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Através de mais este número da Revista Municipal, vimos dar conhecimento aos Vilacondenses, ainda que de modo 
sucinto, do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de 2016.
Com todos e a bem de todos, trabalhamos afincadamente na concretização das legítimas aspirações dos Vilacondenses, 
procurando ir de encontro aos seus interesses e melhorando as condições de vida das populações. Procura-se assim 
promover a coesão territorial das nossas comunidades.

Muitas obras já feitas e em curso
Por todo o Concelho, tem sido executado um elevado número de intervenções. O plano de ação está perfeitamente 
monitorizado e continua sem interrupções.
Neste mandato, o conjunto total de verbas inerente a obras, entre o já executado, o que está em curso e o que vai 
avançar, ultrapassa os 20 milhões de euros, sendo que a este valor acrescem 15 milhões de euros no âmbito das verbas 
comunitárias provenientes do “Portugal 2020”, consubstanciadas no PEDU-Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano e nos chamados mapeamentos de desenvolvimento e coesão territorial.
As obras abrangem todas as freguesias, desde as múltiplas intervenções de proximidade, até às significativas ações 
no parque escolar e nos vários núcleos habitacionais, podendo-se aqui referir o Bairro da Câmara e todo o arranjo 
urbanístico que lhe está associado.
Para além disso, vão avançar as obras no Palacete Melo, nas Piscinas Municipais,  estas com um atraso em relação 
ao prazo previsto, dado o elevado valor do investimento e a complexidade inerente ao projeto, incluindo o concurso 
internacional obrigatório.
No âmbito do PEDU, e com candidaturas já aprovadas, incluem-se o Centro Comunitário de Caxinas, que queremos 
iniciar no próximo ano, e ainda, um pouco mais lá para a frente, a ansiada ponte pedonal sobre o rio Ave, que ligará as 
duas margens e criará um acesso direto ao excelente circuito de ciclovias já existente ao longo de toda a orla maritima, 
a sul do Ave, ligando Azurara a Labruge e a Matosinhos.

A Educação como prioridade
A aposta na Educação é uma aposta segura no futuro de todos. Vivemos um tempo onde o desenvolvimento económico 
passa pelos saberes e pelas tecnologias baseadas no conhecimento. 
Para a Câmara Municipal, a Educação, desde a creche até ao ensino superior, é uma prioridade. Significa um grande 
investimento, que ultrapassa os três milhões de euros anuais, no presente ano letivo, um investimento seguro naquilo 
que constitui uma aposta evidente em gerações futuras mais qualificadas

Trabalhar e Cumprir

Mensagem do Executivo Municipal
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Acão Social em permanência
É uma preocupação constante e uma das grandes prioridades. O Município está bem estruturado na rede implantada 
e nos serviços disponíveis, promovendo e criando condições para a máxima integração social.
Tem sido ainda reforçada a verba do fundo de emergência social, bem como se tem operado um investimento avultado 
nos vários empreendimentos de habitação social, assegurando o direito a uma habitação digna para todos.

A Cultura, os 500 anos do Foral e o projeto “Um porto para o Mundo”
Vila do Conde é considerado um dos municípios portugueses com mais atividade cultural. Esta dinamização é 
desenvolvida em muitos dos nossos magníficos equipamentos, bem como no espaço público.
A Arqueologia, o Arquivo, o Auditório, a Biblioteca, o Centro de Atividades, o Centro de Ciência Viva, o Centro de 
Juventude, o Centro de Memória, o CMIA, os Museus, o Teatro e o Turismo, têm um leque muito alargado de atividades 
e eventos ao longo do ano.
Em 2016, como é sabido, foi também devidamente comemorado o quinto centenário do nosso foral novo, e continuamos 
muito empenhados no projeto “Vila do Conde: um porto para o Mundo”. A respetiva candidatura já está inserida na 
plataforma do Património Cultural Imaterial. Para além disso, temos elementos suficientes para acreditar que iremos 
conseguir a classificação da UNESCO.

Desporto
A prática desportiva é uma realidade no Concelho, com atividades desenvolvidas, não apenas nos espaços municipais, 
mas também nos equipamentos existentes em cada uma das freguesias, que serão agora melhorados com o plano 
de desenvolvimento desportivo em curso, que contempla a construção de um conjunto de relvados sintéticos e a 
cobertura de vários ringues polivalentes.
Este nosso trabalho conjunto com as Freguesias, os Clubes e as Associações, tem sido claramente bem sucedido e 
proporciona a milhares de Vilacondenses o acesso à prática de desporto.
Vila do Conde tem sido também alfobre de muitos campeões, nas mais diversas modalidades, cujos êxitos constituem 
um grande orgulho para todos e que serão devidamente evocados na II Gala Municipal de Desporto.
Não podemos deixar de assinalar o nome do Vilacondense José Garcia, que foi indigitado Chefe da Missão Olímpica 
Portuguesa nos Jogos recentemente realizados no Rio de Janeiro.

Boa gestão, menos impostos
Com base numa gestão rigorosa dos dinheiros municipais, foi possível voltar a diminuir para todos os Vilacondenses o 
valor a pagar de IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis, o que sucede pelo segundo ano consecutivo.
Para os agricultores na legalização das suas explorações e para os projetos económicos de interesse municipal, também 
atribuímos benefícios fiscais.
Entendemos ser fundamental desagravar a carga fiscal das famílias e das empresas, para aumentar o rendimento 
disponível e colaborar ativamente na criação de empregos.
Registe-se também que a Câmara Municipal paga aos seus fornecedores num prazo inferior a 30 dias, para além de 
que, em três anos, a sua dívida foi diminuída em 30%, o que equivale a cerca de 17 milhões de euros.
As verbas públicas são de todos e devemos, por isso mesmo, ser muito rigorosos na sua administração. 

Trabalhar e cumprir  
Governar a Câmara Municipal é um trabalho exigente e de grande responsabilidade. Desde a primeira hora, a nossa 
missão é de trabalhar diariamente e cumprir os compromissos que assumimos com os Vilacondenses. 
O caminho percorrido tem sido difícil, mas tem valido a pena. Vemos o presente com grande tranquilidade e encaramos 
o futuro com alento e esperança de que cumpriremos os objetivos a que nos proposemos. 

Dra. Elisa Ferraz 
Eng. António Caetano
Dr. José Aurélio Baptista
Dra. Lurdes Alves
Eng. Rui Aragão

Mensagem
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Medalha de Honra do Município
Eng. Mário Hermenegildo Moreira de Almeida
Dr. António José de Sousa Pereira (a título póstumo)

Medalha de Mérito
Sr. José Manuel Carvalho de Barros Laranja
Prof. Álvaro Carmo Reis (a título póstumo)

Medalha de Mérito Cultural
Rendilheiras de Vila do Conde
Construção e reparação naval em madeira de Vila do Conde
Município de Le Cannet

Medalha de Bons Serviços
Arq. Manuel Maia Gomes

No nosso feriado municipal, dia de São João, 
foram justamente distinguidos, através da 
atribuição de Medalhas de Honra, Mérito e de 
Bons Serviços, 8 personalidades e entidades de 
reconhecido mérito para o Município. Segundo 
palavras da Presidente da Câmara durante a 
cerimónia, “a grandeza de Vila do Conde coloca-
nos perante o dever de reconhecer aqueles, 
que com a sua ação, contribuíram, de algum 
modo, para o engrandecimento do Município”.
A destacar que uma das Medalhas de Honra 
foi atribuída ao Engº Mário Almeida, que a 
recebeu sublinhando “o reconhecimento à 
Câmara Municipal pela distinção concedida” e 
referindo que “Vila do Conde nada me deve, a 
verdade é que eu devo muito a Vila do Conde. 
Porque é em Vila do Conde que estou bem.”
As restantes distinções contemplaram 
personalidades e entidades cuja dedicação 
a Vila do Conde também é digna de nota e 
merece agraciamento, sentindo o Município 
uma grande honra em mostrar a sua gratidão a 
quem ajudou a melhorar e a tornar grandioso o 
projeto de desenvolvimento do Concelho. 

Destaque

Louvor aos que mais se distinguem
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O ano de 1516 é um marco importante na 
história de Vila do Conde, e na sua expressão 
como aglomerado populacional de grande 
relevância. 
Tendo como referência esta data, celebraram-
se, no passado dia 10 de setembro, os 500 
anos em que o rei D. Manuel I outorgou o 
foral a Vila do Conde, documento original 
que se encontra no nosso Arquivo Municipal. 
Como forma de assinalar uma data tão 
relevante, foi preparado um vasto programa 
de comemorações que contou com um 
grande envolvimento de toda a comunidade, 
nomeadamente de Juntas de Freguesia, 
comunidade educativa e Associações. 
Em face dos vários e importantes momentos 
que foram vividos, podemos dizer que Vila do 
Conde honrou a sua memória e foi digna da 
sua história. 

OS 500 ANOS 
DO FORAL 
MANUELINO
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Destaque

DIA DE VILA DO CONDE

26 de março é considerado o dia do nosso Município, 
uma vez que é a data do primeiro documento escrito 
conhecido, datado de 953, que refere o nome de Vila 
do Conde.

