
| 1

VILA DO CONDE
revista municipal Nº 1

Dez 2015

A MAIOR 

UMA CÂMARA DE BOAS CONTAS 

VILA DO CONDE: UM PORTO PARA O MUNDO 

RENDA DE BILROS DO MUNDO



2 |

Câmara Municipal
website: www.cm-viladoconde.pt
www.facebook.com/cm.viladoconde
Telefone: 252 248 400
Fax: 252 641 853
E-mail: geral@cm-viladoconde.pt

Arquivo Municipal
Telefone: 252 617 506
Fax: 252 641 853
E-mail: amvc@cm-viladoconde.pt

Auditório Municipal
Telefone: 252 248 469
Fax: 252 248 416
E-mail: geral@cm-viladoconde.pt

Biblioteca Municipal José Régio
Telefone: 252 240 040
Fax: 252 641 861
E-mail: info@bm-joseregio.com
website: www.bm-joseregio.com

Centro de Atividades do Parque João Paulo II
Telefone: 252 648 134
Fax: 252 648 233
E-mail: centroactividades@cm-viladoconde.pt

Centro de Ciência Viva
Telefone: 252 633 383a
Fax: 252 633 383
E-mail: info@viladoconde.cienciaviva.pt
website: viladoconde.cienciaviva.pt

Centro de Informação Autárquico  
ao Consumidor
Telefone: 252 642 727
Fax: 252 648 233 
E-mail: ciac@cm-viladoconde.pt

Centro de Memória
Telefone: 252 617 506
E-mail: centro.memoria@cm-viladoconde.pt

Centro de Monitorização  
e Interpretação Ambiental
Telefone: 252 637 002
website: www.cmia-viladoconde.net

Centro Municipal de Juventude
Telefone: 252 645 843
Fax: 252 645 579
E-mail: centro.juventude@cm-viladoconde.pt

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Vila do Conde
Telefone: 252 248 400
Telemóvel: 924 187 920
Fax: 252 248 487
E-mail: cpcj@cm-viladoconde.pt

Loja Interativa de Turismo
Telefone: 252 248 445
Fax: 252 248 422
E-mail: turismo@cm-viladoconde.pt

Museu de Vila do Conde
Telefone: 252 617 506
E-mail: museus@cm-viladoconde.pt

Pavilhão Municipal de Desportos
Telefone: 252 645 321
Fax: 252 645 322

Piscinas Municipais de Vila do Conde
Telefone: 252 248 471
Fax: 252 647 024

Piscinas Municipais de Mindelo
Telefone: 252 671 622

Polícia Municipal
Telefone: 252 248 930

Serviço Municipal de Proteção Civil
Telefone: 252 248 400

Teatro Municipal
Telefone: 252 290 050
E-mail: teatromunicipal@cm-viladoconde.pt

VILA DO CONDE 
Revista Municipal

Direção, edição e propriedade  
Câmara Municipal  
de Vila do Conde

Coordenação: 
Francisco Mesquita
Maria José Meneses

Fotografias  
Arquivo Municipal

J. Pedro Martins

Design
Omnisinal, Lda

Impressão 

Depósito legal

Ficha Técnica

Informações Úteis



| 3

Temos vivido tempos difíceis, com o desemprego a ser a maior de todas as preocupações. Gera 
pobreza, desespero e desumanidades. Muitas famílias vivem com dificuldades que pensávamos 
estarem há muito banidas da sociedade. No nosso Concelho, como em tantos outros, também 
sentimos esta situação. Há que pôr termo a tal iniquidade.

Temos de dar contributos para o apoio aos munícipes, continuando a criar condições para 
a elevação dos padrões de qualidade, para o aumento do bem-estar dos cidadãos e para 
diminuição dos encargos brutais que impendem sobre as famílias. Sempre que possível, temos 
tomado decisões nesse sentido, como agora aconteceu com a descida do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) para todos os vilacondenses.

Temos o dever de olhar ao longe, e de procurar soluções, trabalhando arduamente para que 
todos tenham o essencial para viver dignamente. Uma das grandes prioridades da Câmara 
Municipal é de dar o máximo possível de contributos para a criação de postos de trabalho e, ao 
mesmo tempo, reforçar a solidariedade social para os que mais precisam. 

Temos de prestigiar o nosso Município a nível global, dinamizando iniciativas como a da maior 
renda de bilros do mundo ou o projeto da candidatura a Património Imaterial da Humanidade 
com o nome Vila do Conde: um porto para o Mundo. Promovemos a nossa terra, cativamos 
visitantes e fomentamos o turismo, que é hoje uma indústria de enorme importância para o 
desenvolvimento, nomeadamente ao nível da geração de receitas e de empregos. 

Temos de construir motivos de esperança, razão pela qual o meu trabalho, ao longo destes dois 
anos, como Presidente da Câmara, tem sido uma luta constante ao serviço dos vilacondenses, 
não apenas para encontrar as melhores soluções possíveis para os mais diversos problemas, mas 
também para trazer progresso ao Concelho e para garantir qualidade de vida aos munícipes. 
Existe vontade e motivos para fomentar uma fundada construção de esperança, num Município 
que se quer cada vez melhor e onde o bem-estar comum seja uma realidade. 

Quero dizer que, apesar das dificuldades e dos problemas, esta é uma tarefa que me envolve 
inteiramente, que tem valido a pena, e para qual estarei sempre disponível.

Elisa Ferraz
Presidente da Câmara Municipal

Construção de Esperança

Mensagem
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Vila do Conde é um dos mais reputados centros de rendas 
de bilros em todo o mundo, com um inegável interesse 
histórico e uma reconhecida importância económica, que 
se foi moldando com o andar dos tempos. Além da tradição 
ser secular e fazer parte intrínseca dos vilacondenses, é 
feita localmente uma promoção constante dos produtos 
e da arte, quer através da Feira Nacional de Artesanato, 
quer do Museu das Rendas de Bilros, onde está instalada 
uma Escola de Rendas, e onde está agora patente a enorme 
peça autenticada pelo Guiness World Records.

A maior renda de 
bilros do mundo
“Das delicadas e dedicadas mãos e do  
saber das nossas rendilheiras”

Foi com grande expectativa e forte emoção que, na manhã 
de 2 de agosto de 2015, milhares de pessoas ouviram  
o anúncio do júri oficial do Guinness World Records, 
que, após medição e confirmação da autenticidade do 
trabalho, declarou que é de Vila do Conde a maior renda 
de bilros do mundo.

A peça de renda apresentada junto à Nau  
Quinhentista, mede 53,262 metros quadrados, e foi feita 
com oito quilos de fio de algodão, exibindo um total de 
437 quadrados de 30x30 centímetros, todos com cores 
e formas diferentes, trabalhados por 150 rendilheiras de 
todas as idades.

No momento, a Presidente da Câmara não conseguiu 
conter a emoção, confessando: senti uma enorme 
alegria e um profundo orgulho por  ter visto içar na Nau 
Quinhentista esta peça de arte de rara beleza, que saiu 
das delicadas e dedicadas mãos e do saber das nossas 
rendilheiras. Esta foi a maior homenagem alguma vez 
prestada às nossas rendilheiras. Obrigada, queridas 
rendilheiras!

Destaque
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Destaque

A 18 de maio, no Dia Internacional 
dos Museus, a Presidente da Câmara 
apresentou publicamente um grande 
projeto cultural do Município, cujo 
objetivo final é a elaboração de 
uma proposta de inscrição na lista 
do Património Mundial Imaterial da 
UNESCO, com a designação  Vila do 
Conde: um porto para o Mundo.

O Património Mundial é um estatuto 
que promove internacionalmente 
quem o detém, atraindo turistas 
à escala global, cujo fluxo, como 
se sabe, cria condições para o 
desenvolvimento e para a criação de 
postos de trabalho.

Este processo tem o seu epicentro 
na arte ancestral da construção 
naval, com profundas raízes em Vila 
do Conde, de onde saíram milhares 
de embarcações que permitiram 
navegar, comerciar e dar novos 
mundos ao mundo.

Na sessão de apresentação deste 
projeto, que decorreu no Teatro 
Municipal, estiveram presentes o 
Secretário de Estado do Mar e o 
Director Regional de Cultura do 
Norte, bem como um conjunto de 
prestigiadas personalidades que 
fazem parte das Comissão Científica 
e da Comissão Técnica, devendo 
ainda referir-se o Dr. Mário Soares, 
na qualidade de responsável máximo 
da Comissão Mundial Independente 
sobre os Oceanos, que aceitou ser 
o padrinho desta iniciativa de tão 
grande alcance.

A arte da construção naval em 
madeira é uma atividade distintiva de 
Vila do Conde, tendo-se desenvolvido 
com singularidades únicas, ao longo 
de muitos séculos e até aos dias 
de hoje. Aqui existiu uma escola 
notável de marinharia, com homens 
experimentados na arte de navegar 
e competentes construtores navais, 
artífices e fabricantes de panos de 
velas. Salvar o saber fazer desta 

Vila do Conde: um porto para o Mundo  
Projeto para Património Mundial da Humanidade

arte e legá-lo às gerações futuras é 
um dos objetivos do projeto, que se 
iniciou com o processo de inscrição 
no Inventário Nacional do Património 
Cultural Imaterial.

A ligação de Vila do Conde à foz do rio 
Ave e ao oceano Atlântico explicam 
o nascimento e desenvolvimento 
da indústria naval, que assumiu 
um papel relevante na empresa 
dos Descobrimentos, época em 
que o nome desta terra se elevou a 
grande altura na expansão marítima 
portuguesa.   

A elaboração da proposta Vila do 
Conde: um porto para o Mundo 
inclui a realização de um conjunto 
de iniciativas de grande significado, 
sendo um dos seus grandes objetivos 
o envolvimento dos vilacondenses. 
Do programa já conhecido, destacam-
se: 

O espetáculo de teatro de rua, 
que se realizou em agosto, na 
zona ribeirinha, junto à Nau 
Quinhentista, com a participação 
de cerca de 200 figurantes locais 
e a que assistiram milhares de 
pessoas.

O Congresso Internacional, 
a realizar em 2016, sobre a 
construção naval, a história 
marítima e a arqueologia naval 
subaquática, a que se associará 
uma grande exposição temática. 
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Destaque

O que é o Património Mundial da UNESCO?

Pode definir-se Património Mundial como bens culturais 
ou naturais, materiais ou imateriais, que a UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura) inscreve numa lista por terem um 
valor transcendente e excecional para o mundo.
Assim estão classificados como Património Mundial 
mais de mil bens, sendo que em Portugal estão 
classificados cerca de 20, com destaque no norte 
para os Centros Históricos do Porto e Guimarães, e 
a Paisagem Natural do Douro Vinhateiro. O Fado e o 
Cante Alentejano são dois bens imateriais também 
inscritos nesta lista.
A UNESCO tem como objetivos: reforçar a credibilidade 
do Património Mundial enquanto testemunho 

representativo, geograficamente equilibrado dos bens 
culturais e naturais de valor universal excecional; 
defender as causas do Património Mundial; desenvolver 
a comunicação para sensibilizar o público a defender e 
a apoiar o património mundial.
Este galardão assume um papel importante no reforço 
da identidade e desenvolvimento das cidades e povos, 
captando turistas e investimentos, com a exigência da 
UNESCO de que seja sustentável.
Na XVII Assembleia Geral do ICOMOS, na denominada 
Declaração de Paris de 1 de dezembro de 2011, 
concluía-se: o património cujo valor identitário e de 
memória histórica, cultural e social, é preservado, 
garantindo a sua autenticidade, integridade e “espírito 
do sítio”, constitui uma componente indispensável do 
processo de desenvolvimento.

Imagens do espetáculo “Um porto para o Mundo”
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O Governo, através da Direção-Geral das Autarquias 
Locais, confirmou recentemente o que já tinha sido 
anunciado pela Presidente da Câmara: o Município de 
Vila do Conde, após a ultimação dos indispensáveis 
procedimentos, tem um prazo médio de pagamento das 
suas obrigações de cerca de 10 dias, enquanto a média 
nacional dos Municípios se situa nos 61 dias.
Esta realidade, positiva e de grande significado, só é 
possível devido à política de boas contas que tem vindo 
a ser praticada e que, no exercício de 2014, se traduziu 

num saldo final transitado superior a 7 milhões de euros. 
Passando no final de 2015 para 44 milhões, traduzindo-se 
numa redução da mesma, em dois anos, de 24%.

A gestão financeira municipal tem sido de rigor e 
poupança, constituindo-se como um bom exemplo para 
o todo nacional. Um Município de boas contas está 
efetivamente em melhores condições de contribuir para a 
dinamização do desenvolvimento do Concelho.

Uma Câmara de boas contas

No dia 24 de setembro a Câmara Municipal aprovou, 
em reunião ordinária, uma proposta que baixa em 10% 
o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para todos os 
vilacondenses.
Com esta decisão, o Executivo Municipal optou por uma 
solução que abrange todos os que são proprietários 
de prédios localizados no Concelho de Vila do Conde, 
recusando a proposta do Governo que prevê uma descida 
no imposto apenas para famílias com filhos e cujo impacto 
financeiro seria muito menos significativo para os cofres 
municipais, com a redução aproximada de 300 mil euros.
Numa altura em que os portugueses se debatem com 

tantas dificuldades, esta decisão vai de encontro ao 
objetivo da Câmara Municipal de contribuir para o 
necessário e imperioso desagravamento fiscal das 
famílias vilacondenses, bem como das empresas do 
nosso Concelho que desenvolvem as suas atividades em 
instalações próprias.
Abdica assim a Câmara Municipal de uma receita que 
ronda 1,5 milhões de euros, naquilo que constitui um 
esforço significativo para o orçamento municipal, mas que 
corresponde à vontade e à determinação já expressa de 
desonerar os vilacondenses da brutal carga fiscal que lhes 
está imposta pelo Estado Português.

