 
luminárias Led. Esta iniciativa inclui-se numa das 
muitas medidas sustentáveis adotadas pelo Municí-
pio com a finalidade de promover a eficiência ener-
gética, pelo que os seus resultados efetivos serão sen-
tidos no pagamento das contas de energia a médio 
e longo prazo. 

CARREGAMENTO
DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS

Com o propósito de possibilitar a transição de econo-
mias centradas nos combustíveis fósseis para meios 
de mobilidade mais amigos do ambiente, o Município 
realizou um protocolo com a empresa Mobie para 
possibilitar o carregamento de carros elétricos na 
via pública. O posto de abastecimento para veículos 
elétricos ficará, em breve, ao dispor de todos aque-
les que, residentes no Concelho, ou de passagem por 
motivos turísticos, desejem carregar a bateria dos 
seus veículos elétricos ou híbridos.
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Orientamos muitas das nossas políticas públicas neste 
domínio com base em relatórios de diagnóstico social. 

Procuramos, todavia, a descrição em áreas que trazem à 
tona a vulnerabilidade das pessoas mais fragilizadas. 
Não obstante, criámos medidas de apoio à natalidade, no 
sentido de contrariar a tendência do envelhecimento da 
população e a ida dos jovens para as grandes cidades. 
Queremos proporcionar qualidade de vida a todos aqueles 
que escolhem fixar residência no Concelho. 
Por esse motivo, em parceria com a SPI e com a colaboração 
dos Presidentes de Junta, desenvolvemos uma Estratégia 
Local de Habitação para efeitos de candidatura ao Programa 
“1º Direito” no âmbito do IRUH: para que os residentes no 
Concelho com condições de habitabilidade menos boas pos-
sam, caso preencham os requisitos, auferir de uma ajuda.
A ação social move-se, também, em outros domínios, que 
vão desde a aplicação do Regulamento Municipal de Emer-
gência Social à execução do Protocolo com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Flor para 
efeitos de transporte de doentes oncológicos a consultas 
e tratamentos. Mas é também o setor social do Município 
que faculta consultas de psicologia, se articula com a CPCJ 
de Vila Flor, participa do Conselho Local de Ação Social e 
articula, em colaboração com mais parceiros sociais, o “Criar 
Laços”, que é um programa que possibilita férias de verão 
dinâmicas e desportivas às crianças do Concelho.
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O apoio à natalidade previsto pode variar 
entre os 1500 e os 2500 euros quando as famí-
lias chegam ao terceiro filho. 

“Considerando que as tendências demográ-
ficas atuais e as previstas traduzem, sem 
equívoco, um decréscimo da natalidade, afi-
gura-se pertinente a implementação de medi-
das autárquicas especificamente dirigidas às 
famílias, que criem apoios adicionais no sen-
tido de controlar e contrariar essa tendência 
e os consequentes problemas” – Presidente 
Fernando Barros, ao Jornal Público.

APOIO À
NATALIDADE O CLDS 4G Vila Flor Ativa é uma iniciativa com a promoção do Município e coordenação 

do Centro Social e Paroquial São Bartolomeu.
Com a designação de Contrato Local de Desenvolvimento Social, o Projeto encontra-se 
ancorado em três eixos ou setores, que são: o emprego, formação e qualificação; a 
intervenção familiar e parental; e a promoção do envelhecimento ativo e de apoio à 
população idosa.

CLDS4G

O Projeto terá a duração de 3 anos e volta-se para a atenuação das necessidades eviden-
ciadas como Diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Vila Flor. 
Insere-se, assim, no âmbito da aprovação de uma candidatura financiada pelo POISE, 
no Portugal 2020.

- Nº de candidaturas deferidas em 2018 - 22

- Nº de candidaturas deferidas em 2019 - 34

- Nº de candidaturas deferidas em 2020 - 20

- Nº de candidaturas deferidas em 2021 (até 
fev) - 5

Valor total das candidaturas aprovadas até 
fev/2021 inclusivé - 132.000€
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REGULAMENTO DE APOIO À MELHO-
RIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 
MUNÍCIPES CARENCIADOS
O regulamento municipal estabelece  as  regras  para  a  concessão  de  apoio financeiro   a   
fundo   perdido, ou   outro, para  realização de obras   de   conservação   ou beneficiação  em  
habitação  própria  permanente,  de  indivíduos  ou  dos agregados  familiares  mais  desfa-
vorecidos,  aplicando-se  a  toda  a  área  do concelho de Vila Flor.

O Município participa ativamente na comissão de pro-
teção de crianças e jovens, é uma instituição oficial 
não judicial com autonomia funcional que visa pro-
mover os direitos da criança e do jovem e prevenir 
ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 
segurança, saúde, formação, educação ou desenvol-
vimento integral.