Este ano voltou a realizar-se uma sessão comemorativa, 
na qual se entregou o Prémio Escolar Municipal aos 
melhores alunos dos diversos estabelecimentos de 
ensino, a que se seguiu um espetáculo musical com 
Amélia Muge. 

Vila do Conde viveu uma viagem até ao passado, na feira 
quinhentista que celebrou os 500 anos do foral atribuído 
por D. Manuel I e toda a dinâmica que o monarca incutiu 
nesta terra.
Milhares de pessoas passaram pela praça Vasco da Gama 
e adro da Igreja Matriz, o centro histórico quinhentista 
por excelência, e que serviu de cenário a esta celebração. 
Ao longo de dois dias, ali marcaram presença atores, 
animadores, vendedores, bailarinas, serpentes, aves de 
rapina, cavalos, malabares, gaitas de foles, entre tantas 
outras atrações, dando vida e animando o certame.
Destaque para o cortejo que representou a passagem 
do monarca por Vila do Conde, que contou com a 

participação especial de grande parte do elenco do 
espetáculo “Um porto para o Mundo”, num percurso 
através das ruas do nosso centro histórico. Destaque 
ainda para as encenações representativas da chegada a 
Vila do Conde do emissário régio portador do foral e da 
entrega do documento à Presidente da Câmara, Dra. Elisa 
Ferraz, que encarnou, nesta circunstância, a personagem 
do juiz, à época um dos representantes de Vila do Conde.
A feira quinhentista foi um êxito e os Vilacondenses 
corresponderam plenamente, acorrendo em grande 
número no fim de semana em que a mesma se realizou.

Época de Quinhentos vivida em Vila do Conde: 
sucesso absoluto



A Câmara Municipal fez um levantamento 
exaustivo das necessidades concelhias 
a nível da rede viária e, com base nisso, 
elaborou um plano de intervenções 
que é já bem visível em vários locais. As 
obras realizadas, e as que se encontram 
projetadas, visam melhorar a qualidade 
de vida das pessoas e aumentar a 
imprescindível segurança de circulação.

Plano rodoviário para todo o Concelho

115 anos: em memória de José Régio

Destaque

A excelente qualidade da nossa água
Podemos ter a certeza de que a água das 
nossas torneiras é de excelente qualidade. É o 
que nos dizem as amostras mais recentes dos 
laboratórios que pontuaram com 100% todos 
os parâmetros analisados.

Batas inspiradas na maior renda de 
bi lros do mundo 
As assistentes operacionais da área da limpeza estão 
diferentes, vestindo-se agora com novas batas, 
inspiradas na maior renda de bilros do mundo.

Há muito que a Presidente da Câmara desejava mudar 
os equipamentos destas assistentes, concretizando 
agora esse objetivo, com a introdução de uma 
imagem nova e identitária, num trabalho com autoria 
de técnicas do Município. 

Nunca é demais recordar um dos grandes vultos da 
literatura portuguesa e personalidade acarinhada pelos 
Vilacondenses. 
No dia 17 de setembro,  dia do seu nascimento, houve lugar 
ao espetáculo “Poemas e uma Guitarra” pela voz de Vítor de 
Sousa e a guitarra de Luísa Amaro.
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Em apenas seis meses de atividade, o Albergue de Santa 
Clara alojou dois mil peregrinos que por ali passaram 
desde o dia 15 de março, oriundos dos mais diversos 
lugares por este mundo fora.
Uma vez que se situa no final de uma das etapas da 
caminhada, o Albergue é altamente valorizado pelos 

peregrinos, que têm elogiado o espaço e proferido 
comentários muito positivos. 
Percebe-se, assim, que o Albergue constitui fator de 
desenvolvimento local, pela elevada procura que tem 
tido e por atrair pessoas que decidem pernoitar em Vila 
do Conde contribuindo para a promoção do Concelho.

Albergue de Santa Clara já ultrapassou os 2000 
peregrinos

Destaque

Aprovada a candidatura “Valorização dos Caminhos de Santiago”

Esta candidatura foi feita conjuntamente com as Câmaras 
Municipais do Porto, de Matosinhos, da Maia, da Póvoa de 
Varzim, de Esposende, de Viana do Castelo, de Caminha, de 
Vila Nova de Cerveira e de Valença. O seu objetivo principal 
é o de criar condições para o desenvolvimento sustentado 
do Caminho de Santiago - Caminho Português da Costa, 
aproximando-o das condições oferecidas pelo Caminho 
Francês.
No total foi atribuída uma verba de 1.692 939,83 euros, que 
será comparticipada a 85% e terá de ser executada até 2018. 
A Vila do Conde cabe uma parcela superior a 228 mil euros.
Esta verba permite recuperar o valor investido pelo  
Município no Albergue de Santa Clara. De igual modo, servirá 
para dinamizar um conjunto de ações conjuntas e que incluem 
a uniformização da sinalética, a criação de um site e de uma 
app para o Caminho Português da Costa e o desenvolvimento 
de uma imagem e de uma estratégia de comunicação.
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Destaque

PRIORIDADE À EDUCAÇÃO
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Novos caminhos do Ensino Superior
O Ensino Superior em Vila do Conde 
começou a trilhar uma nova fase, a 
partir da reestruturação operada 
pelo Politécnico do Porto, que 
implantou duas novas unidades no 
seu campus 2, localizado em Vila do 
Conde/Póvoa de Varzim: a Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo e 
a Escola Superior de Media Artes e 
Design.

Com esta importante e oportuna 
decisão é assegurada uma  
formação adequada às 
necessidades do mercado de 
trabalho, em áreas de intervenção 
de grande relevância e viradas para 
o futuro, com um claro reforço da 
importância do ensino superior 
ministrado em Vila do Conde.

Destaque

3,5 milhões de euros para Educação

Durante a tradicional receção à comunidade 
educativa, a Presidente da Câmara voltou 
a referir a grande importância que é dada 
pelo Executivo Municipal à Educação e, a 
comprová-lo, anunciou investimentos que 

ultrapassam os 3 milhões de euros para o presente ano 
letivo.

Desta forma, é dada continuidade à estratégia neste setor 
fundamental, sendo abrangidas áreas tão diversas como 
a gestão do pessoal auxiliar, a contratação de professores 
para a promoção das Atividades de Enriquecimento 
Curricular,  o importante apoio às famílias dos alunos do 
primeiro ciclo, beneficiários do escalão 1 e 2 de abono 
de família, no âmbito da aquisição de manuais e material 

escolar, a rede de transportes escolares e o sistema de 
refeições escolares, a que se junta um avultado conjunto 
de intervenções de requalificação em muitas unidades 
do parque escolar concelhio.

Na referida sessão, a Dra. Elisa Ferraz fez ainda um pedido 
aos presentes para que “tenham uma especial atenção ao 
que se passa com os nossos alunos, pois existem recursos 
nos diferentes serviços da Autarquia que podem suprir 
carências, para que todas as crianças e jovens do nosso 
Concelho tenham todas as mesmas oportunidades, de 
modo a que se promova o sucesso escolar pleno e se 
ajude a formar pessoas felizes”.

Atenta às necessidades das nossas crianças e jovens, e 
do indispensável apoio às famílias, a Câmara Municipal 
tomou a decisão de aumentar o suporte aos alunos mais 
desfavorecidos que frequentam o primeiro ciclo de ensino, 
neste caso concreto em manuais e material escolar.

Isto é feito em complementaridade com outros apoios, 
e constitui mais um passo no sentido de assegurar mais 
justiça social e igualdade no acesso ao conhecimento. 

Apoio em manuais e material escolar
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Vila do Conde recebeu, em maio, um congresso 
internacional ao longo de três dias, subordinado ao tema 
“Construção Naval. Arte, Técnica e Património”, integrado 
no projeto “Vila do Conde: um porto para o Mundo” que 
contempla a candidatura da construção naval em madeira 
a Património Imaterial da Humanidade. 
Debateram-se múltiplos aspetos, dos quais se pode 
destacar a história da construção naval em Vila do Conde, 
os casos de dinâmicas comerciais de grande importância e 

a recuperação de embarcações e construções de réplicas 
de navios históricos. 
O congresso, que trouxe a Vila do Conde conceituados 
especialistas nacionais e internacionais, foi um momento 
fundamental para a salvaguarda do conhecimento das 
técnicas da construção naval em madeira e permitiu 
recolher informação válida e fecunda que possa legitimar 
a candidatura a Património Cultural e Imaterial da 
UNESCO. 

Arte e técnica da construção naval em madeira 
em debate

Durante 5 dias do mês de agosto, no Cais da Alfândega, 
realizou-se mais uma edição do grande espetáculo de 
teatro musical “Um porto para o Mundo”, com as sessões 
a ser sucessivamente esgotadas e, portanto, com um 
total de cerca de 6000 espetadores. 
De realçar a grande adesão dos Vilacondenses ao 
projeto, claramente demonstrada nos 400 participantes, 
com idades entre os 7 e os 80 anos, que tomaram 
entusiasticamente parte na encenação, em cuja 
narrativa se enaltece a presença popular na epopeia dos 
Descobrimentos, valorizando o papel dos trabalhadores 
dos estaleiros, dos mercadores, do povo, dos pescadores 
e dos mareantes, sem esquecer a evocação dos 500 anos 
do foral novo de Vila do Conde.

