Vila Real voltou a ser palco de dezenas de eventos recheados de música, dança, desporto,
street art, gastronomia, entre tantos outros, com o regresso das Festas da Cidade, depois
de dois anos de interregno devido à pandemia. O mês de junho trouxe grandes concertos,
Marchas Populares e as habituais festas de S. António, S. João e S. Pedro. A animação de
verão continuará até ao próximo mês de setembro com concertos, programas desportivos,
exposições, festivais, entre outras atividades.

97º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE VILA REAL A CIDADE
Vila Real celebrou a 20 de julho de 2022 o 97º aniversário da sua elevação à condição de cidade. O ponto alto das
comemorações foi a Sessão Solene de atribuição de distinções honoríficas a Cidadãos, Empresas e Instituições que,
de alguma forma, são credores desse gesto de reconhecimento por parte de Vila Real. O Encontro de Coletividades
foi outro dos momentos que marcou o programa comemorativo, num espaço de convívio e merecida homenagem
prestada por Vila Real às associações e coletividades concelhias.
O Douro será a Cidade Europeia do Vinho 2023. A decisão foi
anunciada no passado dia 15 de junho em Bruxelas, na sequência da
candidatura apresentada sob o lema “All Around Wine, All Around
Douro”, e que juntou os municípios integrados na Associação da
região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do
mundo, a todas as 19 autarquias que constituem a Comunidade
Intermunicipal (CIM) do Douro.

O Teatro Municipal de Vila Real viu
aprovada a sua candidatura aos
apoios financeiros Rede de Teatros
e Cineteatros Portugueses (RTCP).
No ano em que o TVR completou o seu
décimo oitavo aniversário, a credenciação
e o apoio financeiro da RTCP são um
reconhecimento não só da importância
regional e nacional desta infraestrutura,
mas também da qualidade e da pertinência
do programa candidatado, e sobretudo
do trabalho de programação, produção e
difusão cultural levado ao cabo ao longo
dos anos. O Teatro Municipal de Vila Real
entra assim numa nova fase da sua vida
que lhe permitirá reforçar algumas áreas
da sua programação, consolidar alguns
projetos, iniciar outros e promover de
uma forma um pouco mais estruturada
e regular a criação artística local de
qualidade.

ALUNOS PARTICIPARAM EM AÇÃO DE LITERACIA JUDICIAL
No âmbito da Mostra Escolar 22 e numa parceria com o Tribunal da
Comarca de Vila Real, o Município de Vila Real levou a cabo, no dia
31 de maio, uma sessão de literacia judicial, subordinada ao tema
“A organização Judiciária dentro do Estado de Direito Democrático”,
com o objetivo de desmitificar o papel da justiça e aproximar os
cidadãos ao meio judiciário.

E

EDITORIAL

Caras amigas e caros amigos,

Com a chegada do verão, chegam também muitos Vila-realenses emigrantes, que a vida se encarregou de
espalhar pelo mundo. Apesar de estarem longe, na maior parte do tempo, sentimos que o seu coração está
sempre connosco, com Vila Real, com os amigos, com a família, porque têm um orgulho imenso na sua terra. A
Câmara Municipal procura contribuir para esse sentimento trabalhando diariamente para fazer Vila Real Avançar.
Seja ao nível do emprego e do investimento, seja ao nível da animação e turismo, das Corridas Automóveis, da
educação ou da ação social, quem regressa a Vila Real nota que temos crescido. O saneamento chega a cada
vez mais territórios, os transportes públicos foram alargados e, em parceria com as Juntas de Freguesia, vamos
promovendo melhorias um pouco por toda a parte. Desta forma, Vila Real é cada vez melhor para quem cá vive
e torna-se mais atrativa para aqueles que partiram em busca de uma vida melhor, mas que queremos muito
que regressem à sua terra. Enquanto isso não acontece, gostamos de os receber de braços abertos durante as
suas férias, desejando que aqui passem um tempo fantástico, matando as saudades que lhes pesam no peito.
Desejamos-lhes as maiores felicidades!

MUNICÍPIO DE VILA REAL APRESENTOU PROJETO PARA
TRATAMENTO DE RESÍDUOS TÊXTEIS
O projeto Para Cá do Marão, Embalagens Não tem uma nova
modalidade. Depois de, em linha com o Plano de Ação para a
Economia Circular lançado em março de 2020 pela Comissão
Europeia, ter criado um sistema municipal de retorno das
embalagens de bebidas e implementado a recolha de pontas
de cigarro e de pastilhas elásticas para o desenvolvimento de
novos produtos, o Município de Vila Real vai agora estender
este processo aos resíduos têxteis. Para o efeito será criado um
ponto de recolha para descartar, partilhar ou reciclar a roupa
de pós-consumo. Existirá ainda uma APP onde o utilizador
pode consultar as peças que estão disponíveis para partilha. A
cada peça entregue serão atribuídos pontos que poderão ser
trocados por artigos têxteis ou brindes/utilidades desenvolvidos
com fibras recicladas.
VILA REAL ACOLHEU O XIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
INVESTIGAÇÃO EM ARTE
O Município de Vila Real, em parceria com a Associação Cívica de
Formação e Cultura (MUNDIS) e o IX Festival Internacional de Teatro e
Artes Performativas (FITAP), organizou o XIII Simpósio Internacional
de Investigação em Arte, que decorreu nos dias 8 e 9 de junho,
na Agência de Ecologia Urbana, no âmbito das comemorações
da Semana do Ambiente 2022. Este evento internacional, que em
2022 abordou a temática ARTE & AMBIENTE, reuniu cerca de 40
especialistas de diversas nacionalidades: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO
Caros Vila-Realenses,