Câmara aprova redução do IMI 
em 10% para todos os vi lacondenses

Destaque
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Desenvolvimento

Desde há muito que a Câmara Municipal escolheu a 
Educação como uma das áreas prioritárias da sua atuação, 
tornando Vila do Conde numa referência nacional nesta 
matéria de primordial importância.
A sua ação tem sido caraterizada pela continuidade das 
iniciativas, por um progressivo reforço das competências 
no setor e pela presença constante junto da comunidade 
educativa, numa estratégia bem delineada, que abrangeu 
componentes tão diversas como a gestão do pessoal 
auxiliar, a rede de transportes e o sistema de refeições 
escolares.
Deve referir-se que Vila do Conde foi pioneira na construção 
de modernos e funcionais Centros Escolares, dotados de 
instalações e equipamentos que proporcionam excelentes 
condições para professores, alunos e funcionários, 
também aqui convergindo numa forte aposta em ensino 
público de elevada qualidade, onde todos dispõem das 

condições imprescindíveis aos seus desempenhos e ao 
desejado sucesso escolar.
Para além da inauguração da Escola Básica Frei João de 
Vila do Conde, com instalações exemplares e totalmente 
novas, estão também em curso obras avultadas em 
todo o parque escolar, beneficiando inúmeras escolas 
e jardins-de-infância, numa ação contínua que abrange 
todo o Concelho e que constitui um assinalável esforço do 
orçamento municipal, com o objetivo de criar as melhores 
condições possíveis à comunidade educativa.
Se a isto juntarmos todas as outras decisões do Executivo 
neste setor, com particular destaque para os transportes 
e as refeições escolares, num total de aproximadamente 
3 milhões de euros, fica claramente consubstanciado o 
prosseguimento da grande aposta da Câmara Municipal 
na Educação e dos expectáveis bons resultados que daí 
certamente advirão.

3 milhões de euros para a Educação
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Sessão de boas-vindas à comunidade educativa

No início de mais um ano letivo a Câmara 
Municipal realizou a receção à comunidade 
educativa de todo o Concelho, tendo 
sido anunciadas diversas medidas, que 
consubstanciam um forte investimento na 
Educação.
A Drª Elisa Ferraz apontou o combate ao 
insucesso escolar como a grande prioridade 
e anunciou o incremento do apoio aos 
manuais escolares no 1º ciclo, que se traduz 
no pagamento a 100% no escalão A, 50% no 
escalão B, incluindo os manuais de inglês.
A Presidente da Câmara destacou também 
os avultados investimentos no parque 

escolar, com obras de fundo em vários 
estabelecimentos de ensino, bem como o 
aumento dos apoios atribuídos no passe 
escolar aos alunos do ensino secundário.
Entre outras medidas, está a abertura de 
novos itinerários de transporte, para alunos 
e também para a população em geral. Foi 
igualmente realçado o cuidado havido para 
garantir o fornecimento de refeições escolares 
de qualidade, com a contratação de novo 
prestador de serviços, e o acompanhamento 
das ementas por uma nutricionista do ACES 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Desenvolvimento
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Desenvolvimento

A Presidente da Câmara efectuou visitas de 
trabalho às escolas do Concelho para se inteirar 
dos problemas e necessidades existentes. 
Em cada escola foi muito bem acolhida por 
todos. 

Imagens de obras nas escolas

A Drª El isa Ferraz 
visi tou 46 escolas 
do Concelho

A Câmara Municipal fez um acordo com a empresa de 
transportes públicos para novos percursos, com objetivo 
de proporcionar mais opções para as populações das 
freguesias de Arcos, Bagunte, Ferreiró, Junqueira, Outeiro 
Maior, Parada, Rio Mau, Touguinha e Touguinhó, o que se 
traduz num aumento de paragens nas referidas freguesias 

e de novos horários.
Os autocarros passam a ter paragem obrigatória nas duas 
escolas secundárias, D. Afonso Sanches e José Régio, e 
novos horários de transporte ao início e fim da manhã, e 
ao início, meio e fim da tarde.

Novos i t inerários beneficiam alunos e populações
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A reabilitação urbana é hoje assumida como uma 
componente essencial da política das cidades e da 
habitação, nela convergindo objetivos de requalificação e 
revitalização, conducentes a uma vivência mais harmoniosa 
e sustentável, e garantia de uma habitação mais condigna. 
A arquitetura legislativa vigente, nomeadamente a 
mais recente, abre aos Municípios a possibilidade de 
agilizarem processos de reabilitação urbana em áreas 
definidas, de forma faseada, e que possibilitam a desejada 
intervenção de recuperação no património edificado. 
Neste sentido, e aproveitando o ensejo, a Câmara 
Municipal quer dar continuidade às políticas públicas 
de regeneração urbana, pelo que está a desenvolver 
o processo para uma delimitação de seis áreas de 
reabilitação urbana (ARU’s) que abrangerão, não só 
a sede do Concelho, mas também outras freguesias. 
Esta iniciativa, quando estiver concluida criará um 
conjunto de benefícios fiscais, em sede de IMI e 
IMT, viabilizando ainda o direito dos proprietários 
a aceder, de forma complementar, a outros 
incentivos do mesmo tipo, em matéria de IVA e de 
IRS, bem como a incentivos de índole financeira. 
A proposta foi aprovada em reunião de Câmara, seguindo 
agora toda a tramitação necessária à sua implementação.  

Criação de Áreas de Reabil i tação Urbana (ARU)

Guia de Apoio  
ao investimento
A captação de investimento e o objetivo consequente 
de criar empregos é uma preocupação permanente 
da Câmara Municipal. A elaboração deste Guia, um 
documento bilingue, com informações completas sobre 
o Concelho, apresentado em maio, é mais um exemplo 
da importância dada pela Autarquia a esta matéria 
fundamental com a criação de instrumentos que apoiem 
os empresários.

O Guia tem dois grandes capítulos: caraterização 
do Concelho e fatores de atratividade. No primeiro, 
destaca-se o enquadramento territorial, a evolução  
histórica do Município, os equipamentos 
de utilização coletiva, os recursos humanos, 
as infraestruturas, e a atividade económica 
das empresas. No outro descrevem-se as  
zonas industriais existentes, a equipa técnica municipal 
de apoio às empresas, o apoio ao investimento e a 
cooperação empresarial.

Trata-se de uma publicação de qualidade, de grande 
importância para investidores já instalados em Vila do 
Conde ou que venham a fazê-lo no futuro e fomentem o 
desenvolvimento.

Desenvolvimento
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A Avenida José Régio, a Rua 5 de Outubro e a Praça 
da República foram alvo de obras fundamentais, no 
referente à melhoria substancial das redes públicas de 
abastecimento de água, saneamento e águas pluviais, 
numa intervenção de enorme relevância, numa rede com 
largas dezenas de anos.
Com um investimento superior a 1,5 milhões de 
euros, a Câmara Municipal e a Indáqua Vila do Conde,  

concessionária dos sistemas públicos “em baixa” 
elaboraram um plano para diminuir o mais possível os 
constrangimentos gerados com as obras, nomeadamente 
para os habitantes e comerciantes mais diretamente 
afetados.
Os incómodos trazidos com este conjunto de intervenções 
serão certamente compensados com os largos benefícios 
que as novas infraestruturas vão trazer à população.

Obras de requali f icação 
do Mercado Municipal

A Câmara Municipal procedeu a avultadas obras 
de requalificação no Mercado Municipal, em 
toda a sua extensão, dando agora renovadas 
condições  para a atividade comercial de todos 
os comerciantes e de acesso a todos os utentes.

O espaço foi completamente remodelado, 
estando mais moderno e funcional, tendo sido 
distribuídos os 320 feirantes por vários setores 
temáticos, numa reorganização que agradou a 
todos.

As opiniões reunidas junto dos vilacondenses 
são as melhores, estando já aberto um 
significativo número de lojas, de modo a que, 
no seu todo, o Mercado Municipal se converta 
numa nova centralidade da nossa cidade.

Grandes obras de saneamento básico em fase de 
conclusão

Desenvolvimento
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A Câmara Municipal tanto insistiu junto do Governo, 
na necessidade destas intervenções, que as mesmas 
acabaram mesmo por realizar-se. 
A reparação do açude permite devolver o nível das 
águas na bacia a seu montante, o que é indispensável 
para a manutenção da fauna e da flora, assim como a 
estabilização dos caudais de água.
As operações de dragagem são verdadeiramente 

essenciais à navegabilidade do rio Ave e, acima de tudo, 
eleva os níveis de segurança dos nossos pescadores. 
Como tem sido referido pela Presidente da Câmara e pelo 
mestre José Festas, Presidente da Associação Pró-Maior 
Segurança dos Homens do Mar, são ainda insuficientes, 
mas continuarão a ser desenvolvidos esforços no sentido 
de futuras e mais profundas operações de dragagem.

A Presidente da Câmara acompanhou a visita do  
Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos, a 
Vila do Conde, para avaliar as obras de requalificação e 
valorização do litoral sul do Concelho. A visita iniciou-
se na praia de Árvore, tendo a comitiva percorrido os 
passadiços, recentemente disponibilizados à comunidade, 
ao longo da área de paisagem protegida do litoral sul até 
Mindelo.
Aí foram avaliados os trabalhos já concluídos de reforço do 
enrocamento de proteção ao parque de estacionamento, 
indispensáveis para a estabilidade do local e dos 
fenómenos de erosão verificados, protegendo ainda 
aquela área de galgamentos do mar.
Esta intervenção permitiu ainda o reperfilamento das 
areias nas praias a norte da estrutura e o reforço da 
proteção do emissário de águas pluviais instalado no local.
A Presidente da Câmara, acompanhada pelo Vice-
Presidente, Eng.º António Caetano, e pela Vereadora do 
Ambiente, Dr.ª Lurdes Alves, referiu que “com esta grande 
obra concluída foi devolvida a segurança aos cidadãos e às 
habitações da zona e também a toda a área envolvente”, 
acrescentando contudo que “a erosão e o galgamento do 

mar são fenómenos imprevisíveis aos quais é necessário 
estarmos atentos para o bem da população do litoral”.
O Secretário de Estado do Ambiente frisou que “esta 
intervenção, no valor de 1 milhão de euros, tem como 
principal objetivo evitar situações anteriores, provocadas 
pela ameaça do mar, tornando o litoral mais resiliente, 
atrativo e competitivo”.
A estreita colaboração entre a Autarquia, a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) e o Ministério do Ambiente 
viabilizou assim a concretização destas importantes 
intervenções de contenção, reforço e valorização do litoral 
sul do Concelho que, a exemplo de outros locais, sofrem 
hoje dos efeitos de fenómenos de erosão, sendo por isso 
um exemplo da vulnerabilidade do litoral português.

Dragagens e reparação do açude do r io Ave

Secretário de Estado do Ambiente  
visi ta intervenções no l i toral

Desenvolvimento
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Atenta à problemática da eficiência energética e com o 
objetivo de reduzir os impactos ambientais e os custos 
associados aos consumos de energia elétrica, a Câmara 
Municipal tem investido em ações concertadas entre a 
redução da fatura energética e a qualidade de serviço 
prestado aos munícipes.
Na iluminação pública, em parceria com a EDP,  
tem-se procedido à substituição de luminárias existentes 
por outras mais eficientes, bem como à instalação de 
relógios astronómicos nos postos de transformação, para 
uma controle mais rigoroso dos comandos de ativação/
desativação das redes de iluminação publica.
Nesta matéria, e fruto da aprovação de candidaturas 
ao QREN (Eficiência Energética na Iluminação Pública) e 
ao PPEC (Iluminação Eficiente para Edifícios Públicos), a 
Câmara Municipal encontrou uma oportunidade para 
reverter a situação do sucessivo aumento da fatura 
energética, reduzindo encargos e também contribuindo 
para os objetivos de redução das emissões de CO2.
Trata-se de um trabalho árduo e permanente 

desenvolvido pelo nosso Município em 2015, e que 
permitirá a implementação de mais medidas no âmbito 
da eficiência energética:

Substituição das fontes luminosas por tecnologia LED, 
em todos os sistemas de controle de tráfego e de 
peões, existentes no Concelho;

Substituição de mais de duas mil lâmpadas por 
tecnologia LED em edifícios públicos;

Substituição de aproximadamente meio milhar de 
luminárias existentes na rede de iluminação pública 
por tecnologia LED.

A aplicação destas medidas vai contribuir para uma 
redução muito significativa dos consumos energéticos, 
nas instalações intervencionadas, com uma poupança 
efetiva na fatura energética na ordem dos 100 mil euros 
por ano.

Eficiência energética:
boas práticas do Município

Desenvolvimento
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Após a realização de importantes obras de requalificação, o 
Pavilhão Desportivo de Macieira apresenta agora óptimas 
condições para a prática das mais diversas modalidades.
As melhorias introduzidas são várias, sendo as mais 
visíveis as relacionadas com a reabilitação das fachadas do 
edifício, a recuperação do pavimento do recinto de jogo, 
a revisão geral da cobertura e dos espaços exteriores, 
bem como a pintura geral e recuperação dos espaços e 
equipamentos interiores, nomeadamente das bancadas, 
balneários e bar.
Os mais beneficiados com este significativo investimento 

são os alunos da Escola EB2.3 “A Ribeirinha” e os atletas do 
Sporting Clube de Canidelo e do Macieira Andebol Clube, 
que diariamente utilizam este equipamento desportivo 
em aulas, treinos e nas inúmeras competições que ali têm 
lugar.
A Câmara Municipal dá assim continuidade ao plano de 
valorização dos equipamentos desportivos do Município, 
proporcionando a todos os seus utilizadores, as melhores 
condições para a prática do desporto e da atividade física 
em geral.

Pavilhão de Macieira pronto para a nova época 
desport iva

Desenvolvimento
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D. Jorge Ortiga, no âmbito da visita pastoral à Paróquia de 
São João Baptista de Vila do Conde, deslocou-se à Câmara 
Municipal, onde foi recebido pela Presidente e por 
outros membros do Executivo. Na cerimónia realizada, 
foi destacada a reconhecida boa cooperação entre o 

Município e a Paróquia, bem como foram abordados 
os valores e objetivos inerentes ao bem comum e a 
uma sociedade mais justa e solidária. A Dr.ª Elisa Ferraz  
ofereceu a D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, 
uma cruz feita com renda de bilros em fio de prata.