Destaque

Vila do Conde a Patr imónio Imaterial da UNESCO
Desde 2014 que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver esforços na candidatura de Vila do Conde a Património 
Cultural Imaterial da UNESCO. A propósito desse projeto têm sido desenvolvidas inúmeras iniciativas e, este ano, realce 
para mais um espetáculo “Um porto para o Mundo” e para o Congresso sobre construção naval. 
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Com a aprovação do Regulamento de Projetos Económicos de Interesse Municipal (PEIM), a Câmara Municipal 
contempla um conjunto de incentivos fiscais para a captação de investimento e que envolvem a isenção de IMI e de 
IMT a empresas que pretendam instalar-se no Concelho. Vieram proporcionar condições fiscais mais atrativas das 
quais se espera que resultem melhores oportunidades para o incremento de postos de trabalho no Concelho.
Parâmetros como o número de postos de trabalho criados, o valor bruto do investimento, a sediação fiscal em Vila do 
Conde e a sua antiguidade constituem fatores para o cálculo do valor da redução.

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal 
efetua reduções na taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis. 
Neste espaço de tempo, tal medida traduz-se numa 
redução de aproximadamente 15% da taxa e em termos 
acumulados, os Vilacondenses vão poupar cerca de 
3,65milhões de euros. 
Na base da decisão municipal está o objetivo de proceder 
a uma gestão equilibrada dos impostos dos munícipes e a 

vontade de desagravar e aliviar a carga fiscal das pessoas 
e das famílias, aumentando o seu rendimento disponível, 
ao mesmo tempo que também se dá às empresas mais 
margem para o desenvolvimento dos seus negócios e 
para a criação de mais emprego. 
Esta decisão é possível face aos excelentes níveis de 
execução orçamental e aos resultados obtidos no exercício 
que permitiu ainda a redução da dívida municipal, nos 
últimos 3 anos, em cerca de 31%.

Incentivos f iscais para a captação de investimento

Destaque

Nova redução do IMI

Marco Santos
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No seguimento das diversas ações que têm vindo a ser 
desenvolvidas para valorizar a Cividade de Bagunte, 
nomeadamente a recente compra de cerca de 18 ha 
por parte da Autarquia, percebeu-se que a atual área 
classificada como Monumento Nacional é insuficiente 
para a garantia da sua proteção legal. 
As várias campanhas de limpeza realizadas permitiram 
determinar que os vestígios arqueológicos são muito 
mais vastos do que a própria área classificada, pelo que 
há necessidade de adequar a legislação à realidade hoje 
conhecida num processo de reclassificação da Cividade de 
Bagunte.

No âmbito da candidatura da Rede de Castros 
do Noroeste ao Programa de Cooperação 
Espanha-Portugal – INTERREG V A (POCTEP) 
2014-2020, a Câmara Municipal assinou um 
protocolo com a Direção Regional de Cultura 
do Norte, com a Sociedade Martins Sarmento 
e com um conjunto de outros Municípios. 
O objetivo primordial deste protocolo é 
estruturar e consolidar a Rede de Castros 
do Noroeste que visa promover a divulgação 
e salvaguarda de um conjunto de sítios 
arqueológicos que são conhecidos como 
Castros, Cividades ou Citânias, numa 
expressão material de vários povos que 
ocuparam esta região da Península Ibérica em 
particular no período anterior à chegada dos 
Romanos. 
A Câmara Municipal candidatou ainda esta 
Rede ao programa NORTE 14-2016-03 no 
seguimento da infraestruturação da Cividade 
de Bagunte, com um investimento que ronda 
os 232 mil euros e tem início previsto para o 
próximo ano.

A valorização da Cividade de Bagunte

A Rede de Castros do Noroeste

Desenvolvimento

A Travessa do Laranjal foi beneficiada e alargada, uma 
vez que este troço de via constitui uma boa alternativa, 
designadamente pedonal, na ligação entre a Rua dos 
Benguiados e a “Praça Velha” ou o Mercado Municipal. 
Esta obra foi possível graças à colaboração do proprietário 
a nascente, que permitiu a construção de um passeio e de 
um canal de circulação de peões. 

Pequenas grandes 
obras
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Desenvolvimento

Com agrado generalizado dos Vilacondenses, foi concluída 
a obra de construção de um passeio pedonal desde 
as instalações do CMIA até ao Parque do Castelo, que 
completa o já existente e permite circular em condições 
de segurança usufruindo da bela paisagem desta zona da 
cidade.
A obra integra os recentes trabalhos de arranjo e 
embelezamento operados na zona da antiga seca do 
bacalhau.

O Plano de Desenvolvimento Desportivo Concelhio é um projeto ambicioso de valorização do Parque Desportivo 
que a Câmara Municipal concretizará até ao final de 2017, com a instalação de 8 relvados sintéticos nos parques 
de jogos de Aveleda, Fornelo, Gião, Guilhabreu, Labruge, Retorta, Rio Mau e Touguinha.
Para o mesmo período, o Plano de Desenvolvimento Desportivo Concelhio contempla ainda a cobertura de 5 
ringues desportivos em Azurara, Canidelo, Fajozes, Mosteiró e Vila Chã.
Para a Câmara Municipal, trata-se de responder às necessidades do forte movimento associativo concelhio, 
qualificando os espaços e dotando-os de melhores condições para a prática desportiva, numa utilização que se 
pretende partilhada pelas Associações instaladas no Concelho.
Reitera-se desta forma o reconhecimento da Câmara Municipal pelo extraordinário trabalho desenvolvido 
pelos nossos Clubes e Associações na promoção do desporto junto das respetivas comunidades.
Entretanto, a par deste plano, estão em curso outras intervenções de valorização dos espaços desportivos, 
como sejam a substituição do relvado sintético do Parque de jogos na Av. Júlio Graça e a substituição da 
cobertura do pavilhão dos Desportos

Plano de Desenvolvimento Desport ivo Concelhio

Passeio pedonal do CMIA até ao 
Parque do Castelo concluído
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O Núcleo Habitacional da Praça Frei Mauro está localizado 
a nascente do Bairro dos Pescadores e aí residem cerca 
de 80 famílias, num universo de aproximadamente 200 
moradores. As obras de reabilitação contemplam a 
substituição integral da cobertura do edifício, um reforço 
significativo do conforto térmico interior das habitações, 
adequada impermeabilização das platibandas e a 
instalação de novos sistemas de drenagem de águas 

pluviais. Posteriormente, e numa segunda fase, proceder-
se-á à requalificação das fachadas, das áreas comuns e de 
todo o espaço exterior envolvente. A Câmara Municipal 
procura, assim, dar continuidade a uma política solidária, 
assente em princípios de igualdade e de coesão social, 
onde todos têm direito a uma habitação digna, dotada 
das indispensáveis condições de conforto e segurança.

Reabil i tação da Praça Frei Mauro

Desenvolvimento

A construção do novo Bairro da Câmara, que sucede ao que foi um dos mais antigos núcleos habitacionais sociais 
do Concelho, vai permitir realojar um conjunto de 14 famílias residentes, parte das quais já lá reside, em excelentes 
condições de habitabilidade. 
A complementar esta construção é, também, requalificada a área envolvente, compreendendo um vasto largo 
ajardinado, zona de estar, parque infantil e o arranjo urbanístico do quarteirão circundante.

Novo Bairro da Câmara em construção
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Está já aberto o concurso para a construção de uma nova 
estação de Metro localizada em Modivas Norte, junto 
ao outlet NASSICA que há muito era reivindicada pela 
Autarquia junto da Metro do Porto tendo em conta que 
esta poderá servir cerca de 1000 pessoas que lá trabalham 
e um elevado número de clientes que ali se deslocam. 

A Metro do Porto prevê que esta estação originará um 
aumento superior a 1 milhão de validações anuais na 
rede. Mantêm-se a reivindicação da Câmara Municipal 
para a construção do interface modal junto à estação de 
Vila do Conde

Nova estação de Metro

A par do alargamento das redes de água e saneamento a 
todo o Concelho, a Câmara Municipal e a Indáqua – Vila 
do Conde continuam a fazer um esforço financeiro muito 
significativo na renovação de redes, que se traduz na 
eficiência dos sistemas e na excelência da qualidade do 
serviço prestado à população.

O tempo de vida útil das infraestruturas, associado a 
algumas anomalias verificadas, torna imprescindível 
a renovação da rede de abastecimento de água e 
saneamento em vários locais do Concelho

Renovação da rede de abastecimento de água

Desenvolvimento
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Com mais de 30 anos ao serviço dos Vilacondenses, o atual edifício das piscinas municipais apresentava problemas 
estruturais e energéticos relevantes,  razão pela qual o equipamento encerrou e a Câmara Municipal decidiu que será 
demolido e integralmente reconstruído, o que permitirá disponibilizar novas e modernas instalações, incluindo piscina 
coberta com duas pistas de 50 metros, destinadas a atletas de competição.
Além dos melhoramentos nas piscinas, haverá também significativos benefícios no ginásio, balneários, instalações 
sanitárias, novas áreas técnicas e de apoio, incluindo um bar. 
O montante do investimento ronda os 2,5 milhões de euros e prevê-se que o equipamento reabra ao público em 2018, 
potenciando a prática da natação em Vila do Conde.