PARTICIPAÇÃO
ATIVA NA CPCJ

O concelho de Vila Flor vestiu as t-shirts da solidariedade, na caminhada anual a favor da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte. Além de promover a adoção de 
comportamentos saudáveis, teve como principal objetivo angariar fundos para dar continui-
dade às diversas atividades e serviços de apoio aos doentes oncológicos que Liga Portuguesa 
Contra o Cancro desenvolve.

CAMINHADA SOLIDÁRIA A FAVOR DA 
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

O Município deu início à elaboração da Estratégia Local de 
Habitação (ELH), enquadrada Na candidatura ao 1º Direito 
- Programa de Apoio ao Acesso à Habitação: um novo pro-
grama gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana e que visa promover o acesso a uma habitação ade-
quada às pessoas que vivem em situações habitacionais 
indignas e que não dispõe de capacidade financeira para 
encontrar uma solução habitacional condigna.
É um investimento orientado para a ação concertada dos 
autores públicos e privados, assentes em objetivos mensurá-
veis e numa visão partilhada. A elaboração da ELH de Vila 
Flor terá por base um processo integrado que, através da 
mobilização dos atores locais, permitirá conhecer as neces-
sidades habitacionais, projetar o futuro desejado, planear 
a intervenção pública no âmbito da política de habitação 
e avaliar e monitorizar, de forma a corrigir problemas e 
assimilar as boas práticas.

ESTRATÉGIA
LOCAL DE HABITAÇÃO
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O Município celebrou um Protocolo com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Flor no sentido de compartici-
par os custos pelo transporte de doentes oncológicos a consultas 
e tratamentos. 

CONVÍVIO SÉNIOR DE NATAL
Com o intuito de seguir a habitual tradição de Natal em que o Município promove um convívio entre as 
pessoas mais sós, que são sobretudo os mais idosos, o Município de Vila Flor assinala a quadra natalícia 
com música, teatro e um jantar convívio, animado pela Associação Cultural de Vila Flor. 

PROTOCOLO COM A ASSO-
CIAÇÃO DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE VILA FLOR

A conceção do “Plano Intermunicipal para a Integração de Migrantes da Terra Quente Transmontana” é 
um projeto inovador na região pois engloba os planos dos cinco municípios que integram a Associação 
de Municípios da Terra Quente Transmontana. 
Do plano de ação fazem parte medidas de atuação a vários níveis, de entre as quais se destacam: ações 
de formação para a comunidade migrante, ações de formação para a capacitação dos técnicos munici-
pais e a elaboração de materiais de sensibilização e integração. 

PLANO SOCIAL DE
INTEGRAÇÃO DE EMIGRANTES

O regulamento visa definir as condições de acesso à atribuição de apoio a estratos sociais  desfavo-
recidos  em  situações  de  emergência  social  de  caráter  pontual  e  temporário, no concelho de 
Vila Flor, através de: medidas de apoio excecionais e de medidas de apoios não tipificados.
Os apoios são concedidos tendo presente o princípio dá subsidiariedade, devendo atuar-sede forma 
concertada e preventiva, desenvolvendo intervenções integradas e multissetoriais para responder 
eficazmente aos fenómenos da pobreza e exclusão social. Os apoios só serão concedidos após prévia 
articulação com os serviços da segurança social e outras entidades da administração central e as 
restantes instituições/entidades que integram a rede social do concelho.

REGULAMENTO MUNICIPAL DO PLANO 
DE EMERGÊNCIA SOCIAL



EDUCAÇÃO

Investir na educação é investir no futuro. 
Qualificar e capacitar pessoas com 

uma formação de base bem estruturada 
e equilibrada, bem como a existência de 
infraestruturas que garantam a sua boa 
prossecução, é uma tarefa que levamos 
muito a sério.

 Por esse motivo, criámos uma nova Escola 
Básica e realizamos obras de requalificação 
na Escola Secundária, locais onde as crianças 
e jovens de todo o território abrangido pelo 
Concelho poderão ter condições excelentes 
para a aprendizagem e para
atividades lúdicas e extracurriculares.
 Preocupamo-nos com o sucesso escolar dos 
nossos alunos, mas também nos preocupamos 
com o seu bem-estar e com os orçamentos 
familiares. Por isso, apoiamos as famílias com 
o pagamento do transporte escolar, bem como 
das refeições do pré-escolar e do primeiro 
ciclo, do mesmo modo que emitimos vouchers 
de oferta das fichas de atividades a todos os 
alunos em escolaridade obrigatória.