Arcebispo de Braga visi ta Vi la do Conde

A Presidente da Câmara teve um encontro com a Ministra 
da Agricultura e Pescas, na abertura da AgroSemana, 
para a sensibilizar relativamente às grandes questões que 
envolvem atualmente os setores do leite e das pescas, 
lembrando as preocupações do Concelho.
A Presidente da Câmara chamou a atenção da Ministra 
para o facto da extinção das quotas leiteiras trazer 
consequências gravosas às explorações leiteiras 
concelhias, para a economia local e para uma significativa 
deterioração das condições de vida das muitas famílias 
delas dependentes.
Relativamente ao setor das pescas, a Dra. Elisa Ferraz fez 
questão de expressar à Ministra do Mar que Portugal não 
pode, de modo nenhum, concordar com o parecer do 
Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, que 
defende para 2016 uma redução da captura da sardinha 
para 1587 toneladas, cerca de um décimo do autorizado 
para 2015 porque tal redução aumentará dramaticamente 
as muitas dificuldades já sentidas pelas largas centenas de 
pescadores vilacondenses, a que se juntam naturalmente 
os seus familiares, o que impõe o aprofundamento das 
negociações.

Presidente da Câmara fala com Ministra da 
Agricultura sobre leite e pescas 

Desenvolvimento
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Destaque

O Concelho de Vila do Conde passou a dispor, desde o 
início de outubro, de quatro “Espaços do Cidadão” nas 
freguesias de Mosteiró, Junqueira e Guilhabreu, e no 
edifício da Câmara Municipal.
O projeto Espaço do Cidadão pretende criar num 
único local, um ponto de contacto do cidadão com 
os diferentes serviços e organismos da Administração 
Pública, numa partilha de recursos entre Administração 
Central e Local, e num esforço de combate à iliteracia 
digital.
Os munícipes vilacondenses vão poder, num mesmo 
espaço físico e próximo da sua residência, realizar 
uma série de atos e recolher informações importantes, 

através de plataformas digitais, como por exemplo, 
revalidar a sua carta de condução, alterar a morada do 
Cartão de Cidadão, entregar documentos de despesas 
da ADSE, entre muitos outros.
O acesso a estes serviços irá ser feito por mediadores 
de atendimento digital, funcionários indicados pela 
Autarquia ou pelas Juntas de Freguesia e com formação 
específica ministrada pela Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA).
Esta pretensão foi celebrada através da assinatura de 
um protocolo entre a Presidente de Câmara, Dr.ª Elisa 
Ferraz, e o Secretário de Estado da Modernização 
Administrativa, Dr. Joaquim Pedro Cardoso da Costa. 

Câmara Municipal de Vila do Conde
2ª a 6ª Feira 9h00-16h30 

Junta de Freguesia de Junqueira
2ª a 6ª Feira 9h00-13h00 e 14h00-17h00

Junta de Freguesia de Guilhabreu
2ª a 6ª Feira 9h00-12h00 e 14h00-19h00 

União de Freguesias de Vilar e Mosteiró
2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira 13h00-17h00
4ª feira 9h00-13h00

Espaço do Cidadão em Vila do Conde

Horários de atendimento

RegistosDesenvolvimento
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A Presidente da Câmara visitou a cidade galega do 
Ferrol, a convite do seu Alcaide, numa jornada em 
que se fez acompanhar do Vereador do Turismo. 
Foram analisados assuntos do interesse comum para 
ambos os Municípios, geminados desde há muito,  
destacando-se no programa da visita uma sessão 
oficial, em que foi outorgado a Drª Elisa Ferraz o título 
de Alcaldesa Honorária do Ferrol.

A convite da Maire da cidade francesa de Le 
Cannet, Michèle Tabarot, a Presidente da Câmara 
acompanhada pelo Presidente e Secretário 
da União de Freguesias de Fornelo e Vairão,  
deslocou-se a esta cidade da Riviera francesa, que 
está geminada com Vila do Conde. 
A visita serviu para aprofundar os laços que 
ligam Vila Conde a Le Cannet, onde vivem muitos 
emigrantes oriundos de Vila do Conde, sobretudo 
da comunidade de Fornelo, tendo sido feito o 
convite a Madame Michèle Tabarot para visitar Vila 
do Conde em junho de 2016, por altura das Festas 
de São João. 

Novo Site

Também durante este ano a Câmara 
Municipal apresentou a sua nova 
página na internet, mais moderna e 
com mais funcionalidades, claramente 
mais adequada às numerosas consultas 
que lhe são feitas todos os dias.
A visita ao site municipal torna-se 
obrigatória para quem deseja estar 
informado do que acontece no 
Concelho.

Vila do Conde criou nova 
imagem
Com base nas rendas de bilros, a Câmara 
Municipal escolheu uma nova imagem 
institucional que já se encontra em 
utilização e que tem merecido o agrado 
dos vilacondenses.
A imagem foi selecionada através de 
concurso, sendo uma criação dos jovens 
Joana Nogueira e João Paulo Sousa, da 
Escola Superior de Estudos Industriais e 
Gestão.

www.cm-viladoconde.pt

Presidente da Câmara visi ta  
Ferrol(Espanha) e Le Cannet(França)

Registos
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Praias de Vila do Conde 
com bandeira azul

Vila do Conde voltou a ver 
as suas praias distinguidas 
com a bandeira azul. Foram 
contempladas com este 
galardão: as da frente urbana 
norte e sul de Vila do Conde, as 
de Mindelo, Vila Chã e Labruge. 
A bandeira azul é um símbolo da 
qualidade excecional das praias 
e das melhores condições para 
todos os veraneantes.

Durante a semana de 4 a 12 de julho, Vila do Conde 
transformou-se na capital do cinema internacional, com 
a realização da 23ª edição do Curtas. Como sempre, o 
certame registou um êxito absoluto e o público voltou 
a acorrer em número elevado, com mais de 23.000 
espectadores registados.

Os cinéfilos que aqui acorreram encontraram um 
evento que confirmou as caraterísticas que ditaram a 
sua consagração internacional e Vila do Conde voltou a 
ter o seu festival de cinema, de que todos se orgulham 
e reconhecem como um dos grandes acontecimentos 
anuais no nosso Concelho.

Curtas Vi la do Conde - Festival Internacional de Cinema 

Registos
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“Jacob e o Anjo” com representação 
em Vila do Conde
Por altura da passagem do 45º aniversário do 
falecimento de José Régio, o Teatro Municipal 
acolheu uma magnífica apresentação teatral de 
“Jacob e o Anjo”. A peça que o autor, ainda em 
vida, viu censurada, foi levada a cena por um grupo 
consagrado de atores: José Fidalgo, Carla Chambell, 
João D’Ávila e Jorge Sequerra.

Deslocação ministerial à orla marít ima 
Esteve em Mindelo o Ministro do Ambiente para 
verificar as obras de reabilitação da Ponte da Gafa 
e do reperfilamento dos areais a praia a norte. 
A Presidente da Câmara e o Vice-Presidente 
acompanharam o membro do Governo, nesta visita 
de trabalho.

Requalificação urbana exemplo a seguir
Representantes de 14 países da União Europeia, 
que integram a Rede Internacional de Certificação 
(IQNET), visitaram o Centro Histórico de Vila 
do Conde, tendo o responsável da comitiva 
considerado que “Vila do Conde é um exemplo 
a seguir, na forma como conseguiu manter o 
equilíbrio entre a herança histórica, a preservação 
do património e a modernidade da cidade”.
Os representantes desta rede, que tem como 
missão potenciar o crescimento económico e 
social e a regeneração urbana, através de Fundos 
Europeus de Investimento, foram ainda recebidos 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Presidente visi ta empresas 
Foram diversas as empresas visitadas ao longo de 2015. 
Aqui regista-se a visita da Dr.ª Elisa Ferraz à EUROPAC, 
uma empresa de produção e transformação de cartão 
ondulado.
O Bispo Auxiliar da Diocese do Porto, D. Pio Alves, o Padre 
Carlos Duarte e o Presidente da Junta de Guilhabreu, 
Joaquim Moreira, acompanharam a Presidente nesta 
visita de trabalho.
A Europac tem mais de 100 colaboradores.

Registos
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Prémio de Desenvolvimento Regional
Vila do Conde recebeu o Prémio de Desenvolvimento 
Regional pelo seu reconhecido trabalho no edificado e nos 
espaços públicos. Cristian Huttenloter, urbanista europeu, 
apontou Vila do Conde como um exemplo: “aqui havia o 
turismo de praia e tentou-se desenvolver a cultura, à custa 
da requalificação do centro histórico, para criar um produto 
turístico mais completo.”  Um ato de justiça que nos enche 
de orgulho. 

Igualdade de Género
Vila do Conde foi o único Município que em 2015 viu aprovado um projeto 
(Rede Igualdade +) que visa fiscalizar as medidas em prol da igualdade de 
género e nivelar as desigualdades existentes no âmbito do mercado de trabalho.  
É um prémio mas também uma grande responsabilidade para que este objectivo 
se cumpra. O projecto está em fase de concretização.

Secretário de Estado  
do Desenvolvimento Regional
O Secretário de Estado do  
Desenvolvimento Regional, Castro 
Almeida esteve presente na inauguração 
do Espaço “Vila do Conde 2020”, cujo 
objetivo é informar e prestar apoio na 
elaboração de projetos e candidaturas 
aos fundos comunitários. O Secretário 
de Estado e a Presidente de Câmara 
participaram ainda num debate sobre o 
programa comunitário “Portugal 2020”.

A Câmara Municipal, como reconhecimento de todo 
este trabalho, decidiu, no corrente ano, apoiar as 
Associações/Instituições do Concelho com uma 
verba de cerca de 2 milhões de euros. 
As Associações e Instituições de Vila do Conde 
desempenham um papel relevante nas atividades 
que promovem,  assumindo-se como um parceiro da 

máxima importância no desenvolvimento integrado 
de todo o Concelho. 
Nos diversos campos em que atuam, de caráter 
cultural, desportivo, recreativo, humanitário, de 
segurança e solidariedade social, desenvolvem um 
esforço coletivo, em prol dos vilacondenses, que é 
verdadeiramente notável e insubstituível.

Apoio às Associações e Inst i tuições

Registos
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Das praias de além dos mares
Dos mares de além do mar,
Chegam cantares
Que ando a aprender a cantar.

José Régio

Memória
A angústia e a tragédia dos naufrágios

Vivemos numa terra que, com uma malfadada frequência, 
é alvo de notícias de naufrágios que vitimam os nossos 
pescadores, fazendo com que muitos deles desapareçam 
para sempre no mar. 
A comunidade de Caxinas e Poça da Barca é 
frequentemente assolada por estas tragédias, como ainda 
este ano aconteceu com as embarcações “Santa Maria 
dos Anjos” e “Rúben e Bruna”, cujas tripulações saíram 
para o mar em busca do sustento para as suas famílias e 
foram atraiçoadas pelo oceano.

A Câmara Municipal foi sempre solidária com os 
familiares e apoia em tudo quanto está ao seu alcance.  
O Memorial aos Náufragos, erguido nas Caxinas, em 
frente ao Atlântico, lembra-nos permanentemente todos 
os pescadores desaparecidos na faina marítima.
A angústia permanente pelos naufrágios acompanha 
esta comunidade e todos os Vilacondenses se sentem 
irmanados quando a dor chega e assola as nossas almas, 
trazendo o luto às bravas gentes do mar.
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25 de Abri l
A Liberdade e a Democracia têm no 25 de Abril uma data 
de referência e um momento alto da sua manifestação.
Ano após ano, a Câmara Municipal promove ativamente 
a sua comemoração e desenvolve diversas iniciativas, 
nos campos social, cultural e desportivo, que acolhem 
na população o carinho e a emotividade inerentes à 
Revolução dos Cravos que restituiu direitos fundamentais 
ao povo português.
Em 2014, tivemos entre nós a figura ímpar do cantautor 
Francisco Fanhais, um dos expoentes máximos do canto 
de intervenção, um segmento da nossa música que voltou 
a destacar-se no programa do ano de 2015, através de 
um memorável espetáculo apresentado pela Associação 
José Afonso, no Teatro Municipal.

Festa é festa. E o São João é a grande 
festa de Vila do Conde. Milhares de 
pessoas na rua e muitas atividades:
a participação dos nossos Ranchos das 
Rendilheiras, do Monte e da Praça, as 
marchas luminosas, a noitada, a ida à
praia e a procissão em honra do 

padroeiro, são momentos altos da 
nossa festa em todo o município
Mas o programa tem mais, muito mais. 
Este ano foi mais prolongado e para o 
ano haverá novas festas.
A Comissão de Festas está de parabéns. 
Os vilacondenses também.

S. João 2015
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O Rio Ave F.C. é consensualmente reconhecido 
como o clube mais representativo do Concelho 
de Vila do Conde e a sua história de 76 anos 
está preenchida com muitos episódios que a 
engrandecem.
Os vilacondenses adoram o seu Clube e, 
relembrando apenas os anos mais recentes, 
têm exultado com uma caminhada desportiva 
plena de êxitos e de etapas gloriosas que 
marcarão a sua história para sempre.

As festejadas finais da Taça de Portugal e da 
Taça da Liga, a extraordinária participação  
na Liga Europa e as excelentes classificações 
na Liga Portuguesa, fizeram com que 
estes últimos anos se convertessem em 
inesquecíveis e tornassem verdadeiramente 
marcante a recente comemoração dos 75 
anos do Rio Ave Futebol Clube. 

Rio Ave Futebol Clube
76 anos de história e prestígio 
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O programa “As Memórias no Centro da Festa” decorre 
anualmente no Centro de Memória de Vila do Conde, 
no primeiro fim de semana de setembro, com uma 
programação diversificada, que se espalha pelos vários 
espaços do Centro, incluindo a vasta e aprazível zona 
exterior, e que atrai um elevado número de pessoas ao 
longo da sua duração.

É um evento cultural dedicado a toda a família, com 
inúmeras atividades, ofertas para todas as idades e 
dirigidas aos mais diferentes públicos, desde espetáculos 
de dança, música e teatro, a inúmeros ateliers para 
crianças e adultos, passando por uma pequena feira de 
artesanato urbano e gastronomia.

A Feira Nacional de Artesanato e a Feira de Gastronomia-
“Portugal à Mesa” são dois excelentes certames, estando 
o primeiro associado à defesa e preservação das nossas 
rendas de bilros, e alargado a muitas outras artes e ofícios, 
enquanto que o segundo contempla múltiplas ofertas 
gastronómicas e tem a presença de vários restaurantes 
de diferentes zonas do País. No que diz respeito à 
Feira de Atividades Agrícolas -“Portugal Rural”, cuja 

realização é mais recente, tem o condão de transformar 
temporariamente os jardins numa grande “quinta”, onde 
é possível apreciar exposições de animais e atividades 
agrícolas como a ordenha, a alimentação dos animais e 
outras tradições, a par de diversas ofertas de produtos do 
setor, merecendo particular referência o setor leiteiro.
Estas três iniciativas, realizadas durante os meses de 
verão, foram visitadas por largos milhares de visitantes.

