A REABILITAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À ANTIGA ESTAÇÃO DE CAMINHO DE FERRO DE VILA
REAL está praticamente concluída. A empreitada, que implicou um investimento de cerca de 1
milhão e 400 mil euros, está incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
de Vila Real, tendo-se assistido a uma evolução considerável no que diz respeito à mobilidade e à
acessibilidade, reconvertendo o espaço para que este seja mais amigável, mais sustentável e mais
seguro tanto para peões como para condutores, criando ainda uma rede ciclável que terá ligação
ao campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e à nova ciclovia do canal ferroviário.

Foi aprovado o “PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO DIOGO CÃO”. O passo que se
segue é a abertura do concurso público para a execução da empreitada que tem um preço base de 1 092 113,33€ e
um prazo de execução previsto de 12 meses. Esta intervenção, há muito desejada e necessária, permitirá melhorar
as condições físicas do edifício, transformando-o num pavilhão multiusos, mais funcional e confortável, adequado
às exigências e tecnologias mais recentes. Assim que as obras estejam concluídas o Pavilhão Diogo Cão estará apto
a acolher as mais diversas atividades desportivas e as respetivas tarefas de gestão associativa, assim como a servir
de apoio ao desporto escolar da sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

REFEIÇÕES ASSEGURADAS
PARA CRIANÇAS E JOVENS
CARENCIADOS

COMANDO REGIONAL DO NORTE DA ANEPC
INSTALA-SE EM VILA REAL

Vila Real irá acolher a sede do Comando Regional do Norte
da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil
(ANEPC), estrutura que ficará instalada no Centro de Proteção
Civil de Vila Real, a desenvolver nas instalações do Aeródromo
Municipal. As obras de beneficiação e readaptação dos
atuais espaços, orçadas em mais de 2,5M€, já se encontram
em fase de concurso público, estimando-se a sua conclusão
até ao final de 2022. Até lá, em colaboração com a ANEPC, a
Câmara Municipal de Vila Real procurará encontrar instalações
alternativas e provisórias para que, no mais curto espaço de
tempo, este Comando Regional se possa instalar.

No seguimento do encerramento das
escolas devido à situação pandémica,
o Município de Vila Real, em estreita
colaboração com as juntas de freguesia
e as direções dos Agrupamentos de
Escolas e Escolas não Agrupadas voltou,
desde 27 de janeiro, a assegurar o serviço
de refeições para crianças e alunos
beneficiários da ação social escolar, do
ensino pré-escolar ao secundário. Nesta
fase serão entregues, nos 17 pontos de
recolha a funcionar nas sedes das juntas
de freguesia, um total de 115 refeições
diárias, que serão confecionadas pela
empresa que presta o apoio ao nível do
serviço de refeições no ensino pré-escolar
e 1º ciclo, bem como pelas próprias
escolas, sendo estas posteriormente
distribuídas por todo o concelho pela
Câmara Municipal.

E

EDITORIAL

Caras amigas e caros amigos,
O ano de 2021, que todos aguardávamos com expectativa, tarda em mostrar-se melhor do que o anterior. Temos
atravessado alguns dos piores momentos desde que se iniciou a terrível pandemia de COVID-19. Ainda assim,
não devemos abandonar a esperança. Acima de tudo, devemos continuar vigilantes e cumprir escrupulosamente
as indicações das autoridades de saúde, para evitarmos ajudar a propagar a doença.
O Município de Vila Real e as Juntas de Freguesia continuam na linha da frente deste combate. Disponibilizamos
instalações e equipamentos no Regia Douro Park, onde serão vacinados todos os utentes da área do ACES
Douro/Marão; cedemos trabalhadores e material informático para o call center de apoio COVID-19 do ACES, que
ficou instalado no nosso Pavilhão Empresarial e serve toda a região; reforçamos a rede solidária com as Juntas de
Freguesia, que tem sido imprescindível no apoio aos mais frágeis.
Ao mesmo tempo criamos o programa “#VALORIZAR_NOS” de apoio à restauração e comércio locais, e temos no
terreno um conjunto alargado de investimentos públicos fundamentais para melhorar o território e dinamizar a
economia. Alguns desses investimentos e obras vão causando incómodos que lamentamos, mas correspondem
aos compromissos que assumimos com os Vila-realenses e que cumpriremos escrupulosamente. Não paramos!

PEDU AVANÇA A BOM RITMO

A visão de Vila Real do séc. XXI projetada pelo Município
começa a ganhar forma à medida que algumas das
intervenções previstas no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) vão sendo finalizadas.
Uma Vila Real mais acessível, mais inclusiva e mais solidária,
estes são os objetivos dos projetos em execução que
estão a transformar a cidade, devolvendo-a às pessoas.
A rua Alexandre Herculano é mais uma boa amostra

do paradigma Vila Real do Futuro, intervenção que se
vem juntar a outras entretanto já finalizadas, como são
exemplo a Rua Camilo Castelo Branco, a Rua Irmã Virtudes
e a Rua da Misericórdia. O PEDU continua a avançar a um
bom ritmo, tendo inúmeras obras concluídas, lançadas
ou já em execução, num total de 17 milhões de euros
comprometidos, o que representa 95% das intervenções
previstas.