 A preocupação com o sucesso escolar dos 
nossos alunos não nos impede de negligenciar 
aqueles que apresentam problemas de várias 
índoles. Na linha da superação dos problemas 
de aprendizagem, o Município coordena, com 
cooperação do Agrupamento de Escolas de 
Vila Flor, o Programa Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar – o PIICIE Vila 
Flor +. Este programa conta com um labora-
tório e uma equipa multidisciplinar que auxi-
lia os alunos e pretende que estes alcancem 

melhores resultados.
 Precisamente na linha de lhes proporcionar 
uma educação abrangente e sensibilizá-los 
para algumas questões, como o ambiente ou 
a biodiversidade, cooperamos em iniciativas 
como o “Junto à Terra”, desenvolvida pelo 
Parque Natural Regional do Vale do Tua em 
parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Vila Flor.

 Todavia, sabemos que se tratam de crianças e 
jovens em processo contínuo de formação da 
sua personalidade e não queremos, de todo, 
acelerar esse processo. Por isso, temos con-
tribuído com viagens de estudo, atividades 
culturais e de animação em festas de Natal e 
final de período, entre outros, como podemos 
enunciar, a título de exemplo – o dia mundial 
da criança.

A educação foi sempre 
uma das nossas grandes 
prioridades.
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OFERTA DE VOUCHERS 
Oferta de Vouchers para as fichas de atividades
aos alunos até ao 12º ano.

REFEIÇÕES ESCOLARES GRATUITAS
Refeições Escolares Gratuitas ao Pré-Escolar e Primeiro Ciclo.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 
Transporte Escolar Gratuito para os alunos do ensino Escolar do Concelho de Vila Flor.

CRIAR LAÇOS
Desenvolvido desde 2002, o projeto Criar Laços, assinado entre 
o Centro Social e Paroquial S. Bartolomeu e o Município de Vila 
Flor, tem como objetivo a ocupação dos tempos livres e pausas 
letivas das crianças do Concelho, como forma de prevenção pri-
mária e de integração social. 
As atividades no âmbito do Criar Laços são planeadas numa pers-
petiva de formação e desenvolvimento da personalidade, criando 
situações que permitam superar as desigualdades de partida, 
proporcionado a todas as crianças e jovens ocasiões de bem-es-
tar e segurança, recorrendo a ateliers diversificados (música, 
plástica, movimento e drama) e ainda as novas tecnologias. 
Para além do Município e do Centro Social, são ainda parceiros 
deste projeto algumas Freguesias, a Santa Casa de Misericórdia 
de Vila Flor, o Agrupamento de Escolas, o Centro de Saúde, o 
Agrupamento de Escuteiros e Posto de GNR de Vila Flor. 

O Dia Mundial da Criança é celebrado anualmente 
pela Autarquia, sobretudo com o sentido de levar 
alegria aos mais pequeninos.

CELEBRAÇÃO ANUAL 
DO DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA
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O Projeto “Junto à Terra - JAT Tua”, é um projeto promovido pelo 
Parque Natural Regional do Vale do Tua e que se volta para os alunos 
do Agrupamento de Escolas e visa a educação e a sustentabilidade. 
Os alunos, no âmbito deste projeto, são encorajados a participar 
num passatempos e para a valorização da biodiversidade, de modo 
a promover e reconhecer a sua importância no equilíbrio com a 
atividade humana e com base no pressuposto e nos resultados das 
suas aprendizagens teóricas.

PROJETO JUNTO À TERRA

O Projeto ColorADD social dirige-se a todos os alunos do 4º ano 
de escolaridade das escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas de Vila Flor.
Através da ação de sensibilização “Ver e Sentir as Cores”, foi 
possível às crianças experimentarem, graças a uns óculos 
“mágicos”, a visão daltónica, para que, de modo inclusivo e 
consciente, pudessem sentir e compreender os constrangimen-
tos do daltonismo.

COLORADD SOCIAL
CONTRA O DALTONISMO

A Câmara Municipal de Vila Flor tem oferecido um espetáculo de circo para todas as crianças do Pré-Es-
colar e 1º Ciclo de Ensino Básico de Vila Flor na quadra natalícia. Atividades cativantes com malabarismo, 
acrobacias aéreas, bailado de luzes, bolas de sabão, palhaçadas, bonecos e animações bem conhecidas pela 
pequenada. O auditório Adelina Campos do Centro Cultural encheu-se assim de alegria, cor e magia para 
receber o Pai Natal. 
A Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor presenteou os meninos com um trio surpresa que fez as 
delícias das crianças: um duende, um soldadinho de chumbo e o Pai Natal. Todas as turmas/escolas/Jardins-
-de-Infância tiraram uma foto para registar este dia cheio de emoções e sorrisos.