Jardins Júl io Graça - ponto de encontro de tradições, 
gastronomia e at ividades agrícolas 

As Memórias no Centro da Festa
Registos
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“Esta noite é vossa”, disse a Presidente da Câmara na 
abertura da I Gala do Desporto a cerca de centena e 
meia de atletas, treinadores e dirigentes de Clubes e 
Associações, que foram justamente homenageados pelo 
Município de Vila do Conde, numa festa organizada para 
“prestar um tributo àqueles que têm contribuído de 
forma extraordinária para a história do Concelho”.
O reconhecimento do Mérito Desportivo recaiu sobre 
153 personalidades e entidades do desporto, ligadas a 
modalidades como a ginástica – trampolim e acrobática, 
basquetebol, canoagem, ciclismo – BTT, futebol, futsal, 
karaté, natação, trail, para-hóquei, remo, ténis de mesa, 
tiro, voleibol e voleibol de praia.
Foram também abrangidos os representantes dos Clubes 
e Associações dos atletas e treinadores distinguidos: 
Ginásio Clube Vilacondense, Clube Fluvial Vilacondense, 
Rio Ave Futebol Clube, Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa das Caxinas, União Ciclista de Vila do Conde, 
Clube de BTT “Os Rompe Trilhos”, Clube Desportivo José 
Régio, Grupo Desportivo e Cultural dos Atuais e Antigos 
Alunos de Guilhabreu e Santa Casa da Misericórdia de 

Vila do Conde, tendo sido igualmente homenageado o 
trabalho desenvolvido em prol do desporto amador pela 
Associação de Desportos e Cultura do Concelho de Vila 
do Conde e pela Associação de Futebol Amador de Vila 
do Conde.
Esta Gala do Desporto, que distinguiu os campeões e 
feitos conseguidos na época desportiva 2014/2015, a nível 
nacional e internacional, foi promovida pela primeira vez 
e faz prova da importância que a Autarquia vilacondense 
atribui ao desporto e ao papel que desempenha na 
sociedade atual, sendo aqui de realçar a qualidade e 
empenho de atletas, técnicos, dirigentes e famílias.
A Câmara Municipal vai naturalmente continuar a apoiar 
o desporto, colaborando, das mais diversas formas, 
com Clubes e praticantes, para além do indispensável 
investimento na construção e requalificação de 
equipamentos desportivos.

1ª Gala do Desporto de Vi la do Conde
Homenageadas 150 personalidades e entidades 
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Pedro Rufino, Selecionador Nacional de ténis de mesa 
e técnico dos Atuais e Antigos Alunos de Guilhabreu, 
foi eleito recentemente o melhor treinador do mundo 
nesta modalidade, na gala da Federação Internacional 
de Ténis de Mesa. A Câmara Municipal felicitou Pedro 
Rufino, manifestando o orgulho pela sua distinção, 
extensivo à Associação vilacondense, tanto na perspetiva 
do contributo desportivo, como do engrandecimento do 
nome do nosso Concelho.

Pedro Ferreira, atleta do Ginásio Clube Vilacondense e da 
Seleção Nacional de Trampolins, conquistou a medalha de 
bronze em trampolim sincronizado, na Taça do Mundo, 
realizada na Rússia. Numa receção efetuada na Câmara 
Municipal, a Presidente teve oportunidade de louvar 
o atleta por esta conquista desportiva, estendendo o 
reconhecimento ao seu treinador Hugo Paulo e ao Ginásio 
Clube Vilacondense

Atleta do Clube Desportivo José Régio, a jovem Margarida 
Gonçalves sagrou-se vice campeã europeia de basquetebol 
(sub 16), ao serviço da seleção nacional da categoria, que 
garantiu ainda a apuramento para o Mundial de sub-17, a 
decorrer em Itália no próximo ano. A Dra. Elisa Ferraz não 
deixou de assinalar esta proeza, felicitando, não apenas a 
atleta, mas também os técnicos e dirigentes do clube de 
que faz parte.

Ester Alves, investigadora da Universidade do Porto, é uma 
atleta de eleição na modalidade de rail, tendo vencido, 
em 2014, o Campeonato Nacional de Ultra Skymarathon. 
Natural de Vila do Conde, encontrou-se com a Presidente 
da Câmara, oferecendo à cidade a medalha de campeã 
nacional. 

Margarida Gonçalves  
Vice Campeã da Europa

Ester Alves entrega medalha 
de Campeã

Pedro Rufino 
melhor treinador do mundo

Pedro Ferreira  
conquista bronze na Rússia

Registos
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Campeão Europeu de Para Hóquei
Joaquim Pereira, atleta da Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde, foi convocado pela Seleção Nacional para fazer parte da 
equipa portuguesa que disputou o Campeonato Europeu de Para 
Hóquei, em Londres.
Nos 8 jogos disputados por Portugal, Joaquim Pereira marcou 7 
golos, contribuindo para o pleno de 8 vitórias alcançadas pela 
Seleção Portuguesa.

Catarina Monteiro - uma 
campeã do Clube Fluvial 
Vi lacondense
Depois de conquistar o 3º lugar 
nos 200m mariposa no Open de 
Espanha, de ter conseguido tempos 
mínimos para participar no Europeu 
em Londres, no Mundial na Rússia e 
integrar o projeto olímpico Rio 2016, 
a nadadora Catarina Monteiro esteve 
na Câmara Municipal, num ato em 
que agradeceu o apoio da Autarquia 
à atividade desportiva e no qual viu 
os seus êxitos reconhecidos pela 
Presidente.

Na sequência da sua carreira de grandes êxitos 
desportivos, o canoísta vilacondense Leonel 
Ramalho sagrou-se bicampeão europeu em k1 
maratona, na cidade eslovena de Bohinj.  

Foi entusiasticamente recebido no aeroporto 
Francisco Sá Carneiro e também na Câmara 
Municipal, onde foi felicitado por mais este feito 
relevante.

Leonel Ramalho, Bicampeão da Europa

Registos
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É sobejamente conhecida a imensidão de atividades que é 
desenvolvida pelos nossos Clubes e Associações em todo 
o território do Concelho, numa missão de total dedicação 
às populações, atuando aos níveis cultural, recreativo, 
desportivo, social e humanitário. 
São milhares de participantes, de todas as idades, entre 
atletas, animadores, técnicos, colaboradores, dirigentes 
e participantes, que contribuem decisivamente para a 
dinamização das suas comunidades e participam, de forma 
ativa, no incremento do bem-estar dos vilacondenses.
São inúmeras as atuações e realizações levadas a efeito, 
sendo que três delas congregam Associações de várias 
zonas do nosso Concelho e que, pelo seu significado e 
dimensão, fazem já parte da tradição dos grandes eventos 
de Vila do Conde: 

Dois deles são apoiados pela Câmara Municipal e 
organizados pela Associação de Desportos e Cultura de 
Vila do Conde: o ICC-Intercâmbio Cultural Concelhio, 
com excelentes espetáculos de teatro, música, 
dança, e os Jogos Inter-Freguesias, que movimentam 
centenas de jovens nas mais diversas modalidades;

O terceiro evento é o Campeonato de Futebol Amador, 
igualmente com apoio municipal e que é disputado 
por diversos Clubes Concelhios, numa organização da 
Associação de Futebol Amador de Vila do Conde.

Intercâmbio Cultural Concelhio
Jogos Inter-Freguesias 
Campeonato de Futebol Amador

A Presidente da Câmara recebeu e felicitou as jovens 
voleibolistas do Ginásio Clube Vilacondense, que se 
sagraram campeãs nacionais de infantis.
Estiveram também presentes o Vice-Presidente e o 
Vereador do Desporto, bem como o Presidente do Ginásio, 
a treinadora e o coordenador da modalidade.

Campeãs Nacionais do Ginásio
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A celebração da efeméride municipal é sempre 
dedicada à comunidade educativa do Concelho, 
que nela participa de modo ativo, sendo que 
o programa deste ano teve dois momentos 
particularmente significativos: 

Inauguração da nova Escola Básica Frei 
João de Vila do Conde, depois de profundas 
obras de beneficiação, que a requalificaram 
totalmente;

Apresentação do novo logotipo municipal, 
que foi inspirado nas rendas de bilros de 
Vila do Conde, e cuja conceção coube a 
João Paulo Sousa e Joana Nogueira, alunos 
da Escola Superior de Estudos Industriais 
e de Gestão (ESEIG) que, orientados 
pelos Professores Pedro Serapicos, Telmo 
Carvalho e Steven Sarson, venceram o 
concurso promovido pela Autarquia. 

No Teatro Municipal, decorreu também a 
habitual sessão do Dia de Vila do Conde, na 
qual se integrou o espetáculo “Triângulo mar, 
rio e cidade-atividades e cultura”, promovido 
pelo Agrupamento de Escolas Frei João, tendo 
ainda sido entregues os prémios escolares 
municipais aos melhores alunos do ano letivo 
2013/2014:

9º ano - Ana Catarina Costa, Cátia Alexandra 
Marques, Diana Filipa Lopes, Inês Morais, 
João Diogo Capela, Pedro António Carvalho 
e Sofia Silva;

12º ano – Andreia Filipa Santos, Diana 
Cristina Vareiro, Helena João Gomes e 
Pedro José Ferreira.

Dia de Vi la do Conde
Todos os anos, a 26 de março, é comemorado o Dia de Vila do Conde, data referente ao primeiro documento 
histórico conhecido que refere o nome do nosso burgo.
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A Câmara Municipal promoveu a comemoração do 
centenário da passagem por Vila do Conde de Sonia e 
Robert Delaunay, um casal de artistas mundialmente 
consagrados, que aqui viveram momentos importantes 
da sua vida pessoal e artística.
Foi inaugurada uma exposição com obra gráfica de Sonia 
Delaunay e realizada uma conferência, no dia do 130º 
aniversário de nascimento da artista, sendo merecedor 
de especial destaque a execução de um mural de arte 
urbana, na fachada sul do Centro Escolar Bento de Freitas, 
situado numa rua com o nome dos artistas, num projeto 
com direção artística da pintora Isabel Lhano e levado a 
efeito por Manuel Martins e Arménio Torres.

O ano de 2015 viu desaparecer estas duas grandes figuras 
da cultura portuguesa, ambos com ligações fortes a Vila 
do Conde, sobretudo pelo estreito relacionamento com 
o escritor José Régio e o irmão Julio-Saúl Dias.
João Francisco Marques foi um emérito professor, 
investigador e pensador, com vasta obra publicada, 
tendo sido também, até à sua morte, Presidente do 
Centro de Estudos Regianos de Vila do Conde, sendo 
Manoel de Oliveira um reputado cineasta e uma figura 
cimeira da cultura e do cinema mundial. 

Na continuação do seu percurso altamente prestigiante, 
este ilustre escritor, com morada em Vila do Conde, 
tem angariado prémios literários e nomeações nas mais 
diversas circunstâncias, a par de presenças marcantes 
na intervenção cultural, tanto em Portugal, como no 
estrangeiro. 
Em Vila do Conde, e ao longo do ano corrente, registamos 
dois momentos: a apresentação do seu livro “O paraíso 
são os outros”, no Dia Internacional do Livro Infantil, com 
leituras feitas pelo próprio escritor; e também o ato de 
esculpir o seu rosto no molhe da Senhora da Guia, pelo 
prestigiado artista Alexandre Farto, mais conhecido por 
Vhils, no âmbito das gravações do filme “O Sentido da 
Vida”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes.

Vila do Conde é membro fundador do Eixo Atlântico e, 
como tal, participa na elaboração e dinamização de 
atividades que são desenvolvidas ao longo do ano, 
bem como nas decisões que afirmam esta prestigiada 
organização transfronteiriça no âmbito europeu.
A Presidente da Câmara esteve na Corunha, onde 
participou na Assembleia Geral que marcou o 25º 
aniversário do Eixo Atlântico, numa sessão que contou 
com as presenças do Presidente da República Portuguesa 
e do Rei de Espanha.

Valter Hugo Mãe com prestígio 
crescente

Eixo Atlântico – Afirmação 
Europeia do Noroeste Peninsular

100 anos dos Delaunay em 
Vila do Conde

Falecimento de João Francisco 
Marques e Manoel de Oliveira
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Executivo Municipal

Eng. António Caetano Vice-Presidente da Câmara

Com os pelouros de Urbanismo e Ordenamento do Território, Regeneração Urbana, Saneamento Básico, Obras 
Municipais e Trânsito, Segurança Pública e Proteção Civil, Espaços Verdes e Jardins.

António Caetano é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho. 
Pós – graduação em Planeamento Urbanístico pela Sociedade Portuguesa de 
Urbanistas. Membro da Ordem dos Engenheiros. Quadro técnico superior do 
setor empresarial: construção civil e obras públicas, até dezembro de 2001, 
Vereador da Câmara Municipal de Vila do Conde desde 2002. Presidente da 
Assembleia-geral do Ginásio Clube Vilacondense.

Elisa Ferraz é casada, com dois filhos, é licenciada em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde desde outubro de 2013. Professora do ensino secundário 
de 1972 até 1998. Presidente da Direção do Centro de Ciência Viva de Vila do Conde. Presidente do Conselho 
Municipal da Educação. Presidente do Conselho Municipal de Agricultura. Presidente do Conselho Municipal das 
Pescas. Presidente do Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Póvoa de Varzim / 
Vila do Conde. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Vila do Conde. Membro executivo da Direção do 
Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual (MADI) de Vila do Conde.

Dra. Elisa Ferraz
Presidente da Câmara

Presidente da Câmara Municipal com responsabilidades 
diretas pelas Finanças, Ação Social, incluíndo Habitação 
Social, Cultura, Recursos Humanos, Empreendedorismo e 
Emprego.
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Dra. Maria de Lurdes Castro Alves  Vereadora

Responsável pelos pelouros da Educação, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Administração Geral.

Eng. Rui Pedro Aragão Vereador

Responsável pelos pelouros de Património Municipal e Toponímia, 
Gestão Urbanística, Serviços Gerais e Aprovisionamento, Juventude.