Novas piscinas municipais

O Palacete Melo, sito na Av. Bento de 
Freitas, será transformado numa Pousada 
da Juventude, com vários quartos duplos e 
camaratas, num total de 48 camas, ficando 
ainda a dispor de áreas de convívio, salas 
de jantar e de pequeno-almoço, biblioteca, 
sala de estar, uma ampla marquise e jardim.  
A Câmara Municipal já apresentou o projeto 
à Movijovem, entidade que gere a rede 
nacional das Pousadas da Juventude, que 
o acolheu com manifesto interesse, pelo 
que se espera a assinatura de um protocolo 
para que o novo espaço seja integrado na 
respetiva rede nacional.

Palacete Melo
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Desenvolvimento

No contexto das obras de requalificação do Mercado Municipal e da visibilidade da sua fachada principal, foi necessário 
intervir na Praça de São João, por forma a transformar a área numa ainda mais agradável centralidade da cidade. 
Com o arranjo, foi aumentada a segurança em relação ao trânsito na Rua 25 de Abril e reforçada a circulação pedonal.

Praça de São João: mais área pedonal

Galeria Jul io e Centro de Estudos 
Jul io Saúl Dias 
Depois da sua inauguração, há cerca de um ano, a Galeria 
Julio / Centro de Estudos Julio Saúl Dias, no Centro de 
Memória, tem consolidado a sua importância no meio 
cultural português, como um espaço dedicado em 
permanência a exposições de um dos maiores artistas do 
século XX em Portugal.
Vila do Conde passou a ter um local de excelência para 
acolher o valioso espólio que foi legado por José Alberto 

dos Reis Pereira, único filho de Júlio Maria dos Reis 
Pereira e de Maria Augusta da Silva Ventura, que doou ao 
Município uma parte significativa da obra artística de seu 
pai, figura maior do modernismo em Portugal.
A coleção é composta por 23 óleos e acrílicos de 
Julio, mais um número elevado dos seus desenhos, 
aguarelas e guaches, a que se junta um conjunto de 
exemplares de cerâmica do Redondo, e ainda o seu 
arquivo pessoal e a biblioteca particular, especializada 
em arte e literatura, que reúne cerca de 3500 títulos. 
O espaço é público e pode ser visitado. 
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Melhoramentos no Mercado 
Municipal das Caxinas 

A obra de melhoramento do 
Mercado Municipal das Caxinas 
implicou a remodelação total das 
instalações sanitárias e o arranjo 
geral das fachadas do edifício. 
Posteriormente, será substituída 
a cobertura e haverá lugar 
a um conjunto de trabalhos 
complementares que se espera 
que confiram ainda mais 
comodidade aos comerciantes e 
aos clientes do Mercado. 

RegistosDesenvolvimento

O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 
Universidade do Porto inaugurou durante o mês de 
fevereiro o renovado Centro Clínico e de Investigação 
Veterinária de Vairão (CCIVV), uma unidade 
particularmente dedicada à medicina veterinária em 
animais de grande porte. 
A Presidente da Câmara sublinhou o orgulho que sente 
em acolher em Vila do Conde esta unidade de referência 
mundial e referiu ainda que a Autarquia tem total 

disponibilidade, para dentro das suas possibilidades, 
colaborar com a Universidade do Porto para que a 
excelência do equipamento se mantenha. Dotado de 
melhores instalações, neste espaço será agora possível 
recorrer a meios de diagnóstico ao nível da radiologia 
e imagiologia – com tecnologias de radiologia digital 
computorizada, ultrassonografia e vídeo-endoscopia - 
e a um bloco operatório destinado à cirurgia geral para 
equinos. 

Inauguração do Centro Clínico 
e de Investigação Veterinária 
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O mercado de segunda venda instalado 
no edifício da lota de Vila do Conde está 
em pleno funcionamento e dotado das 
indispensáveis condições de higiene e 
conforto tanto para compradores como 
para comerciantes.

Mercado da lota a 
funcionar em pleno

Registos

Foi inaugurado, em Vila do Conde, o primeiro equipamento 
inteligente do país na gestão de resíduos. 
Na ocasião, a Dra. Elisa Ferraz afirmou que “com este 
projeto, Vila do Conde pretende ser uma referência 
de inovação e sustentabilidade na gestão de resíduos, 
promovendo boas práticas e envolvendo toda a 
comunidade na correta separação e valorização dos 

resíduos.” A Presidente da Câmara salientou a importância 
deste novo equipamento como “uma importante 
contribuição para a sustentabilidade do planeta.” 
Com localização junto ao Mercado Municipal e com 
serventia para particulares e empresas, trata-se de um 
ecoponto com tecnologia eficiente para a separação e 
deposição de resíduos produzidos.  

Equipamento intel igente na gestão de resíduos

Registos
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Registos

A Câmara Municipal concluiu a instalação 
de 340 luminárias de tecnologia LED ao 
longo de toda a frente marítima da cidade 
e de 745 óticas LED nos semáforos do 
Concelho. 
O projeto integra um conjunto de políticas 
públicas e medidas de eficiência energética 
planeadas pelo Município com o objetivo 
de modernizar as instalações e racionalizar 
os consumos, reduzindo o montante da 
fatura energética a pagar. 
O investimento global foi de 304.824.03 
euros sendo comparticipada em 85% pelo 
Fundo de Coesão, no âmbito do Programa 
Operacional Temático Valorização do 
Território (POVT). 
Para além dos benefícios ambientais, 
a intervenção vai permitir a poupança 
estimada na fatura de eletricidade do 
Município de cerca de 37 mil euros por ano. 

No âmbito da estratégia de renovação da sua frota, o 
Município conta com uma nova viatura de 32 toneladas, 
afeta à recolha seletiva de resíduos, que permite o 
aumento da qualidade do serviço prestado à comunidade 

e, consequentemente, o incremento dos quantitativos de 
materiais enviados para reciclagem, numa clara defesa 
do ambiente e do interesse dos munícipes.

No caminho da ef iciência
energética

Renovação da frota automóvel do Município
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Registos

Foram analisados 141 planos de atividades 
de colectividades do Concelho, após o que a 
Câmara Municipal decidiu atribuir cerca de 
1,4 milhões de euros às coletividades que 
os remeteram. Em termos orçamentais, a 
Câmara Municipal destinou mais de 2 milhões 
de euros para todo o movimento associativo. 
Trata-se de uma decisão inteiramente 
justa, que confirma o objetivo da Câmara 
Municipal de continuar a contar com as 
Associações, Clubes e Instituições como um 
motor fundamental do desenvolvimento do 
Concelho.

A Feira da Lameira, na freguesia de Mosteiró, 
comemorou 120 anos, em março, o que atesta a 
sua longevidade e natural importância. 
A feira realiza-se todas as quartas-feiras no 
largo com o mesmo nome, levando até aquela 
freguesia muitos visitantes oriundos de outras 
localidades. 

Câmara Municipal apoia 
movimento associat ivo

Feira da Lameira 
assinala 120 anos

A Biblioteca Municipal José Régio promoveu a 6.ª 
edição da Estafeta dos Contos Sénior, sendo a história 
de Vila do Conde o tema escolhido para esta edição.  

Estiveram presentes 11 instituições neste evento que 
promove as dinâmicas culturais e literárias dos mais 
idosos. 

Estafeta de Contos Sénior
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Registos

Decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho a primeira 
receção oficial ao emigrante promovida pela Autarquia. 
Na cerimónia estiveram presentes o Secretário de Estado 
das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, e a Secretária de 
Estado da Cidadania e Igualdade, Dra. Catarina Marcelino. 
A Presidente da Câmara explicou que “Vila do Conde foi 
e é uma terra ligada à emigração, tendo-se registado ao 
longo dos anos um forte fluxo transatlântico e europeu, 
que deu origem a grandes comunidades. Sabemos que 
todos ou quase todos sonham regressar às suas origens, 
quer para viver, quer para investir. Com as condições 
que estamos a criar, ficaremos capazes de lhes prestar o 
devido apoio.”

As boas vindas 
ao emigrante

O fórum realizado dá continuidade 
ao ciclo de conferências “Vila do 
Conde 2020”. A Presidente da 
Câmara salientou que o Concelho 
precisa de empresas fortes e 
dinâmicas, num evento que contou 
com a presença do Secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
e Coesão, Dr. Nelson Souza, que 
referiu que o Governo prevê um 
investimento total de 450 milhões 
de euros até ao final de 2016 no 
setor empresarial. 

As potencial idades do “Portugal 2020” 
para as empresas

Ministra da Administração 
Interna em Vila do Conde 
No âmbito da iniciativa da Escola Pública, a Ministra 
da Administração Interna, Dra. Constança Urbano, 
visitou a cidade de Vila do Conde e regressou à Escola 
Secundária José Régio, onde estudou.
Aproveitando a visita da Ministra, a Presidente da 
Câmara teve oportunidade de procurar agilizar 
soluções para as novas instalações da PSP e, ao mesmo 
tempo, abordar a futura utilização do Mosteiro de 
Santa Clara que precisa de uma decisão célere para 
que possa ser devolvido à comunidade, bem como 
para a ocupação do Centro Educativo.
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Registos

A propósito da assinatura dos contratos para as DLBC 
– Contratos para o Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, de âmbito rural e costeiro, Vila do Conde 
recebeu a visita da Ministra do Mar, Eng. Ana Paula 
Vitorino e do Secretário de Estado do Desenvolvimento e 
Coesão, Dr. Nelson de Souza. 
Segundo a Presidente da Câmara, “este é um desafio de 
inclusão, pelo que todos devemos trabalhar no mesmo 
sentido para obter uma melhoria significativa e efetiva de 
todas as atividades ligadas à terra e ao mar.” 