FESTIVIDADES DE NATAL

Com organização do Município de Vila Flor, Agrupamento de Esco-
las, Santa Casa da Misericórdia e apoio da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Flor e da GNR, todas as crianças 
do ensino Pré-Escolar e do 1º e 2º Ciclos de ensino do Concelho 
saem à rua para exibir os fatos carnavalescos ao som do Grupo de 
Bombos de Valtorno e também dos Escuteiros. As crianças percor-
rerem as principais artérias da Vila, acompanhadas dos professo-
res, educadoras, auxiliares, encarregados de educação, amigos e 
familiares.  Estes pequenos foliões assistem, no final do cortejo, à 
tradicional “Queima do Entrudo” no largo do Município. 

CORTEJO DE CARNAVAL
E QUEIMA DO ENTRUDO



PROGRAMA INTEGRADO E 
INOVADOR DE COMBATE 
AO INSUCESSO ESCOLAR – 
PIICIE VILA FLOR +

O PIICIE DESENVOLVEU VÁRIAS ATIVIDADES, 
PELO QUE SE DESTACAM AS SEGUINTES: 
 
SEMANA DAS CIÊNCIAS – pelo LABORATÓRIO 
No âmbito do Laboratório de Aprendizagem-Projeto 
Vila Flor +, promovido pelo Município de Vila Flor 
em parceria com o Agrupamento de Escolas de Vila 
Flor, assinalamos a Semana das Ciências. 
O grande objetivo está na possibilidade de despertar 
nos alunos o interesse pelas Ciências, assim como 
comemorar o Dia Mundial da Ciência e o Dia Nacio-
nal da Cultura Científica.

SARILHOS DO AMARELO – pela EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR 

A Equipa Multidisciplinar do PIICIE Vila Flor+ do 
Município de Vila Flor, em parceria com o Agru-
pamento de Escolas, iniciou o projeto Sarilhos do 
Amarelo para os alunos do 1º Ciclo.
Este projeto está orientado para debater com crian-
ças até aos 10 anos, através de narrativas, estratégias 
e processos de autorregulação da aprendizagem, de 
forma a capacitá-las para aprender a aprender e 
adquirir ferramentas para um percurso escolar de 
sucesso e para a vida.
O projeto Sarilhos do Amarelo está a ser acompa-
nhado pelo Grupo Universitário de Investigação em 
Autorregulação da Escola de Psicologia da Universi-
dade do Minho (EPsi-UMinho), com a coordenação 
do Professor Doutor Pedro Rosário que capacita e 
monitoriza a Equipa Multidisciplinar e que nos dei-
xam um vídeo com uma breve apresentação.

UMA DAS ATIVIDADES CONJUNTAS – DIA MUN-
DIAL DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

O Município assinalou o Dia Mundial da Conserva-
ção da Natureza com atividades como: a limpeza de 

uma zona ribeirinha; leitura de um conto e ativida-
des interativas; uma ação de demonstração de meios 
para a proteção ambiental, por parte da GNR; bem 
como uma sessão de sensibilização da Resíduos do 
Nordeste denominada “Educar para uma Economia 
Circular”.

O PIICIE Vila Flor +, visa aumentar as intervenções do Município que, de 
forma integrada e articulada com o Agrupamento de Escolas de Vila Flor, 
favoreçam as condições para o reforço da igualdade no acesso ao ensino, a 
melhoria do sucesso educativo dos nossos alunos e o reforço da qualidade e 
eficiência da educação. Visa, assim, combater o insucesso escolar, fomentar o 
incentivo, prevenir o absentismo escolar, promover as competências sociais 
e pessoais dos alunos e reforçar positivamente a relação entre a escola e a 
família. 

Ed
uc

aç
ão

  [
 1

09
 ] 

 



A cultura vive na tradição do 
povo, no património cultural do 

Concelho e na erudição nascente de 
todas as formas de arte.

As políticas públicas neste domínio nor-
tearam-se por essa comunicabilidade 
não exclusiva – valorizamos o Cantar 
dos Reis, com a realização da Grande 
Gala Anual, que faz parte do nosso patri-
mónio imaterial, do mesmo modo que 
valorizamos o nosso património cultu-
ral material, como o  Centro Interpreta-
tivo do Cabeça da Mina, o Museu Berta 
Cabral, ou não deixamos de valorizar o 
surgimento de artistas que iniciam a sua 
vida nas letras ou nas artes criativas, 
bem como aqueles outros que, já com 
nome sedimentado, têm em Vila Flor a 
sua terra ou aqui sentem uma ligação.
 