ao refletir sobre a dinâmica autárquica atual e os temas de maior impacto, ressalta à vista de todos a efetiva e
inaceitável falta de planeamento na gestão de algumas obras na nossa cidade, bem como o calvário por estas
provocado, em determinados períodos do dia, a todos os que circulam de automóvel obrigatoriamente pelas
diversas artérias da nossa cidade.
É com preocupação e tristeza que olhamos o passado recente, de promessas de um desenvolvimento adiado,
eternamente adiado e insistentemente prometido. Muitos planos de revitalização, são elaborados por equipas
politicas, sem participação efetiva da população local e até à data, nenhum plano resultou.
As festas que, neste período vivemos, permitem-nos esquecer por momentos as dificuldades da vida e por isso
são merecidas por todos, desfrutemos então.
Exige-se para o futuro, rigor, assertividade e ambição, exige-se humildade política na procura de soluções efetivas
com as quais o PSD será certamente solidário.

COMANDO REGIONAL DO NORTE DA AUTORIDADE
NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL SEDEADO
EM VILA REAL
Decorreu, no passado dia 21 de julho, a sessão de assinatura do
protocolo de cedência de instalações provisórias do Comando
Regional do Norte da Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil, que ficará instalado no edifício do ex-Governo Civil
de Vila Real, enquanto as obras da nova sede, no Aeródromo de
Vila Real, estão a decorrer. Este projeto, que resulta da parceria
entre a autarquia de Vila Real e o Ministério da Administração
Interna, tem um investimento de cerca de 3 milhões de euros e
data prevista de conclusão para abril de 2023. Vila Real passará
assim a ser o epicentro do Norte na área da proteção civil com o
objetivo de servir melhor a população.
O Município de Vila Real foi galardoado pelo
Departamento de Educação para a Saúde da Liga
Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional
do Norte, na sua 5ª Gala de Educação para a
Saúde, que decorreu no dia 27 de maio, no Porto.
A distinção, na Categoria Parcerias, foi atribuída
como reconhecimento do dinamismo e empenho
colocados pelo Município de Vila Real nas atividades
de promoção de saúde e prevenção do cancro.

O Município de Vila Real, com o apoio de várias
Academias, Ginásios, Clubes e Associações do
concelho, proporciona a toda a população vilarealense um programa de atividade física
desenvolvido todos os fins-de-semana de junho,
julho, agosto e setembro, em diversos espaços da
cidade. A promoção de hábitos de vida saudáveis,
sociabilização e recreação e lazer através da prática
de atividades físicas, desportivas e de fitness, são
alguns dos objetivos desta iniciativa.

JÁ PODE IDENTIFICAR OS SEUS TERRENOS E PROPRIEDADES DE FORMA SIMPLES E
GRATUITA NOS BALCÕES BUPI EM VILA REAL OU EM BUPI.GOV.PT

CONTACTOS
Geral - 259308100 / Fax - 259308161 | Aeródromo Municipal - 259336620 | Complexo de Codessais - 259323519 | Museu de Arqueologia e Numismática - 259320340 | Museu
da Vila Velha - 259308178 | Museu do Som e da Imagem - 259320000 | Parque de Campismo - 259324724 | Teatro de Vila Real - 259320000 | Avarias Iluminação Pública 800506506 | Arquivo Municipal - 259309620 | Biblioteca Municipal - 259303080 | Grémio Literário - 259303083 | Urbanos - 259336806 | Piscinas Municipais - 259308159 | Escola
Fixa de Trânsito - 25933 8583 | Veterinário Municipal - 966245512 | Piquete da ADIN (17.30 - 9.00) - 932308001 | Serviços Urbanos - 259378435 | Loja Social - 259326606 | Pavilhão
de Desportos- 259303610 | Banco de Voluntariado - 259308100 | Centro de Ciência - 259308172 | Agência de Ecologia Urbana - 259308174
Propriedade: Câmara Municipal de Vila Real | Tiragem: 25.000 exemplares

Diretor: Rui Santos (Presidente) | Conceção e Design: Gabinete de Protocolo e Informação
ISSN 0874-0046 - Depósito Legal 182550/02