Contratos de 
Desenvolvimento Local 
assinados em Vila do Conde

A Presidente da Câmara esteve presente como convidada 
na tomada de posse do Presidente da República. 
A cerimónia decorreu no dia 9 de Março de 2016, perante 
mais de 500 convidados.

Seguiu-se um encontro inter-religioso na mesquita de 
Lisboa e um concerto comemorativo da tomada de posse.

Elisa Ferraz na tomada de posse 
de Marcelo Rebelo de Sousa
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A Câmara Municipal investe para assegurar as melhores 
condições de higiene e limpeza dos arruamentos do 
nosso Concelho, promovendo a instalação de cada vez 
mais ecopontos nas várias Freguesias. Pretende-se, 
desta forma, instalar novos equipamentos próximos 
das pessoas e incentivar a reciclagem, caminhando no 
sentido de atingir as desejadas metas de recolha seletiva. 

Novos ecopontos 
nas freguesias

Registos

Várias iniciativas tiveram lugar no âmbito da Campanha 
do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, a 
começar pela apresentação pública de “O Caminho”, no 
Auditório Municipal. Trata-se de um espetáculo realizado 
por crianças e jovens que pretendem sensibilizar a 
comunidade para a importância da prevenção dos maus 
tratos, para as necessidades e direitos das crianças e para 
a responsabilização de todos na sua proteção.
Centenas jovens de escolas de Vila do Conde juntaram-se 

contra os maus tratos na infância através de vários “flash 
mob” com a designação “Às crianças dê-lhes… ATENÇÃO” 
apresentados no Mercado Municipal e nas Caxinas. 
Esta iniciativa, inserida no Mês da Prevenção dos Maus 
Tratos Infantis, que decorreu durante o mês de abril, 
foi promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Vila do Conde em colaboração com a Câmara 
Municipal e com todos os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho.

Jovens juntos contra os maus tratos na infância

A Autarquia propõe-se promover a 
gastronomia típica de Vila do Conde 
através de uma iniciativa que junta 
15 restaurantes aderentes, para a 
apresentação de uma seleção de pratos 
de peixe típicos da região que deverão 
passar a integrar as suas ementas.

Projeto “O nosso peixe”



| 27

Há mais de 10 anos que se procede a ações de 
limpeza e de remoção de espécies vegetais 
exóticas invasoras na Área de Paisagem Protegida 
Regional do Litoral de Vila do Conde (PPRLVC) e 
na Reserva Ornitológica de Mindelo (ROM). Estas 
intervenções estão a cargo da Câmara Municipal 
e contam com o apoio das Juntas de Freguesia.

Limpeza da Reserva 
Ornitológica de Mindelo

A Câmara Municipal prossegue o seu apoio à prática da 
horticultura como forma de lazer ou complemento económico 
difundindo o uso de práticas agrícolas amigas do ambiente e 
hábitos alimentares saudáveis. Desta feita e em parceria com 
a Lipor, iniciou-se a horta comunitária da Varziela.

Horta comunitária na Varziela

Registos

Duas dragas protagonizaram os trabalhos de dragagem no 
rio Ave, junto ao núcleo de recreio, na zona ribeirinha e 
ao longo do canal do rio até à foz. A Presidente da Câmara 
considera que a navegabilidade do rio Ave e na foz tem 
que ser garantida e, acima de tudo, deve ser preservada a 

segurança dos nossos pescadores e de todos aqueles que 
desenvolvem atividade fluvial no estuário do Ave, seja a 
partir dos estaleiros navais, seja em atividade náutica e 
desportiva. 

Trabalhos de dragagem no rio Ave
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Registos

As festas de São João ofereceram a todos os munícipes 
e aos muitos forasteiros que nos visitaram, nessa época 
do ano, um programa de grande qualidade, que trouxe 
orgulho e exaltou o bairrismo de toda a população.
O programa consolidou as atividades iniciadas no ano 
passado, com o envolvimento ativo das Freguesias, 
como aconteceu com os mastros de São João e o 
Cortejo de Mordomas e Etnográfico, contribuindo para 

que a grande a festa do Concelho seja efetivamente 
abrangente e tenha a participação de todos.
Para o ano a Câmara Municipal e a Comissão de 
Festas prometem outros momentos igualmente 
marcantes, nomeadamente, os grandes espetáculos 
que são pensados para proporcionar livre acesso a 
toda a população, em eventos que são normalmente 
inacessíveis à generalidade das pessoas. 

São João: a grande festa do concelho
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Registos

O Parque de Jogos foi o palco de mais uma edição do 
Torneio Vila do Conde Júnior Tennis Cup, uma das mais 
importantes provas internacionais da modalidade 
realizada em Portugal. Sol, bancadas repletas e ténis de 
qualidade não faltaram na jornada das grandes decisões. 
Na final feminina a russa Ekaterina Shalimova venceu 
a portuguesa Francisca Jorge e, na final masculina,  

sagrou-se campeão o português Luís Faria que bateu o 
suíço Tom Cecchetto. Nos pares, a dupla portuguesa 
Salvador Bandeira e Martim Vilela venceram o brasileiro 
João Gonçalves Ceolin e o alemão Robert Strombachs. 
Em pares femininos venceu a dupla constituída pela 
portuguesa Francisca Jorge e pela russa Ekaterina 
Shalimova.

Torneio Vila do Conde Júnior Tennis Cup

Na 8ª. edição do Programa Desporto Sénior estiveram 
envolvidas cerca de 400 pessoas num esforço orientado 
de promoção da saúde e bem-estar. Destina-se a todos os 

munícipes das freguesias aderentes, com idade igual ou 
superior a 55 anos.

Desporto Sénior envolve cerca de 400 pessoas

No âmbito do desafio European Cycling Challenge, a 
Câmara Municipal dinamizou um passeio convívio de 
bicicleta pelas ciclovias da cidade contribuindo dessa 
forma para o aumento da pontuação da equipa da Área 
Metropolitana do Porto nesta competição europeia. 
A iniciativa registou a participação de inúmeros ciclistas, 
urbanos, profissionais e amadores e a presença do 
notável ex-atleta Vilacondense José Azevedo, atualmente 
diretor da equipa de atletismo Pro-Tour Katusha, uma das 
melhores do mundo. 

Vila do Conde pedalou no European Cycl ing Challenge
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Registos

O Rio Ave Futebol Clube conquistou mais um feito histórico qualificando-se para a Liga Europa da próxima 
época. A vitória na Madeira permitiu alcançar o 6.º lugar da classificação final,garantindo o acesso do clube à  
3.ª pré-eliminatória desta importante prova europeia, o que acontece pela primeira vez por via da classificação. 
A Câmara Municipal felicita o Rio Ave FC por esta página brilhante na sua história.

Rio Ave conquista feito histórico

O clube inaugurou um segundo campo 
relvado que estará ao dispor da equipa 
principal, passando a ser o palco do trabalho 
diário da preparação para a competição. 
O novo relvado poderá também ser 
utilizado pela formação do Rio Ave. Mais 
de 4 centenas de atletas e treinadores 
juntaram-se aos muitos adeptos e  
sócios que estiveram presentes na festa 
de inauguração do novo relvado natural. 
A Câmara Municipal apoiou e a sua 
Presidente marcou presenca.

Mais um momento alto para a história do Rio Ave FC



A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Elisa Ferraz, 
reconhecendo os grandes resultados desportivos 
alcançados por atletas Vilacondenses, nas mais 
variadas modalidades, seja em provas nacionais ou 
internacionais, recebeu nos Paços do Concelho um grupo 
de campeões que representaram Vila do Conde de uma 
forma digna e exemplar, o que a todos muito orgulha. 
A Presidente e o Vereador do Desporto, Dr. José 
Aurélio Baptista, receberam na Câmara Municipal 
Leonel Ramalho, Tetra Campeão Europeu de Canoagem 
de Maratonas, Francisco Costa e Diogo Costa, Vice-
Campeões Europeus por Equipas em Duplo Mini 
Trampolim, Sónia Oliveira, Campeã Nacional de Natação 

Adaptada e João Paulo Azevedo, medalha de bronze 
em Tiro no Campeonato da Europa de Fosso Olímpico. 
Os atletas fizeram-se acompanhar pelos Presidentes dos 
Clubes que representam (Clube Fluvial Vilacondense 
e Ginásio Clube Vilacondense) e por alguns familiares. 
Para além de felicitar os campeões, considerando que 
são um orgulho para Vila do Conde, a Dr.ª Elisa Ferraz 
lembrou que os títulos alcançados são também a prova 
do esforço, do empenho e do trabalho desenvolvido 
pelos Clubes e Associações que garantem as melhores 
condições para a prática desportiva, com o apoio, sempre 
presente, da Câmara Municipal de Vila do Conde.