 Ao longo destes anos, o auditório Ade-
lina Campos tem servido de palco a 
teatros, concertos musicais, que vão do 
mais tradicional, passando pelo fado, 
à música clássica, stand up comedy, 
oficinas de conhecimento ou mesas 
redondas.
Pelo pequeno auditório do Centro Cultu-
ral têm passado autores vilaflorenses a 
iniciar a sua atividade literária e outros 

já de reconhecido mérito. Pela galeria, 
exposições de pintura e de fotografia.
 Pela TerraFlor demos sempre destaque 
aos artesãos da nossa cultura – aqueles 
em que ainda vivem tradições centená-
rias que vão da madeira às rendas ou à 
cultura aliada à gastronomia da região.

 Se escolhermos o património cultu-
ral, facilmente ficamos encantados 
com algumas relíquias do Museu Berta 
Cabral ou com a história longínqua e 
apaixonante das estelas antropomór-
ficas encontradas no lugar do Cabeço 
da Mina, em Assares – estelas essas que 
foram consideradas de interesse público 
nacional.

 A cultura vive em Vila Flor e em muitas 
localidades do Concelho. Para que não 
se perca, o Município realiza protocolos 
com as associações culturais, de modo a 
valorizar a sua atividade e, em algumas 
ocasiões, poder dá-la a conhecer a quem 
nos visita.

V A L O R I Z A M O S  O  P A T R I M Ó N I O  C U L T U R A L  M A T E R I A L 
E  I M A T E R I A L  –  I N V E S T I M O S  N A  C O N S T R U Ç Ã O  D E  U M 
E N C O N T R O  D A S  A R T E S

CULTURA
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CELEBRAÇÃO DE 
PROTOCOLOS COM 
ASSOCIAÇÕES 
CULTURAIS 

A aposta do Município na Cultura faz-se em vários 
sentidos, em termos individuais e coletivos. Na prá-
tica concelhia, isso também se traduz na celebração de 
Protocolos com algumas associações culturais. São elas: 

Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor; 

Associação Cultural Santa Bárbara; 

Associação Cultural e Desportiva de Samões; 

Associação Cultural e Desportiva de Valtorno

Associação Cultural e Desportiva de Carvalho 
de Egas; 

Rancho Folclórico de Freixiel; 

Cu
ltu

ra
  [

 1
13

 ] 
 



Em termos individuais, o Município 
apoiou alguns autores/artistas: 

Lançamentos de Livro 
O Município apostou nos talentos vilaflorenses nas 
artes literárias. São eles: 

- Modesto Navarro, com o livro “A Ronda”; 
- José Carlos Teixeira, com o livro “Sou-me”; 
- José Carlos Teixeira, com “Nó Cego de Ilusões”; 
- Alexandra Rodrigues, com “A mamã que ninguém 
vê”; 
- Alexandra Rodrigues, com “O Perfil no Mosaico 
da intervenção gerontológica”; 

Também patrocinou algumas exposições, que 
vão da pintura ao fotojornalismo: 

- Exposição de Pintura “Acasos”, de Rosa Rio; 
- Exposição de Pintura “Evolução”, de Carolina 
Félix; 
- Exposição de Fotojornalismo “Joshua Benoliel: 
Repórter Parlamentar 1906-1924’

O Município também apoiou alguns vilaflo-
renses que escreveram representaram Peças 
de Teatro que foram aplaudidas no Auditório 
Adelina Campos. 

- “As mulheres do Meu Diário”, de Carlos Afonso; 
- “As mulheres do Meu Diário II”, de Carlos Afonso; 
- “Dono disto tudo”, de Associação Cultural e Des-
portiva de Samões; 



GALA CANTAR
DOS REIS 

O Município valoriza o património cultural imate-
rial que nos foi legado com as cantigas tradicionais 
que passaram de geração em geração até aos nossos 
dias. Podemos dizer que a Gala do Cantar dos Reis se 
traduz no maior evento cultural anual realizado no 
Auditório do Centro Cultural: traz a Vila Flor pessoas 
e grupos de todas as localidades do Concelho e repleta 
de gente o Auditório Adelina Campos. 

SONS DE
VILA FLOR

O Município promove a realização anual deste evento, 
em que o bom tempo leva os vilaflorenses ao anfiteatro 
exterior do Centro Cultural para ouvirem as Associa-
ções e grupos culturais do Concelho e onde, normal-
mente, não falta música, dança e as artes marciais. 

CONCERTOS
O palco do Centro Cultural recebe Concertos para públi-
cos diversificados, que vão do mais eclético e clássico 
à música popular e ao fado. Realizam-se com alguma 
regularidade, ainda que se destaquem os concertos rea-
lizados no âmbito da TerraFlor

CENTRO 
INTERPRETATIVO 
DO CABEÇO DA 
MINA 

O Centro Interpretativo que nasceu do achado arqueo-
lógico das estelas antropomórficas no lugar do Cabeço 
da Mina já se tornou Património de Interesse Público 
e os vídeos sobre eles têm sido exibidos em Festivais 
de Cinema Europeus. Pelo Centro interpretativo têm 
passado alunos de Agrupamentos de Escolas, para visi-
tas escolares, mas também por alguns turistas que se 
renderam à curiosidade deste mistério que nasceu em 
pleno Vale da Vilariça. 
 