Maria de Lurdes Castro Alves é natural de Fajozes. Casada e com uma filha. É 
licenciada em Biologia - Ramo Educacional pela Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto. Professora do quadro de nomeação definitiva da Escola 
Secundária José Régio de Vila do Conde, desde 1988, onde exerceu os cargos de 
Vogal do Conselho Diretivo e Vice-Presidente do Conselho Executivo Presidente 
da Junta de Freguesia de Fajozes de 2001 a 2013.

Rui Pedro Aragão, licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto. Membro da Ordem dos Engenheiros. Quadro técnico 
superior do sector empresarial: construção civil e obras públicas, entre 2004 e 
2013. Vereador na Câmara Municipal de Vila do Conde, desde 2013.
Membro da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde entre 2001 e 2005. 
Membro do Executivo da Junta de Freguesia de Vila do Conde entre 2005 e 
2013. Atleta do Ginásio Clube Vilacondense entre 1992 e 2003. Secretário da 
Direção do Clube Fluvial Vilacondense entre 2006 e 2008. Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral do Círculo Católico de Operários Vila do Conde.

Dr. José Aurélio Batista Vereador

Responsável pelos pelouros de Desporto e Movimento Associativo, Desenvolvimento Concelhio, 
Agricultura e Pescas, Turismo e Lazer, Comunicação, Inovação e Tecnologias da Informação.

José Aurélio Baptista é casado e tem um filho. Bacharelato em Gestão 
Hoteleira pela Universidade do Algarve. Licenciatura em Marketing pelo ISAG.  
Pós-graduação em Marketing pela Universidade Portucalense. Pós-graduação 
em Gestão Autárquica pelo IPCA. Técnico Superior de Marketing da Câmara 
Municipal de Vila do Conde. Vereador na Câmara Municipal de Vila do Conde 
desde 2009.
Presidente da Assembleia-geral da União Desportiva, Cultural e Recreativa da 
Junqueira. Presidente da UDCR da Junqueira entre 1998 e 2004. Membro da 
Assembleia de Freguesia da Junqueira entre 1998 e 1999. Secretário da Junta 
de Freguesia da Junqueira entre 2000 e 2001. Tesoureiro da Junta de Freguesia 
da Junqueira entre 2005 e 2009. Diretor do Rio Ave Futebol Clube entre 2004 e 
2010.
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Dr. José Miguel Dias Paiva e Costa Vereador

José Miguel Dias Paiva da Costa é casado, com dois filhos. É licenciado em 
Economia, com Pós-graduação em Gestão e Administração Hospitalar e mestrado 
em Gestão dos Serviços de Saúde. Foi deputado municipal pelo PSD em Vila do 
Conde durante oito anos. É dirigente concelhio e distrital do PSD. Vogal e depois 
Vice-Presidente da Direção do Círculo Católico d’ Operários de Vila do Conde. 
Cooperante e Presidente da Direção da Terras do Ave Media, CRL, cooperativa 
com fins editoriais e culturais. Tesoureiro da Direção do Lambretta Clube de 
Portugal

 Dr.ª Fernanda Maria Campos Laranjeira  Vereadora

Arq. João Fernando Monteiro Amorim Costa Vereador

Fernanda Maria Campos Laranjeira, licenciada em Serviço Social pelo ISSP 
- Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Curso de Pós-Graduação em 
Proteção de Menores promovido pelo Centro de Direito da Família da Faculdade 
de Direito, Universidade de Coimbra. Curso de Pós Graduação “Mercado 
de Trabalho, Processos de Exclusão e Práticas de Inserção” promovido pelo 
Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Curso de Gestão Social promovido 
pela União das Misericórdias Portuguesas em parceria com ISMAI – Instituto 
Superior da Maia. Desde setembro de 2001 exerce funções de Técnica Superior 
no Instituto Superior de Segurança Social – Centro Distrital do Porto. 

João Fernando Monteiro Amorim Costa é casado, com dois filhos. Licenciado em 
arquitetura. Professor Universitário na Universidade Lusíada do Porto. Doutorando 
da Universidade Valladolid, Espanha Investigador credenciado pela Fundação para 
o Conhecimento e Tecnologia (FCT). Dirigente da Associação de Solidariedade 
Social “O Tecto”. Dirigente da União das IPSS do Distrito do Porto (UDIPSS Porto).

Eng. Constantino Fonseca da Silva Vereador

Constantino Fonseca da Silva é casado, com 4 filhos. Licenciado em Gestão e 
Bacharel em Produção Animal pelo IPSantarém. Pós graduação em Técnicas do 
Desenvolvimento Rural pela UTAD. Foi Presidente da AJAP - Associação dos Jovens 
Agricultores de Portugal. Foi Vice-Presidente do CEJA - Conselho Europeu dos 
Jovens Agricultores e Presidente do Grupo Mediterrânico dos Jovens Agricultores. 
Foi Presidente da Associação dos Agricultores de Vila do Conde. Foi Secretário 
Geral da FENAGRO- Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Escoamento 
e Aprovisionamento. É representante português no Comité Consultivo do COPA/
COGECA para o sector da Horticultura Ornamental - Flores e Plantas vivas. É 
Técnico da UCANORTE XXI - União Agrícola do Norte.
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Assembleia Municipal

Presidente 
Eng.º  Mário Almeida  

Primeiro Secretário
Dr. Abel Manuel Barbosa Maia

Segundo Secretário
Dr. Vítor Manuel F. Carvalho Silva

Ana Maria Lima Abreu
Lúcio Maia Ferreira
Vítor Fernando Barros Reis
Maria Ermelinda Ramos Dourado
Bruno Renato Sutil Moreira de Almeida
Ana Luísa Gonçalves do Nascimento Beirão
Carlos Joaquim Carvalho de Barros Laranja
João Miguel Castro Fonseca
Ana Rute Torres Carvalho Azevedo
Joaquim Fernando Amorim Costa
António Joaquim Castro Silva

Manuel Gonçalves Morim
Ricardo Augusto Pereira dos Santos
Maria de Fátima M. Ferreira da Silva
José Agapito Gesteira Orge
Silvino Moreira Marques
Carla Micaela Pires Silva Palhares
António Luís Vilela Baptista
Paulo Alexandre Andrade Oliveira
Gracinda da Assunção Ferreira Morais
Filipe Manuel Ferreira dos Santos
Nuno André Santos Maia

Autarca eleito pelo PCP/PEV Autarca eleito pelo CDS-PP

Autarcas eleitos pelo PPD-PSD/PPM:Autarcas eleitos pelo PS:

Pedro Miguel da Rocha Martins José Afonso Carvalho Dias Ferreira
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No encontro com a Junta de Freguesia foram analisados 
diversos problemas e projetos da freguesia, com destaque 
para o alargamento do cemitério, a possibilidade de 
repavimentação de alguns arruamentos, a construção de 
passeios nas ruas da Estrada Velha, Quintã, Nova da Fonte, 
Varziela e Trás os Muros e a obtenção de autorização das 

Estradas de Portugal para a colocação de abrigos nas 
paragens de autocarro na EN 104.
Teve ainda lugar uma reunião com o Pároco da Freguesia, 
Pe. Ricardo Silva, onde foi avaliada, no local, a cedência do 
terreno, propriedade da Paróquia, à Junta de Freguesia, 
para possibilitar o alargamento da Rua das Gandarinhas.

6,56 Km2 792,1 hab/Km25.196
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Árvore

Membros da Junta

Presidente:
Carlos Alberto Sousa Correia

Secretária:
Maria Antónia Rodrigues 

Tesoureiro:
João Filipe Silva Fernandes

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Defender os interesses da Freguesia para o bem estar dos Arvorenses.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Obras de alargamento da Ribeira do Cajão, em toda a sua extenção e nas respetivas 
pontes; rede de águas pluviais em várias ruas da freguesia onde se deposita água; 
melhorar a rede viária e criar e restaurar as paragens dos autocarros.

Quais as principais características da sua freguesia?
Abrange três vertentes: turística, a poente, rural, a nascente e industrial e comercial, 
a sul.

Entrevista ao Presidente

Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Árvore
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A visita permitiu a avaliação do trabalho que tem 
sido desenvolvido na freguesia e dadas a conhecer as 
necessidades estruturantes muito especialmente, a 
ligação entre a Rua de Aveleda e a Rua da Venda Velha, e 
ainda a possibilidade de alargamento, nos locais onde for 
possível, da Rua do Rio.
Tambem se realizou uma reunião com a Associação de Pais 
da escola, que deu a conhecer o trabalho desenvolvido 
e pediu para que a Autarquia avalie a possibilidade de 
aumentar a cobertura do logradouro.
Posteriormente decorreu um encontro com o Pe. José 
Domingues, com visita ao Centro Paroquial, e uma reunião 

com a Conferência Vicentina de Santa Eulália.
A visita também incluiu reuniões com os responsáveis das 
seguintes coletividades, nas respetivas sedes: Aveleda 
Futebol Clube e Associação Recreativa e Cultural de 
Aveleda. Todos aproveitaram a oportunidade para dar a 
conhecer o trabalho desenvolvido e os projetos futuros.
Foi salientado pela Presidente da Câmara “o excelente 
trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta e pelos 
responsáveis do movimento associativo da freguesia, que 
tudo fazem para que a população sinta os projetos que 
desenvolvem como seus e neles participem”.

Membros da Junta

Presidente:
Agostinho Campos
 
Secretário:
Armando Ferreira Silva

Tesoureiro:
Fernando Hora Ramos

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
A inexistência de transportes públicos que sirvam minimamente os Aveledenses no 
seu dia a dia, nas deslocações principalmente para Matosinhos e Vila do Conde, dado 
que o Metro do Porto fica localizado numa estrema da freguesia.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Os projetos que gostaria de ver concretizados seriam, construção da habitação social 
e  a construção de um novo troço para ligação entre a Rua de Aveleda e Rua Venda 
da Velha.

Quais as principais características da sua freguesia?
A freguesia de Aveleda esta estrategicamente bem localizada, com fácil e rápido 
acesso principalmente à cidade do Porto, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro  e ao 
porto de Leixões.

Entrevista ao Presidente

3,7 Km2 355,1 hab/Km21.314
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Aveleda

Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Aveleda
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Na sua visita a Azurara a Presidente da Câmara reuniu na 
Junta de Freguesia para análise dos problemas locais. A 
Presidente de Junta apresentou projetos que considera 
importantes, como a renovação da Capela de S. Bento, 
o nivelamento das areias do estaleiro para melhorar a 
paisagem, o alargamento do cemitério e o melhoramento 

da Calçada de Sant’Ana e Rua do Parque de Campismo.  
A Presidente de Câmara visitou a Quinta da Granja, sendo 
recebida por Carlos Pontes, ministro da Venerável Ordem 
Terceira de S. Francisco, deslocou-se a MADI, sendo 
recebida pelo seu Presidente, Dr. Luís Ferraz.
 

Membros da Junta

Presidente:
Rute Rosina Saraiva Teixeira

Secretário:
José Manuel Silva Rocha 

Tesoureiro:
António Pedro Lopes Silva

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Como Presidente de Junta pretendo manter uma relação de proximidade com os 
Azurarenses, por forma a minimizar os problemas que cada vez mais nos afetam.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
A recuperação da Capela S. Sebastião; a recuperação com aproveitamento da Azenha 
sobre o rio Ave; a recuperação da Casa da Guarda Fiscal; o alargamento da Rua 
do Gaiato e a colocação de rede de drenagem de águas pluviais na Rua Francisco 
Gonçalves Monteiro. 

Quais as principais características da sua freguesia?
Uma bela freguesia de características mais urbanas do que rurais, direcionada para 
o turismo, com dois hotéis de quatro estrelas, um parque campismo reconhecido 
internacionalmente e um extenso areal de praia.

Entrevista à Presidente

2,16 Km2 1067,1 hab/Km22.305
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Azurara

Azurara
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Em Bagunte, a Presidente da Câmara anunciou que o 
Município tinha acordado adquirir cerca de 18 ha de 
terreno da Cividade, no qual se encontram as importantes 
ruínas arqueológicas.  
Em reunião com a Junta da União de Freguesias de Bagunte, 
Ferreiró, Outeiro e Parada, foi apresentado o trabalho 
desenvolvido em prol das comunidades e destacadas 
algumas intervenções que a Junta tem assumido.
Houve receções no Clube de Caça e Pesca “Os Celtas” 
de Bagunte e também em Outeiro. A deslocação ao 

Clube Desportivo e Recreativo, em Parada, permitiu 
avaliar a necessária intervenção  na pavimentação e  nas 
infraestruturas da Urbanização 25 de Abril, tendo ainda 
sido realçada a falta de manutenção, pelos proprietários 
dos lotes na Urbanização da Trindade. 
Em Ferreiró, houve uma reunião com o Rancho Folclórico 
de Santa Marinha, seguindo-se encontros com o Padre  
Joaquim Campinho (Bagunte/Outeiro/Ferreiró) e o  Padre 
Carlos Fernandes (Parada), tendo este último decorrido 
na Igreja,  cujas obras estão em fase de conclusão. 

Membros da Junta

Presidente:
Rui Manuel Pereira de Sousa

Secretário:
Ernesto Maia Azevedo  

Tesoureiro:
António Manuel Araújo Silva

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Há necessidade de levar a cabo intervenções de melhoramento de vias, equipamentos 
e espaços públicos. A nossa atuação é voltada para as pessoas, com políticas sociais, 
com especial incidência para os jovens, desempregados e idosos.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Estão a ser dados passos seguros para o cumprimento dos objetivos a que nos 
propusemos assumir à frente da nossa Freguesia, de tal forma que possamos chegar 
ao fim do presente mandato com a consciência do dever cumprido. 

Quais as principais características da sua freguesia?
Esta União de Freguesias, possui características muito diversas, mas muito 
homogéneas entre si. Localizada no limite interior do Município, a norte do Ave, tem 
na agricultura e na construção civil duas atividades predominantes, mas apresenta 
baixa densidade populacional.

Entrevista ao Presidente

21,86 Km2 130,3 hab/Km22.848
 área total 
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Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada
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Na ida a Fajozes, houve reuniões com a Junta de Freguesia, 
a Escola de Música, a Associação Cultural e Desportiva, a 
Conferência Vicentina e a Comissão Fabriqueira.
A Presidente também se encontrou com o Padre António 
Pinto, na Igreja Paroquial, que apresentou aquelas que 
entende serem as necessárias obras no interior da Igreja, 
solicitando, para a sua concretização, o apoio técnico da 
Câmara Municipal. Foi avaliada também a pretensão de 

alargamento do adro e ainda a transformação do Antigo 
Património dos Pobres em equipamento cultural.
Após uma reunião com os responsáveis da Associação de 
Solidariedade Social “O Tecto”, onde existe um trabalho 
notável nas diferentes valências direcionadas para a 
infância e para a terceira idade, foi feita uma visita à Casa 
dos Girassóis, Estrutura Residencial para Idosos, que tem 
a lotação de 43 camas.