Atletas Vi lacondenses medalhados recebidos 
na Câmara Municipal
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Joaquim Pereira integrou a Seleção Nacional de 
Para Hóquei que conquistou o Torneio Internacional 
“Integration Cup” realizado em Antuérpia, na Bélgica. 
O jovem atleta é utente da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde e é afeto ao Centro de Reabilitação 
Professor Doutor Jorge Azevedo Maia, em Fajozes. 
A seleção foi recebida com cânticos de emoção e festejo. 

Joaquim Pereira integrou a 
Seleção Nacional de Para Hóquei

Registos

O Presidente e o Vice-presidente da Direção do Clube 
Fluvial Vilacondense, juntamente com os atletas Leonel 
Ramalho e Ana Catarina Monteiro, encontraram-se com 
a Presidente da Câmara, a quem entregaram a medalha 

comemorativa dos 110 anos do Clube. A Dra. Elisa Ferraz 
agradeceu o gesto e sublinhou o brilhante percurso 
da coletividade que muito tem contribuído para o 
engrandecimento de Vila do Conde. 

Fluvial Vilacondense oferece medalha comemorativa dos 110 anos

A atribuição do estatuto de PME Líder e PME Excelência é 
um projeto do IAPMEI – Agência para a Competitividade 
e Inovação que conta com a parceria do Turismo de 
Portugal, I.P. e dos principais bancos ativos no mercado. 
Foram muitas as empresas do nosso concelho a receber 
os estatutos de PME Líder e PME Excelência, tendo em 
conta as suas performances económico-financeiras 
fundamentais e decisivas para o crescimento da região, 
o que atesta a sua modernidade e capacidade de 
desenvolvimento das suas estratégias.

IAPMEI atribui estatuto de excelência a empresas Vilacondenses
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Foram abertos mais Espaços do Cidadão, desta vez nas 
freguesias de Mindelo e Labruge, o que aumenta a esfera 
de ação de apoio às populações num conjunto de serviços 
que, até aqui, obrigavam a deslocações até à sede do 
Concelho ou a outras cidades. 
Este projeto é de extrema utilidade, uma vez 
que disponibiliza, num único espaço,  diferentes 
acessibilidades a serviços e organismos da Administração 
Pública, como a revalidação da carta de condução, a 

emissão do Cartão Europeu de Seguro de Doença, a 
marcação e alteração de consultas médicas, a entrega 
de despesas da ADSE, alteração da morada, emissão de 
certidões civis e assuntos relacionados com a Caixa de 
Aposentações, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 
com a Autoridade para as Condições do Trabalho, com 
a Autoridade Tributária e Aduaneira, com o Registo 
Automóvel e Registo Comercial e Predial.

Espaços do Cidadão em Mindelo e em Labruge

Sendo um dos desígnios do Executivo Municipal a 
proximidade às comunidades e o desenvolvimento de 
políticas de apoio social, a Câmara Municipal estabeleceu 
protocolos com empresas privadas e criou um Fundo de 
Emergência Social, tendo em consideração a situação de 
fragilidade de um número significativo de famílias.
Neste sentido, o município de Vila do Conde estabeleceu 
com a Shamir Portugal um protocolo de cooperação 
denominado “Projeto Shamir Solidária” com o objetivo 
de dar acesso gratuito a óculos graduados. 

Por outro lado, desenvolveu o “Projeto Sorrisos Bonitos” 
através de protocolos com as Clínicas Dentárias dos 
Mareantes, Sr. dos Navegantes, Medicodente, Alameda, 
Conde Saúde, Centro Clínico Dr.a Anabela Alves, 
Consultório Médico Dentário Dr.ª Queli Henriques, Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde e Luísa Silva, Lda..
Os munícipes que cumpram os requisitos necessários 
para beneficiar destes projetos serão encaminhados 
pelos serviços sociais da Autarquia.

Solidariedade social
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O Teatro Municipal comemorou, em junho, a passagem 
do seu 7º aniversário, após a reabertura que se sucedeu 
a profundas obras de requalificação.
A data foi assinalada com visitas guiadas e diversas 
animações, para além de um espetáculo comemorativo, 
antecedido da inauguração de uma nova exposição 
fotográfica da autoria de J. Pedro Martins. 
Como momento de grande significado, procedeu-se 
ainda à instalação, no átrio principal, da grande máquina 

de projeção do antigo Cine Teatro Neiva, após um aturado 
trabalho de recuperação que foi coordenado pela equipa 
técnica do espaço.
A importância do Teatro Municipal pode ser atestada pela 
excelente programação que é desenvolvida e também 
pelos cerca de 350.000 espectadores que por lá passaram 
ao longo destes sete anos.

Teatro Municipal – 7 anos / 350.000 espectadores

Registos

Desde maio, que o Teatro Municipal tem vindo a exibir 
cinema comercial, proporcionando aos vilacondenses 
uma excelente oferta de proximidade que inclui as 
últimas novidades do circuito cinéfilo português. 
Num Município em que a Cooperativa Curtas Metragens 
CRL e o Cineclube de Vila do Conde, cada um no seu 
segmento, já exercem uma ação fundamental neste 
domínio, cabe agora ao Teatro Municipal proporcionar 
um novo campo de exibições cinematográficas. As 
sessões têm lugar às quintas-feiras, bem como no 
último sábado de cada mês. O preço do bilhete é de 3 
euros e os utentes podem aderir a um vantajoso cartão 
de cinema TMVC.

Cinema comercial é um êxito
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Frederico Lourenço, jovem bailarino vila-condense 
garantiu o 3.º lugar na categoria júnior do Concurso 
Internacional de Ballet de Helsínquia. Com 16 anos de 
idade e a frequentar atualmente a escola Domus Dança, 
o jovem competiu entre 35 candidatos tendo sido o 
único europeu premiado. 
A Câmara Municipal felicita Frederico Lourenço por mais 
este significativo êxito internacional, que confirma o seu 
prestígio e contribui para a notabilidade do Concelho. 

Frederico Lourenço vence bronze 
em Helsínquia

A Câmara Municipal decidiu, recentemente, intervir no 
Parque da Cidade João Paulo II, tornando-o mais atrativo, 
dotando-o com novos equipamentos e animando o 
espaço. Para além de ter criado uma área para merendas, 
integrada de forma harmoniosa no cenário paisagístico 
do parque, com a colocação de funcionais mesas/bancos 
foi também reforçada a iluminação em todo o parque.

 Como corolário desta intervenção o Parque da Cidade, 
o Centro de Atividades tem desenvolvido excelentes 
iniciativas, para todas as idades e sobretudo direcionados 
para as famílias, que têm sido muito bem acolhidas pela 
população, e que têm sido fundamentais na conversão 
do parque numa animada centralidade da cidade.

O Parque da Cidade e o seu Centro de Atividades
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Na passagem do 42.º aniversário do 25 de Abril, uma data 
que se assume de enorme significado, a Presidente da 
Câmara evocou as palavras de Sophia de Mello Breyner: 
“o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e 
do silêncio”. 
O ato comemorativo decorreu na Praça Vasco da Gama, 
perante inúmero público e com a participação do Corpo 
Ativo e da fanfarra dos Bombeiros Voluntários, do 
Conservatório de Música de Vila do Conde e de um coro 
enorme composto por centenas de Vilacondenses, para 
além da recitação de poemas por alunos do concelho. 
A Dra. Elisa Ferraz sublinhou, na sua intervenção, que 
o 25 de Abril “trouxe-nos a liberdade e a democracia, a 

igualdade e a fraternidade, a dignidade cívica, a justiça 
social, o fim da Guerra Colonial e o anúncio de um “tempo 
novo” e fez um apelo no sentido de que “temos que fazer 
mais e melhor pelo desenvolvimento, cumprindo Abril e 
dando aos portugueses uma efetiva melhoria das suas 
condições de vida, nomeadamente, ao nível do emprego, 
da justiça social e da dignificação da pessoa humana.” 
Do programa fez ainda parte a entoação de “Grândola 
Vila Morena”, a tradicional maratona de futebol “25 de 
Abril” e uma exposição a ela associada, bem como um 
conjunto de provas de atletismo, encerrando com um 
concerto memorável de Fausto Bordalo Dias no Teatro 
Municipal.

Viva o 25 de Abril!

Foi inaugurada a nova igreja de Parada, com 
a bênção e unção do altar, tendo sido as 
cerimónias solenes presididas pelo Arcebispo 
Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga. A comunidade 
paroquial acorreu em grande número para 
assistir às marcantes solenidades e para 
apreciar o novo templo. A Junta de Freguesia e 
a Câmara Municipal complementaram, em apoio 
financeiro, o montante angariado pela população 
através da organização de diversos eventos. O 
projeto da nova igreja é da autoria do arquiteto 
Manuel Maia Gomes.

Nova igreja de Parada

Registos
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O Padre Domingos Novais foi sacerdote da Paróquia 
de Rio Mau durante 57 anos, fazendo-o com uma 
dedicação e competência admiráveis, sempre muito 
próximo e disponível para todos os paroquianos. Como 
reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido, 
a população da Freguesia prestou-lhe uma sentida 
homenagem, a qual constou de uma Eucaristia em ação 
de graças, com a participação de vários sacerdotes e do 
descerramento de uma lápide no exterior da igreja.