Cu
ltu

ra
  [

 1
17

 ] 
 

Cu
ltu

ra
  [

 1
18

 ] 
 



BIBLIOTECA 
MUNICIAL 
ASSINALA O 
AUTOR DO MÊS 

No sentido de instigar o gosto pela literatura, bem como de 
dar sugestões aos visitantes habituais do espaço, a Biblio-
teca Municipal tem feito atividade e divulgado todos os 
meses a biografia e obra de um autor eleito. Além disso, 
as funcionárias indicam os livros do autor celebrado que 
o leitor pode requisitar na biblioteca. 
 

MUSEU BERTA CABRAL 
– UM ESPAÇO DE 
MEMÓRIA

O Museu Berta Cabral é um dos museus mais conhecidos 
do distrito. Com um solar do século XIII como cenário de 
fundo, por lá passam anualmente bastantes turistas, que 
podem observar peças de vários séculos, como uma moeda 
de ouro dos visigodos, um foral de manuelino de Vila Flor, 
obras de pintura, um coche e trajes medievais, o tombo 
dos Condes de Sampaio ou uma coleção, mais recente, de 
máquinas de escrever. 

 

FESTIVIDADES EM HONRA
DE SÃO BARTOLOMEU

A Câmara apoia a realização das festas em honra de São Bartolomeu, que são integradas na rea-
lização da TerraFlor – Feira de Produtos e Sabores. 

CONTRIBUIMOS 
PARA A INSTALAÇÃO 
DE UM ÓRGÃO NO 
SANTUÁRIO 

O Município apoiou o Santuário Mariano de Nossa 
Senhora da Assunção com um subsídio de 30 mil euros 
para a aquisição e montagem de um órgão de tubos, que 
foi instalado na Cripta do Santuário e que é um local que 
permite receber mais pessoas do que a capela para efeitos 
de celebração de homilias. 
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BIENAL DE ARTE DE GAIA
POLO DE VILA FLOR

UMA BIENAL DE CAUSAS

A Bienal Internacional de Gaia tem-se imposto em termos 
nacionais e internacionais no mundo artístico e cultural. Com 
a associação do Município de Vila Flor a este projeto, designa-
damente com a criação do polo de Vila Flor da Bienal, o Muni-
cípio coloca o Concelho na rota das artes em termos nacionais 
e internacionais e tem, deste modo, uma forma de dar a conhe-
cer os artistas e a arte que se produz no Concelho e na região. 
Com um cunho voltado para a pintura e para a escultura, não 
dispensa outras formas expressivas de comunicar em que a 
arte emerge com naturalidade. A Bienal Internacional de Gaia 
e, por conseguinte, o polo de Vila Flor, assume-se como uma 
Bienal de Causas, dirigida a artistas que saem da sombra, que 
tiram a obra da gaveta ou que se assumem no mundo em que 
a criatividade serve de origem e matéria-prima, entre texturas 
e efeitos visuais, com a sensibilidade artística em que germina 
a semente do sonho e, como escreveu o poeta, “a obra nasce”.

O polo de Vila Flor da Bienal de Gaia terá como curadores  
Miguel Sousa Pinto e Abílio Evaristo, Vereador da Educação. O 
Município aposta nesta parceria como forma de dar a conhe-
cer o património artístico e cultural dos vilaflorenses e de toda 
a região, mas, sobretudo, de dinamizar o turismo cultural, 
trazer pessoas a Vila Flor, dinamizar a economia concelhia e 
valorizar a cultura.

“ I N S E R I R  V I L A 
F L O R  N O  M A P A 
D A S  A R T E S ”



Investimos no desporto como forma de 
incentivar os mais jovens na formação de 

hábitos e estilo de vida saudável.

Sabemos da sua importância e a sua apreciação 
pelo público de todas as idades como forma de 
recreação e convívio, orientados de fair play. 
Nessa linha, proporcionámos a prática de aulas 
de ginástica gratuita, bem como da possibilidade 
de frequência de aulas de hidroginástica gratuita 
e em ritmos diferentes em razão da idade.

Além da ginástica, criámos um Centro de forma-
ção de giravólei, que é dirigido, sobretudo, aos 
alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Flor.

Fazemos uma grande aposta no voleibol, desig-
nadamente através da celebração de um Proto-
colo com a Federação Portuguesa de Voleibol, 
que realiza treinos e jogos oficiais em Vila Flor, 
mas, também, que dá algumas aulas aos alunos 
do Agrupamento de Escolas.
E porque o Desporto é uma área muito abran-
gente, realizamos uma corrida de atletismo, 
conhecida como Grande Prémio Marcelo de Aze-
vedo – um evento desportivo que traz pessoas de 
todo o país a Vila Flor.