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO
Caros Munícipes,

Estou no último ano em que, honrosamente como vereador na Câmara Municipal, vos represento assumindo sempre a
defesa dos interesses de todos os habitantes deste concelho.
A forma como assumi esta função, sempre em sintonia com o vereador Carlos Trindade Moreira que me acompanha
neste percurso, permite-me avaliar de forma positiva o trabalho que desempenhámos em prol da comunidade. Nas
decisões que tomámos, quer em concordância, quer em discordância com as propostas apresentadas pelo executivo do
partido socialista, o que nos pautou, nessas decisões, foi sempre o superior interesse dos cidadãos deste nosso concelho.
O momento que vivemos hoje, em resultado da pandemia que nos atinge a todos, obriga-nos a exigir do atual executivo
medidas que comtemplem o apoio à atividade económica que permita a manutenção dos postos de trabalho dos vilarealenses. Não podemos ainda esquecer o apoio social aos mais carenciados que tendencialmente aumentarão neste
momento de crise. Mesmo estando no último ano do mandato, em que se esperava maior confronto, a crise económica
e social que atravessamos/atravessaremos obriga-nos a caminhar juntos no combate a esta crise. Esperamos que o atual
executivo esteja atento a esta preocupação e apresente propostas que atenuem as dificuldades que os cidadãos do
concelho enfrentarão. Não apoiaremos medidas eleitoralistas…
Assim, podemos garantir-vos que continuaremos preocupados exclusivamente com a defesa dos interesses de todos os
vila-realenses. Desejamos a todos um ano feliz, apesar das dificuldades que faremos por ultrapassar em conjunto.

REFORÇO DO APOIO A JUNTAS DE FREGUESIA E BOMBEIROS

A Câmara Municipal decidiu atribuir um reforço financeiro de 500 euros mensais
às juntas de freguesia para, nesta nova fase de confinamento provocado pelo
agravamento da pandemia, prestarem apoio à população de idade mais avançada
(maior de 65 anos) com doenças crónicas ou portadoras de incapacidade
que lhes impeça a deslocação. Esta verba servirá para fazer face às despesas
de combustível e transporte necessárias para garantirem o acesso desta franja
da população a medicamentos e bens de primeira necessidade. Os munícipes
que queiram usufruir deste serviço deverão contactar a junta de freguesia da
sua área de residência. No que toca às corporações de Bombeiros do concelho
(Cruz Verde e Cruz Branca), também estas receberão, da parte do Município, um
apoio suplementar no valor de 5 mil euros cada, para fazer face aos encargos
acrescidos a que está sujeita a atividade de transporte de doentes para as
unidades hospitalares.
Estão a decorrer as obras de remodelação e adaptação do
edifício onde ficará instalada a LOJA DO CIDADÃO
DE VILA REAL, uma empreitada que tem um prazo
de execução de 12 meses. A localização escolhida para
instalação deste serviço visa contrariar a saída de serviços
públicos do centro histórico, situação que se verificou no
passado recente, acreditando a autarquia que esta ação
terá uma consequência positiva ao nível do comércio
tradicional e da atratividade desta zona.

APETRECHAMENTO DAS ESCOLAS

O Município de Vila Real investiu cerca de 59.500
euros na aquisição de material didático, mobiliário
e equipamentos adequados às atuais exigências do
sistema educativo, destinado ao apetrechamento das
escolas do primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardins
de Infância da rede pública. Esta medida municipal
permite responder às reais necessidades de cada
estabelecimentos de educação e ensino, uma vez que o
material entregue nas Escolas e Jardins de Infância é o
resultado da auscultação da direção dos agrupamentos
de escolas sobre as necessidades identificadas pelos
educadores e professores do primeiro ciclo do ensino
básico.

CONTACT CENTRE ALTICE TEM NOVO ESPAÇO

Foi inaugurado, em outubro, o novo pavilhão de acolhimento
empresarial de Vila Real, espaço onde ficou instalado
o contact centre da Altice, fruto de um protocolo de
colaboração entre o Município e a Randstad que permitirá,
a médio prazo, a criação de 250 novos postos de trabalho.
A instalação do contact centre em Vila Real constituiu uma
aposta na criação de emprego, na dinamização económica
da região e na qualificação dos seus recursos humanos.

O Executivo Municipal aprovou o PROJETO VILA
REAL MEDIEVAL: Roteiros e Circuitos do Património,
que será candidatado ao PROVERE DOURO, num
investimento total estimado de 1.468.982,00€. Este
projeto pretende preservar e valorizar o património
medieval do concelho, do qual se destaca a
primeira igreja da cidade de Vila Real (S. Dinis), cujo
comprovado estado de degradação urge estancar e
inverter. O Município, preocupado com esta situação,
já aprovou a aquisição do projeto de execução da
Reabilitação, Reparação e Reforço da Igreja de S.
Dinis, cuja intervenção orça em cerca de 868.221,98€.
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Geral - 259308100 / Fax - 259308161 | Linha Verde - 800202330 | Aeródromo Municipal - 259336620 | Complexo de Codessais - 259323519 | Museu de Arqueologia e
Numismática - 259320340 | Museu da Vila Velha - 259308178 | Museu do Som e da Imagem - 259320000 | Parque de Campismo - 259324724 | Teatro de Vila Real - 259320000
| Avarias Iluminação Pública - 800506506 | Arquivo Municipal - 259309620 | Biblioteca Municipal - 259303080 | Grémio Literário - 259303083 | Corgobus - 259336806 | Piscinas
Municipais - 259308159 | Escola Fixa de Trânsito - 25933 8583 | Veterinário Municipal - 914559799 | Piquete da Emar (17.30 - 9.00) - 932308001 | Serviços Urbanos - 259378435 |
Loja Social - 259326606 | Portal do Cidadão - 800202330 | Pavilhão de Desportos- 259303610 | Banco de Voluntariado - 259308100
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