Padre Domingos Novais 
é homenageado em Rio Mau

Registos

Celebrou-se uma Missa de Ação de Graças e um almoço de 
confraternização para celebrar os 40 anos de sacerdócio 
do Reverendo Padre José Domingues. Foram muitos os 
paroquianos que se associaram a esta festa de homenagem 
ao Pároco de Aveleda, Labruge e Vilar do Pinheiro. A Dra. 
Elisa Ferraz enalteceu a ação do Padre José Domingues 
junto das comunidades de fiéis que dirige, destacando a 
construção do Centro Social e Paroquial de Labruge do 
qual foi mentor e grande impulsionador.

40 anos de sacerdócio 
do Padre José Domingues

Monsenhor Domingos Araújo: 40 anos na Paróquia de Caxinas
Em setembro, completaram-se 40 anos sobre a chegada 
de Monsenhor Domingos de Araújo à Paróquia de Caxinas. 
Ao longo de todo este tempo, o sacerdote soube angariar 
a estima e o respeito da sua comunidade paroquial, 

designadamente das gentes do mar, a quem dedica um 
particular carinho e com quem sofre nos momentos de 
maior angústia. 
A Câmara Municipal endereça-lhe as devidas felicitações.
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Vila do Conde celebrou as camélias 
em flor. O evento pretende fomentar 
a animação cultural e diversificar a 
oferta turística através da promoção e 
divulgação de um produto que é uma 
marca do norte de Portugal, sensibilizando 
ainda a comunidade vila-condense para a 
proteção de um património paisagístico 
singular como as camélias. Foi criado o 
prémio “Paulino Curval”

As camélias em flor

Aproxima-se mais uma quadra natalícia. Tal como no 
ano passado, a Câmara Municipal vai levar a efeito 
uma programação rica e diversificada, que terá início a 
3 de dezembro, com uma grande festa de abertura e a 
inauguração da iluminação pública de Natal. Entre 3 de 
dezembro e 7 de janeiro, serão muitos os motivos de 
atração, sobretudo centrados em três locais nucleares: 
Praça da República, Parque da Cidade João Paulo II e 
Teatro Municipal. 

Natal

Vila do Conde reviveu a secular Feira dos Vinte também 
conhecida como Feira das Colheres de Pau, um evento 
promovido pela Autarquia em colaboração com as 
escolas do Concelho. 
Cerca de mil colheres de pau foram decoradas com 
criativas declarações de amor.

Evocação da Feira dos Vinte

Registos
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Comemorou-se, no dia 1 de março, o dia da Proteção Civil, 
efeméride instituída a nível mundial pela Organização Internacional 
da Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional por despacho do 
Ministro da Administração Interna. A iniciativa pretende alertar 
toda a comunidade para a importância dos temas associados à 
proteção civil, designadamente para a prevenção de riscos à qual 
se associou toda a comunidade escolar.

Dia da Proteção Civil

Ouvidas as dif iculdades dos produtores de leite
Em abril, reuniu o Conselho Municipal de Agricultura, tendo sido analisados 
assuntos de grande relevância para os agricultores do concelho. 
O tema principal foi a atual situação do fim das quotas leiteiras, que provoca 
enormes dificuldades aos produtores de leite do nosso Concelho e de todo o 
país, dada a elevada exposição a um mercado muito competitivo e sem regulação 
comunitária.
A Câmara Municipal acompanha e apoia os agricultores Vilacondenses nas suas 
preocupações e reivindicações, ao mesmo tempo que desenvolve incentivos na 
sua área de ação, como tem acontecido na regularização das explorações agrícolas.
A Câmara proporciona agora benefícios tributários ao nível da liquidação de taxas 
urbanísticas para o licenciamento das explorações agro-pecuárias e em processos 
de licenciamentos de construções ordinárias. Assim está garantida:

• A manutenção da isenção de liquidação e pagamento de taxa pela realização, 
reforço e manutenção de insfraestruturas urbanísticas (taxa municipal de 
urbanização) prevista no artº 38º alínea c/ do Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação, Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vila 
do Conde.

• A abolição do agravamento de 50% de taxas, previsto no art. 23º, nrº 2 do 
referido Regulamento.

• A redução de 50% da taxa de licenciamento urbanístico devida, a liquidar nos 
termos previstos no referido Regulamento.

Decorreu, no Centro de Memória de Vila do Conde, o 
seminário subordinado à problemática da igualdade 
de género, integrado no “Projeto Rede Igualdade+”, 
uma iniciativa que permitiu dar a conhecer o trabalho 
efetuado pelo Município na área da igualdade. Na sua 
alocução, a Presidente da Câmara sublinhou que “ o 
Município de Vila do Conde celebrou um protocolo com 
a Comissão para a Igualdade de Género destinado à 
elaboração de um plano municipal para a igualdade que 
tem como base o inquérito feito a todos os colaboradores 
e o diagnóstico social do Município, um instrumento de 
trabalho que permitirá à Autarquia criar um conjunto de 
regras e princípios em que a igualdade de género será, 
cada vez mais, uma realidade salvaguardada.”  

Igualdade de género em debate
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Durante os meses de verão, os Jardins da Av. Júlio Graça voltaram a ser o ponto de encontro  de milhares de pessoas 
que nos visitaram para conhecerem as melhores feiras do país a nível do artesanato, da gastronomia e da agricultura.

Vila do Conde
a capital das tradições portuguesas

Registos



| 41

O escultor José Rodrigues, recentemente falecido, 
marcou indelevelmente a arte portuguesa dos últimos 
anos, quer através do desenho, onde se salienta uma 
forte originalidade, quer através da escultura, género 
artístico que desenvolveu e representou através de 
uma atividade multifacetada. A sua arte está espalhada 
pelo espaço público de um elevado número de cidades 

portuguesas, nomeadamente em Vila do Conde. José 
Rodrigues é autor do trabalho de arte pública que se 
pode ver na sala de audiências do Tribunal e do magnífico 
conjunto escultórico sito na Praça D. João II.

As marcas de José Rodrigues em Vila do Conde

Ano após ano, todo o litoral de Vila do Conde é literalmente 
invadido no verão por muitos milhares de pessoas, que 
encontram nas nossas praias as condições para disfrutar 
dos prazeres que são proporcionados pela época estival. 
Mais uma vez isso aconteceu, voltando, desta forma, a 
ser dado um contributo fundamental para o a aumento 
do desenvolvimento turístico e o consequente apoio às 
múltiplas atividades da economia local. 

Mais um verão com praias 
cheias

Registos
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No decorrer da cerimónia comemorativa do centésimo 
quarto aniversário da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a Presidente da 
Câmara anunciou a oferta à Instituição de uma nova viatura 
para transporte de doentes no valor de 40 mil euros, num 
reconhecimento público da atividade desenvolvida em 
prol dos Vilacondenses e do bem comum.

A Câmara Municipal e a Paróquia das Caxinas associaram-
se na comemoração do Dia Nacional do Pescador. Junto 
do Memorial aos Náufragos, a Dra. Elisa Ferraz enalteceu 
a coragem com que os nossos pescadores enfrentam a 
sua dura atividade, lembrando também que é o oceano 
que transmite a esta comunidade a determinação bem 

evidente no seu viver e modo de estar.
Após o momento de recolhimento em que marcou 
presença Monsenhor Manuel Araújo, foram lançadas 
ao mar rosas brancas, em homenagem aos nossos 
pescadores que ali perderam a vida.

Dia do pescador comemorado nas Caxinas

Câmara oferece ambulância aos 
bombeiros

A iniciativa promovida pela Associação de Desportos 
e Cultura do Concelho de Vila do Conde, com o apoio 
da Câmara Municipal, teve como lema, “Partilhar a 
Cultura”. Durante 7 meses, 15 Associações partilharam 
58 espetáculos nas várias salas existentes no nosso 
Concelho, apresentando performances nas áreas do 
teatro, dança e música. Muitas foram as coletividades 
oriundas das diversas Freguesias que participaram 
no intercâmbio. A Presidente da Câmara enalteceu 
esta iniciativa e felicitou as Associações participantes 
lançando um repto para que se comece a trabalhar na 
próxima edição.

16.ª edição do Intercâmbio 
Cultural Concelhio (ICC)

Registos
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ACIMA DE TUDO, 
VILA DO CONDE!
Entrevista a Elisa Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
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Quais as reflexões que faz sobre o seu atual 
mandato como Presidente da Câmara? 
Tenho dito, repetidamente, que é uma honra enorme 
ter sido escolhida pelos Vilacondenses para gerir 
os destinos do nosso Município. Recebi esta tarefa 
com um espírito de missão, empenhando-me por 
inteiro e procurando corresponder, no dia a dia, 
às expectativas dos meus concidadãos. Sinto que 
estou a cumprir o meu dever e posso assegurar que 
continuarei a honrar o meu cargo e a tudo fazer para 
o engrandecimento de Vila do Conde. 