Como sabemos que o desporto também desem-
penha um importante papel de recreação e no 

sentido de promover o convívio desportivo entre 
as localidades do Concelho, realizamos, normal-
mente no verão, um torneio de futsal.

O Município valoriza o associativismo desportivo 
e a prática diversificada de desportos no conce-
lho, que vão desde o karaté ao ciclismo, passando 
pelo atletismo, futebol, o futsal, o andebol, o gira-
vólei ou o voleibol, entre outros.

Nessa linha de valorização do desporto celebra 
protocolos com associações desportivas, como 
forma de auxiliar a promoção do desporto no 
Concelho.

O Município de Vila Flor
apoia o Desporto.
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MUNICÍPIO CELEBRA 
PROTOCOLOS COM CLUBES 
E ASSOCIAÇÕES 

A aposta do Município no desporto faz-se em vários sentidos, que vão 
desde o desporto escolar ao apoio do desporto praticado no âmbito 
associativo, o que, na prática concelhia, se traduz no apoio de alguns 
clubes e associações que praticam modalidades que vão além do futebol. 
São elas: 

Associação Cultural e Desportiva de Samões 

Associação Dom Dinis 

Centro Social e Paroquial São Bartolomeu

Clube de Ciclismo de Vila Flor

Grupo Desportivo e Cultural de Santa Comba da Vilariça 

Futebol Clube Leão Negro 

Vila Flor Sport Clube 
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SELEÇÃO
NACIONAL DE VOLEIBOL

PROTOCOLO COM A SELEÇÃO
PORTUGUESA DE VOLEIBOL

Graças a este protocolo a Federação Portuguesa de Voleibol efetua estágio nacional em 
Vila Flor e, nesse sentido, Vila Flor torna-se palco de eventos desportivos de alto nível na 
modalidade, designadamente de jogos oficiais com seleções nacionais de outros países, 
bem como taças e supertaças masculinas e femininas da modalidade. 

CENTROS DE 
FORMAÇÃO DE 
GIRAVÓLEI E ANDEBOL 
DO MUNICÍPIO   

O Município criou Centros de Formação de Giravólei e 
de Andebol, voltados para o desporto escolar e os alunos 
do Agrupamento de Escolas.  Os inscritos participaram 
em torneios regionais e o Centro de Formação de Gira-
vólei de Vila Flor contou com a visita e algumas aulas 
da Federação Portuguesa de Voleibol. 

No âmbito do Protocolo celebrado entre o Municí-
pio e a Federação Portuguesa de Voleibol, o Pavi-
lhão Municipal de Vila Flor foi palco do jogo oficial 
da Supertaça de séniores femininos. 
Este evento trouxe a Vila Flor atletas profissio-
nais da modalidade, público para assistir ao vivo 
e muita imprensa do âmbito desportivo.  O jogo foi 
gravado em direito pela “A Bola TV” e pelo “Volei 
TV”.  

SUPERTAÇA  PORTUGUESA 
DE VOLEIVOL FEMININO
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AULAS DE 
GINÁSTICA E
HIDROGINÁSTICA 
GRATUITAS  O Município proporciona aulas de ginástica gratuitas, 

lecionadas por técnicos de desporto do Município, que 
se realizam duas vezes por semana, ao final da tarde, 
no Pavilhão Municipal. 
Também há aulas de hidroginástica gratuitas para 
vários públicos-alvos e vão desde as aulas para crian-
ças recém-nascidas até à população sénior. Realizam-se 
duas vezes por semana, em vários horários, nas Piscinas 
Cobertas Municipais. 

REALIZAÇÃO
DE TORNEIO
INTERFREGUESIAS     

Pela promoção do desporto e tendo em conta a 
existência de um grande número de amantes da 
modalidade no Concelho, o Município promove 
anualmente, por altura do Verão, um torneio de 
Futsal Interfreguesias. 

GRANDE PRÉMIO 
MARCELO DE 
AZEVEDO  

O evento que já se tornou numa referência para os 
praticantes de atletismo da região norte é patro-
cinado pelo Sr. Manuel Azevedo, residente no 
Brasil, pela Câmara Municipal de Vila Flor e por 
vários Patrocinadores/Instituições concelhias.