Membros da Junta

Presidente:
Sílvia Rodrigues Lomba

Secretário:
António dos Santos Costa

Tesoureiro:
José Manuel Ferreira 

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Prestar os serviços de que a população necessita, com destaque para o atendimento 
das pessoas, o transporte escolar, a limpeza urbana e manutenção de zonas verdes e 
a cooperação com as Associações e Instituições da Freguesia.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Melhorar as duas vias municipais que atravessam a freguesia, muito afetadas 
pela intensidade da circulação de veículos e pela instalação de infraestruturas 
subterrâneas.
Também no domínio ambiental a situação das linhas de água necessita de atenção 
especial das entidades públicas e dos proprietários confinantes, para resolver 
situações críticas quando ocorrem chuvas intensas.

Quais as principais características da sua freguesia?
Fajozes é uma freguesia onde a ruralidade das grandes explorações agrícolas convive 
com uma expansão industrial que se verificou nas últimas décadas. Tem uma 
localização privilegiada. 

Entrevista à Presidente

5,96 Km2 239,1 hab/Km21.425
 área total 
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Nesta visita, em reunião com a Junta de Freguesia foram 
apresentadas as obras previstas: arranjo urbanístico e 
pavimentação do Largo da Cabine, da Travessa da Agrária 
e da Rua Dr. Reis Sá em Vairão e o alargamento da Rua 
da Agrária. Em Fornelo, foi referida a necessidade do 
alargamento dos passeios na Rua de S. Martinho, a 
construção do muro de suporte e alargamento nas Ruas 
da Fonte de Baixo e do Cruzeiro. Os autarcas manifestaram 
ainda a importância da pavimentação de uma estrada 
que liga Vairão a Fornelo e que serve atualmente os 
agricultores (Rua da Lama – Rua da Cancela).
Seguiram-se os encontros com as coletividades de 
Vairão: a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva, o 
Rancho Folclórico, o Corpo Nacional de Escutas, que tem 
a sua sede no antigo Jardim de Infância da freguesia, e 

a recentemente criada Associação de Peregrinos Villa 
Valeriani.
Acompanhada pelo Padre António Pinto, pela Comissão 
Fabriqueira e pela Conferência Vicentina de S. Bento, a 
Presidente visitou a Igreja do Mosteiro de Vairão. Houve 
ainda contactos com os responsáveis pela Conferência 
Vicentina de S. Martinho, sendo referido que a Câmara 
Municipal dispõe de um Fundo de Emergência Social para 
famílias carenciadas e que as Vicentinas deverão dar o 
alerta aos Serviços Sociais, em caso de situações especiais.
Os Caminhantes de Fornelo, uma coletividade que acolhe 
cerca de 28 jovens, receberam a Dr.ª Elisa Ferraz na sede 
da Associação, onde realizou uma visita ao Museu de 
Fornelo.

Membros da Junta

Presidente:
José de Deus Santos

Secretário:
Carlos Sousa Magalhães

Tesoureiro:
Serafim Fernandes

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
A minha principal preocupação é a instalação de saneamento e a conclusão da 
instalação da rede de água em Fornelo.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
A pavimentação das ligações entre as comunidades de Fornelo e Vairão.

Quais as principais características da sua freguesia?
A União das Freguesias de Fornelo-Vairão é uma área territorial caracterizada pelo 
ruralismo, mosteiro e capelas.

Entrevista ao Presidente

9,97 Km2 243,6 hab/Km22.643
 área total 
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Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Fornelo e Vairão
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Em reunião com a Junta foi feita uma análise do trabalho 
que tem sido desenvolvido em prol da comunidade e 
dadas a conhecer algumas pretensões que gostariam 
de ver concretizadas no cemitério novo (conclusão 
da vedação, arranjo da zona envolvente da capela e a 
pavimentação dos arruamentos) e no campo de futebol 

(reparações dos pisos e balneários, entre outras), bem 
como o alargamento do Caminho da Missa.
A jornada de trabalho registou ainda um encontro com 
o Padre António Teixeira, na Igreja Paroquial, sendo 
comunicada a situação das obras de requalificação total 
do templo.

Membros da Junta

Presidente:
Adelino de Sousa Lima

Secretário:
Henrique Ferreira da Silva 

Tesoureira:
Maria Fernanda Ribeiro

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Num contexto de crise ganham e merecem toda a nossa atenção as situações de 
carência e de emergência, que levam à tomada de medidas passíveis de minorar os 
impactos de uma grave crise económica e por vezes de valores.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Esses projetos têm a ver com o apoio social às populações e suas famílias. Seria 
importante criar um espaço social vocacionado para a terceira idade. 
A nível de construção, gostaria de ver melhoradas as acessibilidades na zona industrial 
Boca (Martinhaes, zona que confronta Canidelo com Gião). 

Quais as principais características da sua freguesia?
Apesar do número de habitantes ter aumentado, nota-se uma certa coesão entre 
todos e uma partilha de valores comuns, que se verifica aquando da realização de 
iniciativas na freguesia.

Entrevista ao Presidente

5,66 Km2 310,2 hab/Km21.756
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Após uma reunião com a Junta de Freguesia, houve 
varias visitas, em que foi possivel possível apreciar a 
requalificação do espaço verde, com alargamento da 
Rua das Lavadeiras, o melhoramento da Rua Abel Maia, 
os melhoramentos na  Stª Eufémia e nas entradas no 
Concelho de Vila do Conde, por Guilhabreu. A Junta de 
Freguesia solicitou a melhor atenção da Autarquia para 
as necessidades mais urgentes: alargamento das Ruas 
Vinha de Além e Fonte de Pedra, arranjo urbanístico no 
atual estaleiro, requalificação do espaço junto à Capela 
Mortuária e beneficiações no Parque de Jogos  Bernardino 

Marques.
Houve ainda visitas a estabelecimentos de ensino (Escola 
Fonte de Pedra, Jardim de Infância S. Lázaro e Escola 
Gonçalo Mendes da Maia) e uma deslocação ao Centro  
Social e Paroquial. 
A jornada terminou com uma reunião conjunta, na sede 
da Junta, em que estiveram presentes os responsáveis 
do Rancho Folclórico S. Martinho Guilhabreu, do Grupo 
Desportivo Atual e Antigos Alunos de Guilhabreu, da 
Associação Cultural e Desportiva de Guilhabreu e da 
União Ciclista de Vila do Conde.

Membros da Junta

Presidente:
Joaquim Cândido Moreira

Secretário:
José Carlos Magalhães

Tesoureiro:
António Campelo

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
As Pessoas e o seu Bem Estar! Há três vertentes para o bem estar: Saúde, Educação 
e Justiça Social

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Uma Escola Unificada onde estejam centralizados todos os serviços e alunos. Um 
espaço  (Lar e Infantário) onde pudessem coabitar idosos e crianças  com dignidade. 
Dotar o  Complexo Desportivo existente com condições para funcionar como 
complemento às escolas, terceira idade e comunidade em geral. Definir e estruturar 
a zona Industrial da Freguesia.

Quais as principais características da sua freguesia?
É caracteristicamente rural, mas com uma vertente industrial muito desenvolvida, 
onde estão implantadas algumas indústrias importantes e sediadas micro empresas, 
formando complexos industriais diversificados.

Entrevista ao Presidente

6,46 Km2 364,9 hab/Km22.357
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A Presidente da Câmara e o vereador Dr. José Aurélio 
Baptista estiveram presentes na freguesia da Junqueira.  
Em visita que se iniciou com  uma reunião onde foi 
feita uma análise pormenorizada do trabalho que 
tem sido desenvolvido em prol da comunidade.  
O Presidente da Junta deu a conhecer um trabalho  
que caracterizará a freguesia, contendo trilhos 
pedestres, BTT, trail, bem como a rota dos Caminhos 
de Santiago. Foram ainda equacionadas várias 
pretensões, tais como intervenções no Largo de Barros e  
Rua da Ponte.

Na deslocação ao Centro  Social e Paroquial, a Drª. Elisa 
Ferraz foi recebida pelo Pe. Carlos Fernandes, visitando 
as instalações, verificando “in loco” o importante trabalho 
que vem sendo desenvolvido em prol das crianças, jovens 
e terceira idade. Reuniu-se depois com os dirigentes da 
União Desportiva, Cultural e Recreativa. A finalizar estes 
contactos com o movimento associativo, houve encontros 
com representantes do Agrupamento dos Escuteiros 
da Junqueira, visitando-se as novas instalações e onde 
foi dado a conhecer o trabalho desenvolvido por este 
agrupamento.

Membros da Junta

Presidente:
Carlos Manuel Baptista

Secretário:
Fernando de Sousa Araújo

Tesoureira:
Maria Manuela Costa 

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Contribuir ativamente para o desenvolvimento harmonioso e sustentável da 
Junqueira.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Com a conclusão, para breve, da fase final dos trabalhos de construção da rede 
de água e saneamento, a Junta de Freguesia está apostada na requalificação e 
beneficiação de diversos arruamentos.
Pretendemos mais serviços de proximidade para a população, como a que resultou 
recentemente na abertura do Espaço do Cidadão. 

Quais as principais características da sua freguesia?
A Junqueira, que tem o Mosteiro de São Simão da Junqueira e a sua Igreja Paroquial 
como a imagem de marca indissociável da freguesia, é hoje uma referência e uma 
centralidade importante a norte do Ave. 

Entrevista ao Presidente

6,83 Km2 295,6 hab/Km22.019
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Foram dados a conhecer os vários projetos em 
desenvolvimento, com destaque para a abertura do 
Albergue para Peregrinos, instalado na antiga escola 
primária, cedida pela Câmara Municipal à Junta de 
Freguesia, através da assinatura de um Protocolo 
de Comodato. Foram ainda analisadas as possíveis 
intervenções na Sede da Junta, Rua do Picoto e no 
cemitério, entre outras.
Teve também lugar uma reunião com os responsáveis da 
Opera - Associação Cultural, e da Associação Desportiva, 

que deram a conhecer as suas iniciativas e os seus 
objectivos para um trabalho mais profícuo em benefício 
da  população.
Teve ainda lugar uma visita ao Centro Social e Paroquial, 
onde a Presidente da Câmara foi recebida pelo Pe. José 
Domingues, que deu a conhecer o espaço e o trabalho 
que ali se desenvolve nas diferentes valências, tendo o 
Centro de Dia 32 utentes, a Creche 32, o ATL 30 e o Apoio 
Domiciliário 28.

Membros da Junta

Presidente:
André Filipe Araújo

Secretária:
Emília Maria Pinheiro

Tesoureira:
Cláudia Alexandra Costa

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
A maior preocupação são os Labrugenses e sua qualidade de vida.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Gostaria acima de tudo que Labruge fosse uma freguesia conhecida pela sua qualidade 
de vida. Pretendia ver concretizadas  novas acessibilidades, quer no interior quer 
no exterior da freguesia, concluir a requalificação da Avenida da Liberdade e atrair 
novos investimentos no setor do turismo. 

Quais as principais características da sua freguesia?
Relativamente aos lugares de maior atração, destaco uma excecional zona 
arqueológica, identificando o Museu do Castro de S. Paio, um museu de grande valor 
arqueológico, biológico e geológico. Temos praias, mar, rio, pinhal e florestas. Temos 
um albergue integrado nos caminhos de Santiago que promove a própria freguesia a 
nível internacional.

Entrevista ao Presidente

5,07 Km2 553,5 hab/Km22.806
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Em reunião com o Presidente da Junta e a Assembleia 
de Freguesia, procedeu-se uma análise do trabalho 
desenvolvido, sendo referida a necessidade de 
alargamento do edifício da Junta de Freguesia com vista 
à construção de um salão e de uma casa mortuária. A Dr.ª 
Elisa Ferraz visitou a Capela de Vilarinho, onde foi recebida 
pelo Pe. Celestiano Ruas e pela Conferência Vicentina 
do Divino Salvador, havendo vários encontros com os 
responsáveis do movimento associativo de Macieira: 

Centro Cultural e Desportivo, C.A.R.O. Associação Escola 
de Futebol, Sociedade Columbófila, Grupo Folclórico e 
o Macieira Andebol Clube. Nestas coletividades houve 
oportunidade de se visitar as sedes e também conhecer o 
trabalho desenvolvido e as atividades previstas.
O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde recebeu a Presidente de Câmara no Centro Social 
da freguesia. 

Membros da Junta

Presidente:
Fernando Manuel Oliveira

Secretário:
Paula Rei de Azevedo

Tesoureiro:
Remízio Rodrigues

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Servir bem os macieirenses, procurando estar disponível e assegurar o 
desenvolvimento sustentável da freguesia.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
A abertura do Espaço Cidadão e das outras valências que o mesmo espaço irá 
oferecer aos macieirenses e a edificação do projeto de construção da casa mortuária 
e alargamento do atual edifício da Junta de Freguesia.

Quais as principais características da sua freguesia?
Macieira é uma freguesia que tem vindo a aproveitar a sua centralidade no Concelho 
e tem conseguido dinamizar atividades e serviços, que hoje a afirmam como um pólo 
de desenvolvimento do Concelho. 

Entrevista ao Presidente

5,93 Km2 391,4 hab/Km22.321
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Macieira

Macieira



50 |

A Junta de Freguesia deu a conhecer a atividade e as 
necessidades mais urgentes. No encontro com o Pe. 
António Teixeira, Pároco de Malta, foi visitada a Igreja 
Paroquial e a Capela de Santa Apolónia, que foi alvo de 
intervenção no exterior. Realizaram-se reuniões com 
responsáveis da Escola de Música Santa Cristina, que 
trabalha com cerca de 22 alunos, Centro da Juventude de 
Malta, e o Futebol Clube de Malta, que aproveitou para 
dar a conhecer as suas instalações.
Na Associação de Solidariedade Social, SANCRIS, foi 
revelado o projeto de ampliação do edifício, para albergar 

a valência de Centro de Dia. 
Em Canidelo, a Presidente de Câmara e o Vereador Dr. 
José Aurélio Bapptista foram recebidos na Igreja Paroquial 
pelo Pe. António Pinto.
Foi visitada a sede do Centro Popular de Trabalhadores de 
S. Pedro e as obras de requalificação que ali estão a ser 
efetuadas.
O Sporting Clube de Canidelo, através do seu Presidente, 
apresentou as atividades desenvolvidas e os projetos 
previstos para o futuro.

Membros da Junta

Presidente:
Delfim Gonçalves da Costa

Secretário:
Nelson Carlos Lopes

Tesoureiro:
Arnaldo do Carmo Reis

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
São três preocupações: 
Falta de uma creche. 
Baixo índice de natalidade. 
Desemprego, que provoca a falência de muitas famílias dando origem a graves 
situações sociais e também favorece a emigração.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Arranjo urbanístico do largo de Santa Apolónia.

Quais as principais características da sua freguesia?
Uma freguesia basicamente rural, embora parte significativa da população trabalhe 
no setor terciário.

Entrevista ao Presidente

5,93 Km2 391,4 hab/Km22.291
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Em Mindelo foram visitados diversos locais, como o 
Cemitério, onde foi analisada a necessidade do seu 
alargamento, as Ruas da Agra de Cima, Burgal, Paris, 
Madrid e Oásis, sendo avaliadas eventuais obras de 
alargamento e pavimentação. Foi ainda analisada a 
pretensão da Junta de Freguesia para a abertura de um 
novo arruamento que ligue a freguesia a Vila Chã (Rua do 
Revolto). 
Foi visitado o Centro Social e Paroquial de Mindelo, na 

companhia do Pe. Joaquim Ferreira, que acolhe cerca de 
140 crianças em creche e jardim-de-infância, 35 idosos 
em Centro de Dia e presta apoio domiciliário. 
Foram realizados encontros com a Comissão de Festas de 
S. João Evangelista, Associação de Artes Marciais Unidas, 
Associação de Cultura e Desporto de Mindelo, Conferência 
Vicentina, Corpo Nacional de Escutas e a Associação do 
Rancho Regional de Mindelo.

Membros da Junta

Presidente:
Paula Torres

Secretária:
Leonor Chasco

Tesoureiro:
José Ramos 

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
A principal preocupação é que os cidadãos de Mindelo vivam em condições dignas e 
tenham a melhor qualidade de vida possível. 

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Gostaríamos de ver concretizada a Rua da Agra de Cima, a ligação da Rua do Revolto, 
repavimentação de parte da Rua da Praia, repavimentação de toda a zona do Burgal 
e Oásis, passeios na Rua da Estrada Velha e outras zonas da freguesia, alargamento 
do cemitério. Pretendemos ver concluído o processo de negociação do posto da 
Guarda Fiscal para uso da freguesia e da deslocalização do apoio de praia. Ao nível 
do ambiente, pretendemos que seja dada continuidade ao processo da Área de 
Paisagem Protegida, nomeadamente a nomeação do Conselho Diretivo e posterior 
elaboração do plano de gestão da mesma. 

Quais as principais características da sua freguesia?
Mindelo é conhecida pela sua praia com bandeira azul.

Entrevista à Presidente

5,74 Km2 608,2 hab/Km23.491
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A visita teve início com uma reunião na Junta de Freguesia, 
na qual foram dadas a conhecer algumas ações que são 
consideradas importantes.
Houve uma reunião com o Pe. António Teixeira, que 
mostrou a bela Igreja Paroquial, exemplarmente 
conservada.
A jornada continuou com reuniões com a Conferência 
Vicentina, o Centro Cultural Escola de Música de Modivas, 

o Clube de Caça e Pesca de Modivas, a Associação de 
Socorros Mútuos de Modivas, a Associação Cultural e 
Recreativa de Modivas, a Associação de Pais e com o clube 
Rompe Trilhos. Todos os responsáveis do movimento 
associativo local fizeram questão de agradecer à Câmara 
Municipal a disponibilidade e apoio, bem como o trabalho 
que cada um desenvolve, em regime de voluntariado, em 
beneficio de uma comunidade mais ativa e interventiva. 

Membros da Junta

Presidente:
Ana Cristina Moreira Silva

Secretário:
Arnaldo Fonseca

Tesoureiro:
Fernando dos Santos Couto

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Em primeiro lugar estão as preocupações sociais principalmente com os mais 
carenciados e com os desempregados e no apoio à terceira idade, à infância e aos 
jovens. Em segundo, aparece a melhoria da rede viária.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Requalificar a rede viária repavimentando as ruas necessitadas e beneficiando-as 
com a drenagem de águas pluviais nos locais em falta.

Quais as principais características da sua freguesia?
É uma freguesia com boas acessibilidades, boa centralidade, dotada de boas 
estruturas sociais, recreativas, desportivas, escolares, e de saúde e com vários pólos 
industriais. A proximidade ao porto de Leixões, ao aeroporto de Pedras Rubras, 
dotada com a linha vermelha do Metro e a curta distância de Vila do Conde tornam 
Modivas um local de onde se parte e onde se chega com facilidade e comodidade 
acentuada.

Entrevista à Presidente

4,1 Km2 440,5 hab/Km21.806
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Numa reunião com a União de Freguesias, foi feita 
uma análise pormenorizada do trabalho que tem sido 
desenvolvido em prol da comunidade.
Seguiram-se reuniões com os dirigentes da Casa do Povo 
e da Associação Desportiva e Cultural, com visitas às 
respetivas sedes, e onde foi dada a conhecer a atividade 
das duas coletividades e os seus anseios futuros. 

Realizaram-se ainda reuniões com o Pe.  Celestiano Ruas 
(Retorta), na Igreja Velha.
Em Tougues a Presidente da Câmara e a equipa municipal 
reuniu com os responsáveis da Escola de Música e do Grupo 
Desportivo, que deram a conhecer as suas iniciativas e as 
suas pretensões para um trabalho mais profícuo. 

Membros da Junta

Presidente:
Carlos Manuel Bento

Secretário:
Orlando Matos Dinis

Tesoureira:
Maria Ilda Azevedo Eusébio

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
A minha principal preocupação é defender os interesses da nossa comunidade, pelo 
que estamos sempre disponíveis para ouvir as pessoas.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
O nosso compromisso assenta essencialmente na criação de boas acessibilidades à 
nova ponte, tornando a nossa freguesia muito atrativa e com qualidade de vida.

Quais as principais características da sua freguesia?
Uma freguesia unida pelo meio rural e urbano, encostada à margem sul do Rio Ave, 
que oferece bonitas paisagens e qualidade de vida. Uma escola e jardim de infância, 
equipamentos de recreio e desporto, trilhos de BTT com capacidade para realizar 
provas nacionais e internacionais são marcas de que nos orgulhamos.

Entrevista ao Presidente

6,55 Km2 313,3 hab/Km22.052
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Retorta e 
Tougues

Retorta e Tougues
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A visita de trabalho à União de  Freguesias teve inicio com 
as reuniões em Rio Mau com as diferentes instituições, 
como o Grupo Desportivo e Cultural, Rancho Folclórico 
Trajes Danças e Cantares e uma nova Associação – 
Omnium Âncora.
Em Arcos, tiveram lugar encontros com a Associação 
Cultural e Desportiva, Grupo Musical Cavaquinhos de 
Arcos, Escuteiros, APEARCOS – Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, Movimento Vive Mais Arcos 

e Amigos da Bola. Os dirigentes deram a conhecer a 
atividade desenvolvida e os seus objetivos futuros. 
Decorreram ainda reuniões com os padres Domingos 
Novais (Rio Mau) e Manuel Sá Ribeiro (Arcos).
Em Rio Mau foi ainda constatada a necessidade do 
alargamento do cruzamento da Escola Velha e a 
possibilidade de pavimentações de três arruamentos 
e em Arcos foi avaliada a construção de um passeio na 
Ponte Nova.

Membros da Junta

Presidente:
Sara Goreti Balazeiro

Secretário:
José Rui Barbosa

Tesoureiro:
Miguel Sousa Campos

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
O bem estar das pessoas em geral e cumprir com o nosso compromisso eleitoral.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos? 
Água e saneamento em Arcos e Rio Mau, centro de dia em Rio Mau, algumas 
pavimentações importantes em Rio Mau para ligar vários pontos da freguesia e a 
contrução da nova ponte em Arcos.

Quais as principais características da sua freguesia?
É uma freguesia rural onde a agricultura predomina embora o sector industrial tenha 
vindo a aumentar. É uma freguesia de turismo visto ter dois monumentos românicos 
e o caminho central de Santiago, que atravessa a freguesia de Arcos.

Entrevista à Presidente

6,55 Km2 313,3 hab/Km22.681
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Rio Mau e
Arcos

Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Rio Mau e Arcos
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Na visita de trabalho a Touguinha e Touguinhó,  decorreu 
uma primeira reunião de trabalho em Touguinha, tendo 
estado presentes os membros da União de Freguesias, 
responsáveis pela Comissão de Festas de St.º António do 
Monte e o Presidente da Associação Desportiva Cultural 
e Recreativa. 
Teve depois lugar uma visita ao Centro Social e Paroquial 
de Touguinha, instituição que tem um papel social de 
relevo nas áreas da Infância e da 3.ª Idade com Lar 
de Internamento, tendo aqui o Pe. Joaquim Amorim 
partilhado o seu sonho de construir um novo Centro em 

Touguinhó. 
Foram analizadas situações várias nas duas freguesias, 
como a necessidade de alargamento da Av. da Mata, a 
concretização da obra de ampliação do Cemitério, em 
Touguinha, e foi vista a conveniência de terminar, em 
Touguinhó, a pavimentação na Rua Beira Rio e a correção 
do pavimento na Rua Vila Amor.
Ainda em Touguinhó realizou-se uma reunião com o Pe. 
Monfortinho Manuel Peixoto, com uma visita à Igreja 
Paroquial.

Membros da Junta

Presidente:
Ilídio Santos Gomes

Secretário:
José António Rodrigues

Tesoureira:
Paula Cristina Eusébio

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Tendo em conta as dificuldades da maioria das famílias, neste momento a minha 
maior preocupação é precisamente a área social.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Gostaria que a rede de água e saneamento abrangesse toda a freguesia, quer em 
Touguinha quer em Touguinho e o alargamento do cemitério em Touguinha.

Quais as principais características da sua freguesia?
Em Touguinhó, temos uma zona Industrial, onde se situam várias empresas, assim 
como o Hospital Senhor do Bonfim como resposta às necessidades de saúde. A 
industria do frio, os armazéns gerais da Câmara e pequenas e médias unidades de 
produção agricola ocupam parte dos cidadãos das freguesias a que presido.

Entrevista ao Presidente

7,72 Km2 438,6 hab/Km23.386
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Touguinha
e
Touguinhó

Touguinha e Touguinhó
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Na deslocação a Vila Chã, em conjunto com a Junta de 
Freguesia, foram sinalizadas algumas obras que a Junta 
gostaria de ver concretizadas, nomeadamente nas Ruas 
Fonte Viana, Castelo, nos abrigos dos pescadores e a 
ligação da freguesia a Mindelo, através da Rua da Cabreira.
Na visita à Paróquia, o Pe. Joaquim Ferreira deu a 
conhecer o projeto de construção da Casa Mortuária, 

acessos e parque de estacionamento, tendo sido 
adquirido um terreno ao lado da Igreja Paroquial, estando 
a concretização de uma obra orçada em 273 mil euros. 
A jornada de trabalho incluiu também encontros com a 
Conferência Vicentina, Associações Terramar, Juvenil, 
Desportiva, de Pesca, o Rancho Danças e Cantares das 
Lavradeiras e o Grupo Folclórico dos Pescadores. 

Membros da Junta

Presidente:
Benjamim Moreira

Secretário:
Henrique José dos Santos

Tesoureiro:
Ernesto Salgueiro Lomba

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
As principais preocupações são o envelhecimento da população agravado pelo facto 
de os mais novos serem “obrigados” a emigrar, deixando os mais idosos sozinhos. 

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
A cobertura do ringue e o melhoramento do campo de futebol, por Vila Chã ser 
uma das freguesias, ou a freguesia com piores condições para a prática desportiva. 
Relativamente a arruamentos, duas ruas prometidas há vários anos, a Rua da Chousa 
e a Rua Fonte de Viana.

Quais as principais características da sua freguesia?
A agricultura e a pesca, com praias de excelente qualidade. 

Entrevista ao Presidente

4,81 Km2 643,2 hab/Km23.094
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Vila Chã

Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Vila Chã
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No encontro com a Junta de Freguesia, o seu Executivo 
deu a conhecer os vários projetos que está a desenvolver, 
e prestou informações sobre as suas atividades, referindo 
que continuam a contar com o apoio da Câmara Municipal, 
o que foi naturalmente assegurado.
No âmbito da visita, foi feita uma deslocação à delegação 
da Junta nas Caxinas, com uma visita pormenorizada 
às instalações, e uma ida ao Parque João Paulo II, onde 

foram avaliadas as potencialidades deste espaço e como  
otimizá-lo, para que a população tenha melhores 
condições para o poder usufruir.
A visita terminou no Teatro Municipal, com uma reunião 
conjunta de todo o movimento associativo de Vila do 
Conde, em que foi possível apresentar o trabalho que têm 
desenvolvido e avaliar os projetos futuros.

Membros da Junta

Presidente:
Maria Alcide Aguiar

Secretário:
José Maria Praga Postiga

Tesoureiro:
António José Pinheiro

P. Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
As pessoas! Sempre as pessoas! Especialmente nestes tempos de crises - económica 
e social, que estão a atingir as famílias com desemprego, emprego precário e 
emigração da nossa juventude.

P. Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Para além de tudo o que estamos a fazer neste momento, temos um grande enfoque 
na remodelação da nossa Delegação de Caxinas e Poça da Barca, que está em curso, 
no arranque do Projeto Mãos-à-Obra em parceria com as Paróquias da Freguesia. 

P. Quais as principais características da sua freguesia?
Em síntese diria que é uma freguesia heterogénea e que em razão dessa circunstância 
se engrandece pela sua diversidade social e cultural. Com muita honra de ter a maior 
comunidade piscatória do País.