 

A organização, a cargo da Câmara Municipal, 
em colaboração com a Associação de Atletismo 
de Bragança, assinala-o como “um evento de 
referência de toda a região, tornando-se uma 
das principais corridas de Trás-os-Montes, onde 
participam alguns dos melhores atletas nacio-
nais, além de grandes equipas de formação, o 
que demonstra que esta prova e o concelho são 
reconhecidos. Espera-se que seja um sucesso 
e ajude a solidificar a aposta e a dinâmica do 
Concelho na prática e organização de eventos 
desportivos”.
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COVID-19

A pandemia surgiu de modo inesperado para todos. A reação ao pro-
blema tinha de ser rápida e ponderada, ao mesmo tempo. De imediato 
criámos medidas no sentido de encerrar os equipamentos culturais 
e de afluência de um número elevado de pessoas – medida, essa, que 
foi tomada em conjunto pela CIM-TTM.

Criamos horários desfasados e a possibilidade de teletrabalho dos 
funcionários mas, preocupados com os munícipes, divulgámos formas 
de atendimento via email e telefone, do mesmo modo que criámos 
uma linha verde gratuita.

Foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e colo-
cámos um veículo a circular com mensagem sonora para que as 
pessoas respeitassem as medidas decretadas com o Estado de Emer-
gência e ficassem em casa.

O passo seguinte traduziu-se na desinfeção dos espaços públicos
com maior afluência de pessoas e, em parceria com as juntas, as 
localidades. No seguimento do primeiro Estado de Emergência pro-
curámos divulgar informações no sentido de auxiliar quem estivesse 
a lidar mal com a situação, como o número de apoio psicológico.
De imediato, o Fablab entrou em funcionamento para criar todas 
as viseiras possíveis – viseiras essas que foram distribuídas pelo 
Centro de Saúde, IPSS’s e pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Flor. 

Compramos camas e roupa de cama para, em parceria com a Santa 
Casa de Misericórdia de Vila Flor e algumas Juntas de Freguesia, criar 
Centros de Acolhimento Temporário para serem utilizados em caso 
de necessidade. Também criámos uma Bolsa de Voluntários, para a 
eventualidade de existência de um surto generalizado e a pandemia 
se tornar o pior cenário possível.
Decidimos encerrar o Parque de Campismo do Complexo Turístico 
do Peneireiro por tempo indeterminado para prevenir a existência 
de um surto de grande dimensão no Concelho.

Criámos um mercado de produtos da terra, que se desenvolveu 
no Mercado Municipal, com o objetivo de ajudar os pequenos pro-
dutores a escoar os seus produtos da terra – o Mercadinho Origens. 
Entregámos 97 equipamentos informáticos para que as crianças 
e jovens do Concelho pudessem assistir às aulas de modo virtual, Co
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enquanto as mesmas decorressem por esse meio.

Em termos sócio-culturais, criamos uma iniciativa que tinha como 
objetivo contar histórias a crianças e, com isso, minorar os efeitos do 
encerramento das escolas.
Também criámos aulas de ginástica virtuais para promover o desporto 
e combater o sedentarismo em tempo de isolamento. Para combater 
os efeitos negativos do encerramento dos estabelecimentos comer-
ciais, criámos dois Fundos Municipais de emergência e Apoio às 
Microempresas, com dotação de 100.000,00 euros.

Isentámos o pagamento de água no mês de abril de 2020 e o paga-
mento de rendas municipais na primeira vaga. Depois do Verão, já 
na terceira vaga, decidimos isentar o pagamento de taxas, desig-
nadamente as de ocupação de espaço público, bem como isentar o
pagamento de rendas de concessões Municipais, cujas atividades 
aí desenvolvidas tenham, por imperativos legais, que estar encerra
das.

Preocupados com a população, e em gesto simbólico, também entre-
gámos a todos os Presidentes de Junta do Concelho kits de proteção 
contra a covid-19, composto por álcóol-gel, máscaras cirúrgicas e 
uma máscara comunitária com o logo do Município para distribuirem 
a toda a população. 

Já no final de 2020, o Município de Vila Flor lançou, em parceria com 
o CLDS 4G Vila Flor Ativa, a iniciativa “Compro em Vila Flor”, com 
objetivo de minorar os efeitos negativos na economia local e incen-
tivar o dinamismo da economia concelhia, nomeadaente através da 
realização de sorteios mensais de vales em compras a utilizar no 
Comércio Local, num total de €18.000. 

O Município cooperou com o Centro de Saúde de Vila Flor no sentido 
de divulgar a informação necessária aos presidentes de junta, para 
que a população do Concelho começasse a ser vacinada de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Administração Central.

Por último, decidimos colaborar com as autoridades de saúde no sen-
tido da criação de Centro de Vacinação: um espaço dotado de todas 
as condições necessárias para que a vacina possa ser administrada 
a toda a população do Concelho, na linha dos critérios e prioridades 
definidos pela Direção Geral de Saúde - um espaço que tem lugar nas 
Piscinas Cobertas Municipais. Co
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