Entrevista à Presidente

6,78 Km2 4.223,6 hab/Km228.636
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Vila do 
Conde

Vila do Conde
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O Presidente da Junta teve oportunidade de descrever o 
trabalho que tem sido desenvolvido nas duas freguesias e 
deu a conhecer as necessidades estruturantes.
Posteriormente decorreu o encontro com o Pe. António 
Teixeira, com visita à Igreja Paroquial de Vilar, seguindo-se 
as reuniões com a Conferência Vicentina de N.ª Sr.ª do Ó 
e com o Grupo de Jovens Unidos pela Fé.
A jornada continuou com reuniões envolvendo os 
responsáveis das coletividades, nas respetivas sedes: 
Associação Recreativa e Cultural “Honra e Dever”, Atlético 
de Vilar e Grupo Desportivo de Vilar. 
Em Vilar, foi ainda visitada a delegação da Cruz Vermelha. 

A sua Presidente deu a conhecer o plano de ação, as suas 
atividades e serviços humanitários, que vão do apoio 
domiciliário a idosos, ao socorrismo de proximidade, 
cuidados de saúde, sensibilização de jovens para 
diferentes problemáticas, acompanhamento de grupos 
vulneráveis e formação profissional, entre muitas outras.
Em Mosteiró, a Presidente da Câmara esteve na 
Associação de Solidariedade Social e teve um 
encontro com os responsáveis da Juventude Unida de 
Mosteiró, tendo estes apresentado uma proposta para  
requalificação/ampliação da atual sede, sita no largo da 
feira da Lameira.

Membros da Junta

Presidente:
Amândio José Couteiro

Secretária:
Maria Alina Silva Moreira

Tesoureiro:
Paulo Sérgio Sousa Ferreira

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
Estar próximo das pessoas, dar resposta às solicitações e contribuir para o bem-estar 
de todos. 

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Em Vilar - Berma na Rua Alberto Moreira, Pavimentação na Rua da Gândara 
(norte), Parque Infantil e estacionamento perto dos serviços (CTT, Sede da União de 
Freguesias).
Em Mosteiró – Pavimentação da Rua da Barranha, melhorar o Largo da Lameira, 
melhorar alguns caminhos públicos.

Quais as principais características da sua freguesia?
Com a agregação das Freguesias de Vilar e Mosteiró, passamos a ser uma forte 
entidade administrativa, com um movimento associativo em grande destaque.

Entrevista ao Presidente

7,33 Km2 350,5 hab/Km22.569
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
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da freguesia

Vilar e 
Mosteiró

Vila do Conde Freguesia a Freguesia - Vilar e Mosteiró
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Em reunião com a Junta de Freguesia foi referida a 
necessidade da criação de uma parceria com o Município 
para que a Casa do Rato, onde será instalada futuramente 
a Junta, funcione também com valências na área social.
Seguiu-se a reunião com os responsáveis da Associação de 
Pais e um encontro com o Pároco da Freguesia, Pe. José 
Domingues que, com orgulho, mostrou a Igreja Paroquial 
exemplarmente recuperada.

Seguiram-se contactos com a Conferência Vicentina 
de Santa Marinha, Grupo Danças e Cantares  
de Vilar do Pinheiro, Associação “Os parafusos vão e as 
porcas ficam” e com Sport Clube de Vilar do Pinheiro, 
tendo esta Associação pedido à Presidente da Câmara 
para avaliar a possibilidade de cobertura da bancada.

Membros da Junta

Presidente:
José Miguel Pinto Pereira

Secretário:
António Augusto dos Santos

Tesoureiro:
Martinho Miguel Soares

Qual a sua principal preocupação como Presidente da Junta?
A principal preocupação passa pelas questões sociais face aos tempos difíceis que 
o país atravessa. Outra preocupação deste executivo, é continuar a procurar uma 
parceria para dar vida ao edifico “Quinta do Rato”.

Que projetos gostaria de ver concretizados nos tempos mais próximos?
Gostaria de ver concretizados os protocolos com a Câmara Municipal de Vila do 
Conde, nomeadamente na cedência do espaço da Escola de S. Gemil (antigo jardim 
de infância do Padinho, atualmente desactivado), para podermos criar melhores 
condições para a Junta de Freguesia e posteriormente criar o Espaço Cidadão. 

Quais as principais características da sua freguesia?
Vilar do Pinheiro é a última Freguesia a sul do Concelho, próxima do aeroporto 
Francisco Sá Carneiro e da capital do Distrito.

Entrevista ao Presidente

3,78 Km2 671,2 hab/Km22.537
 área total 

da freguesia
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O Doutor António Ponte é um cidadão do Norte, de 
Portugal e do mundo. Mas sua terra é Vila do Conde. O 
que significa para si ser de Vila do Conde?
Sou natural da freguesia de Mindelo, Concelho de Vila do 
Conde. Sinto uma grande ligação à minha terra natal, o 
que me fez estar ao serviço dos Mindelenses, cerca de seis 
anos, enquanto Presidente da Junta de Freguesia. É uma 
terra com grande potencial natural e turístico, referindo-
me nomeadamente à Reserva Ornitológica de Mindelo e 
à sua bela Praia.
Simultaneamente tenho grande prazer em ser de Vila do 
Conde. É a cidade onde ao longo de quase duas décadas 
desenvolvi a minha atividade profissional e onde julgo 
ter colaborado para a imagem atual da cidade e do 
Concelho em geral. Uma terra com boa qualidade de 
vida, com sustentabilidade assegurada, o que permite 
aos vilacondenses encontrarem aqui resposta para 
praticamente todas as suas necessidades do quotidiano.

Como vê a dimensão histórica e cultural de Vila do Conde 
no panorama regional e nacional?
Vila do Conde foi-se construindo ao longo de séculos, 
adaptando-se às transformações técnicas e humanas 
dos tempos. Face a essa evolução, encontramos hoje 
uma cidade e um Concelho com um rico e interessante 
património cultural. Com uma tradição de terra e mar, 
a paisagem humana atual é muito diversa, tal como a 
tipologia de estruturas patrimoniais existentes.
Do ponto de vista cultural, penso que Vila do Conde tem 
desempenhado de forma muito positiva o seu papel, 
tanto no contexto regional como local. Assistiu-se ao 

longo dos últimos anos a uma evolução muito positiva 
neste domínio. 
As infraestruturas existentes são de muito boa qualidade, 
a equipa técnica da Autarquia é diversificada e tem 
procurado dar resposta aos desafios colocados.
Não podemos esquecer o movimento associativo que 
tem vindo a desenvolver um papel muito significativo no 
desenvolvimento cultural do Concelho, nomeadamente 
na criação de alguns dos grandes eventos culturais que 
acontecem hoje em Vila do Conde.
Todavia não nos podemos esquecer que os desafios 
nesta área são enormes e os projetos têm de ir cada 
vez mais ao encontro de um público exigente. A par da 
criação de infraestruturas é preciso dar respostas ao 
nível da programação, com marcas próprias, mas de nível 
claramente suprarregional para que os objetivos sejam 
amplamente alcançados.
Existem grandes eventos tais como o Festival de Curtas-
Metragens, o Festival Circular, o Festival de Artes 
Circenses, o Teatro de Formas Animadas, entre muitos 
outros. O desafio é não cristalizar, não achar que estamos 
no topo da lista. Temos de ser efetivamente críticos para 
conseguir chegar a esse topo que pretendemos.

O Doutor António Ponte é um dos autores e atores do 
projeto “Vila do Conde: um porto para o mundo” que 
inclui a elaboração de uma proposta de inscrição na Lista 
do Património Imaterial da Humanidade. Como encara 
este projeto e que balanço faz das ações já concretizadas?
Os projetos de patrimonialização de determinado 
elemento patrimonial determinam desde logo o 

Afirmar Vi la do Conde 
no contexto Nacional 
e Internacional
Entrevista com António Ponte, Diretor Regional da Cultura do Norte

António Ponte é natural de Mindelo e desenvolveu grande parte da sua atividade profissional na área da museologia 
na Câmara Municipal. A sua marca profissional fez-se notar na Alfândega Régia – Museu da Construção Naval / Nau 
Quinhentista, na renovação da Casa de José Régio, na renovação da imagem do Museu das Rendas de Bilros, na criação 
de uma Rede Municipal de Museus e na planificação do Núcleo Central do Museu de Vila do Conde no Centro de 
Memória. Foi ainda diretor dos Paços dos Duques de Bragança em Guimarães. Foi como especialista em museologia, 
responsável pela cultura em todo o norte e cidadão de Vila do Conde que conversamos sobre algumas questões.

Entrevista
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reconhecimento do valor de algo. Simultaneamente estes 
processos de reconhecimento são muito aglutinadores 
de vontades e expectativas. Assim, independentemente 
do resultado que se consiga vir a obter parece-me 
que o projeto está ganho uma vez que conseguimos 
observar nos eventos já realizados a vontade comunitária 
de reconhecer a importância de Vila do Conde num 
determinado momento da História Nacional e como essa 
ação determinou a paisagem natural e humana de toda 
uma comunidade.
Vila do Conde é hoje o resultado de séculos de atividade 
de vilacondenses condicionados pela presença do mar 
e do rio. Fruto das suas contingências naturais foram 
desenvolvidas atividades económicas e culturais que 
marcam a nossa identidade atual. Assim, considero que 
mais do que valorizar um ou outro monumento procurar 
valorizar todo o conjunto enquanto paisagem cultural 
humana me parece muito inteligente.
Quanto às ações já desenvolvidas considero que se  
saldaram num enorme sucesso, que transportaram 
a imagem de Vila do Conde para a generalidade da 
comunicação social, mas acima de tudo tiveram 
um resultado catalisador da comunidade que é 
verdadeiramente de salientar.
Porém, não menos importante é o que está para vir, 
os estudos, as exposições, as edições, a valorização 
patrimonial e o necessário reconhecimento externo face 
àquilo que foi o passado, aquilo que se preservou e aquilo 
em que queremos transformar Vila do Conde sem que 
para isso, seja necessário modificar o carater da cidade 
e do Concelho, tal como se tem feito ao longo destes 
últimos anos.

Como Diretor Regional da Cultura do Norte como analisa 
o património cultural e as dinâmicas culturais do Norte 
face ao todo nacional e à Europa?
É difícil muitas vezes estabelecer comparações com 
dimensões tão diversas. Prefiro fazer uma análise 
autonomizada da dinâmica cultural do Norte de Portugal. 
Hoje em dia quando falamos de dinâmicas culturais 
estamos a abordar uma multiplicidade de fatores que 
envolvem dinâmicas culturais materiais e imateriais, 
patrimoniais e/ou de animação sociocultural, de 
valorização das identidades locais e simultaneamente da 
necessidade de estabelecimento de laços globais.
Como é unanime entre os investigadores no domínio 
cultural, num mundo cada vez mais globalizado é 
determinante a preservação dos valores identitários 
próprios, não só como marcas da cultura de cada local 
ou grupo, salvaguardando a sua memória e padrão 
identitário, como do ponto de vista da dinamização 
socioeconómica, pois isto permitirá a criação de ativos 
culturais mais valorizados no domínio do turismo cultural.
Assim, na região Norte de Portugal assiste-se hoje a uma 
maior valorização e estudo dos valores da cultura local, 
procurando-se salvaguardar cada vez mais os aspetos 
peculiares da cultura imaterial.

Simultaneamente atribui-se cada vez mais valor aos 
bens materiais, moveis e imóveis, salvaguardando-os e 
valorizando-os, reforçando-se o reconhecimento destes 
como marcas identitárias e, também, como ativos de 
valorização local e regional.
Complementarmente, observa-se a organização de 
grandes eventos culturais em diferentes locais de diversas 
naturezas como forma de valorizar as pessoas mas 
também como forma de atrair novos públicos a esses 
locais.
Podemos dizer que a cultura é hoje reconhecidamente 
um ativo essencial na dinâmica regional, essencial para 
o conhecimento e reconhecimento da nossa identidade 
mas também como um elemento de valorização e atração 
dos diferentes locais.

Para além da dimensão cultural que visão tem de Vila do 
Conde e que preocupações lhe parecem dever merecer 
mais atenção aos responsáveis políticos e sociais?
O desenvolvimento cultural e social das populações é 
essencial para aumentar a sua capacidade critica. Não 
devemos ter receio de ter pessoas bem preparadas e 
criticas. Desta forma, teremos certamente melhores 
resultados, que se refletirão num Concelho e numa cidade 
com melhor qualidade de vida.
Um dos grandes desafios de Vila do Conde nos dias de 
hoje é ter a capacidade de se afirmar no contexto nacional 
e internacional face à riqueza do seu património, da sua 
História, do seu presente. 
Esta afirmação será essencial para a atração de mais 
públicos, mais visitantes e desta forma ancorar o 
desenvolvimento socioeconómico das suas populações.
O grande desafio dos dias de hoje, tal como se 
observa a nível internacional, já não é só a criação de 
infraestruturas, mas acima de tudo criar condições para 
uma sustentabilidade social e ambiental mais plena.
Se assim for seremos todos muito mais felizes.

Vila do Conde é 
hoje o resultado de 

séculos de atividade 
de vilacondenses 

condicionados pela 
presença do mar e do rio.

”
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História

Terá sido construído no local onde existia um 
castelo, tendo as obras sido iniciadas em 1318, 
por ordem de D. Afonso Sanches e D. Teresa 
Martins. Apesar das múltiplas intervenções 
e transformações ao longo dos séculos, é um 
exemplar único da arquitetura portuguesa.
Muito da história das ordens religiosas femininas 
passa por este Convento.
O aqueduto, que alguns consideram um dos mais 
belos aquedutos do mundo, foi mandado construir 

com 999 arcos (alguns dos quais estão agora 
destruídos) para abastecer de água o Convento de 
Santa Clara a partir de uma nascente 
em Terroso (Póvoa de Varzim). As 
obras de construção iniciaram-se 
m 1626 e terminaram, depois de 
várias vicissitudes, em 1714. A água 
chegou ao chafariz do Convento no 
dia 20 de outubro de 1714. Este ano 
o Aqueduto perfez 300 anos de vida

O Convento de Santa Clara 
e o Aqueduto
O Convento de Santa Clara é um ex-libris de Vila do Conde. Vale a pena lembrar um pouco da história do monumento 
que domina o centro histórico e toda a zona portuária de Vila do Conde. É um edifício majestoso a que ninguém pode 
ficar indiferente. 

o aqueduto  
foi mandado 
construir com 999 
arcos ”
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