Desde o início que fala do rigor nas contas 
municipais, da vontade de baixar impostos e 
de pagamentos a tempo e a horas. Continua a 
pensar do mesmo modo?
Absolutamente. Sou muito exigente no rigor das 
execuções orçamentais, porque estamos a falar de 
dinheiros públicos, cuja boa gestão nos permite 
tomar decisões importantes e devidamente 
programadas. É com base neste rigor que tem sido 
possível desagravar a carga fiscal aos Vilacondenses, 
nomeadamente em sede de IMI, cuja taxa baixou 
pelo segundo ano consecutivo, retirando aos cofres 
municipais mais de 3 milhões de euros, que são assim 
devolvidos às famílias e às empresas, aumentando o 
rendimento disponível e ajudando a criar condições 
para gerar mais empregos. Para além disso, é 
ainda nossa obrigação pagar a tempo e a horas aos 
fornecedores, muitos deles do nosso Concelho e que, 
desta forma, vêm rapidamente cumpridas as suas 
operações de cobrança em relação ao Município, 
libertando dinheiro para o desenvolvimento dos 
seus negócios. Além de tudo, a dívida do Município 
foi reduzida no mandato em cerca de 30%, o que 
significa que diminuiu consideravelmente num valor 
a rondar os 17 milhões de euros. Por último, e não 
menos significativo, têm de ser referidos os apoios 
aos mais diversos níveis, incluindo fiscais, que são 
facultados aos nossos agricultores na legalização 
das suas explorações e para empresas com projetos 
económicos  de interesse municipal.

Não obstante este esforço considerável, tem 
sido possível a execução de diversas obras em 
todo o Concelho. Que tem a dizer sobre isso?

Por vezes, talvez por insuficiente informação pública, 
nem sempre é dado o devido relevo ao enorme 
investimento que se desenvolve nesta área. Devo dizer 
que é um assunto que acompanho em permanência 
e posso assegurar que tem sido e continuará a ser 
executado um elevado número de intervenções por 
todo o Concelho, num plano que temos devidamente 
estabelecido e que, no caso das freguesias, tem sido 
levado a cabo em consonância com as respetivas 
Juntas. O valor investido e a investir em obras é 
superior a 20 milhões de euros, sendo que a isto se 
deve juntar cerca de 15 milhões de euros inseridos 
no PEDU e nos mapeamentos de desenvolvimento e 
coesão territorial. 

É uma soma efetivamente muito avultada, num 
setor em que, algumas vezes, há uma certa 
tendência para não lhe ser associado. Concorda?
Talvez isso aconteça, uma vez que, por princípio, tenho 
uma tendência natural para privilegiar o coletivo em 
detrimento do individual. Mas convém não esquecer 
que as nossas grandes decisões, obviamente 
delineadas no seio do Executivo Municipal, são 
validadas, e muitas vezes propostas, pela Presidente. 
E é por isso que, neste capítulo, tenho muito orgulho 
em poder anunciar um plano claramente ambicioso 
em matéria de obras, tanto as que são levadas a cabo 
com verbas exclusivamente municipais, como as que 
são alvo de comparticipações comunitárias. Quando, 
de vez em quando, ouço alguns, poucos, falarem em 
festas a mais, estão, naturalmente a esquecer-se 
do rigor das nossas contas e da gestão aturada que 
delas fazemos para podermos concretizar os nossos 
objetivos. Mas também não estão a ter em conta 
os anseios dos Vilacondenses e ainda a importância 
desta dinâmica de acontecimentos na atração 
turística pela nossa terra e no respetivo aumento 
do fluxo de visitantes, com evidentes benefícios 
coletivos, e particulares contributos para a melhoria 
e sustentabilidade da economia local.

Ao longo destes três anos, tem sido permanente 
a sua presença nas freguesias e os diálogos com 
as respetivas Juntas. Que tem a dizer sobre isto?
As nossas Juntas de Freguesia são parceiros 
fundamentais no desenvolvimento do Município, 
e nunca me cansarei de o referir. Por isso mesmo, 

Em 23 de outubro, completam-se três anos sobre a data da tomada de posse de Elisa Ferraz como  
Presidente da Câmara Municipal. Aqui ficam as suas respostas às perguntas que lhe foram colocadas:
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estou sempre atenta aos anseios dos nossos autarcas 
e com eles converso muitas vezes para avaliar as suas 
preocupações e concertar intervenções que vão de 
encontro aos interesses das populações. Para além 
disso, e de uma forma organizada, percorro com 
frequência todas as freguesias e assim voltarei a 
fazê-lo no 1º trimestre do próximo ano, para verificar 
localmente o que temos feito e o que precisamos 
de fazer, ao mesmo tempo que contactamos os 
munícipes e as forças vivas de cada freguesia.

Para além das Juntas de Freguesia, há outros 
parceiros estratégicos?
Certamente que sim, e cito de imediato as associações, 
os clubes e as instituições, aqui incluindo as paróquias, 
que prestam serviços extremamente relevantes 
aos Vilacondenses e que, deste modo, merecem 
também o apoio empenhado da Câmara Municipal, 
dada a sua condição de parceiros fundamentais no 
desenvolvimento do Município.

Que projetos e ideias de futuro pode revelar?
Enquanto for Presidente da Câmara, não terei nunca 
segredos sobre o que ambicionamos fazer e, muito 
menos, cartas guardadas para momentos especiais. 
Primeiro projeta-se, depois estuda-se a viabilidade, só 
depois se executa. Mas o que é projetado, estudado 
e tido como viável, podem estar certos que é para 
ser feito. Sem segredos. O meu trabalho é o dia a dia 
em prol de todos, pensando muito nos munícipes e 
nas suas expectativas, de forma próxima, aberta e 
construtiva. Acima de tudo, Vila do Conde!

Naturalmente tem projetos concretos que 
gostaria de realizar. Quer referir o quê?
Para além do muito que tem vindo a ser concretizado 
nas mais diversas áreas, em simultâneo com esta 
fantástica mobilização dos Vilacondenses em torno 
de grandes projetos e eventos, há, naturalmente, 
um conjunto de decisões, que necessitam de um 
certo tempo, mas que gostaria efetivamente de  
protagonizar. Refiro-me, concretamente, a uma 
intervenção muito profunda em toda a rede viária 
do Concelho, na concretização de obras significativas 
(algumas já quase a começar) como as piscinas 
municipais, o Palacete Melo e o Centro Comunitário 
de Caxinas, a que junto as muitas obras do PEDU que 
foram agora negociadas e que incluem, por exemplo, 
a ponte pedonal sobre o rio Ave. Ao mesmo tempo, 
estou muito empenhada numa solução para o 
Mosteiro de Santa Clara e gostaria de ver concretizado 

o projeto da candidatura de Vila do Conde e da 
sua construção naval a Património Mundial da 
Humanidade. Noutro âmbito, refiro o empenho 
em continuar a contribuir para o desagravamento 
fiscal de famílias e empresas, ao mesmo tempo que 
ambiciono encetar, em tempo oportuno, um processo 
de negociação com a Indaqua, sobretudo tendo em 
conta a implementação da tarifa social e um modo 
eficaz de criarmos meios muito mais atrativos para 
adesões espontâneas à rede por parte de famílias e 
de empresas.

Mas, atendendo a que vamos entrar no 
último ano do mandato, tal plano necessitaria 
certamente que continuasse à frente dos 
destinos da Câmara Municipal. Que pensa 
fazer?
Sou uma pessoa aberta, sincera e disposta a trabalhar 
por Vila do Conde. Como é sabido, já manifestei 
publicamente a minha disponibilidade para 
continuar e prosseguir este caminho que cumpre e 
dá continuidade ao projeto do Partido Socialista, que 
me escolheu, em 2013, para liderar a lista à Câmara 
Municipal. Tenho confiança nos seus dirigentes, a 
quem compete a decisão e espero, tranquilamente, 
pelo normal desenvolvimento do processo. 
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Composição das Juntas de Freguesia

Árvore 
 
Presidente:
Carlos Alberto Sousa Correia

Secretária:
Filipe Ribeiro

Tesoureiro:
João Avelino Lima

Aveleda 
 
Presidente:
Agostinho Campos

 Secretário:
Armando Ferreira Silva

Tesoureiro:
Fernando Hora Ramos

Azurara 
 
Presidente:
Rute Saraiva

Secretário:
José Manuel Silva Rocha 

Tesoureiro:
António Pedro Lopes Silva

Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e Parada 
 
Presidente:
Rui Manuel Pereira de Sousa

Secretário:
Ernesto Maia Azevedo  

Tesoureiro:
António Manuel Araújo Silva

Fajozes 
 
Presidente:
Sílvia Rodrigues Lomba

Secretário:
António dos Santos Costa

Tesoureiro:
José Manuel Ferreira

Fornelo e Vairão 
 
Presidente:
José de Deus Santos

Secretário:
Carlos Sousa Magalhães

Tesoureiro:
Serafim Fernandes

Gião 
 
Presidente:
Adelino de Sousa Lima

Secretário:
Henrique Ferreira da Silva 

Tesoureira:
Maria Fernanda Ribeiro

Guilhabreu 
 
Presidente:
Joaquim Cândido Moreira

Secretário:
José Carlos Magalhães

Tesoureiro:
António Campelo

Touguinha 
e Touguinhó 
 
Presidente:
Ilídio Santos Gomes

Secretário:
José António Rodrigues

Tesoureira:
Paula Cristina Eusébio

Vila Chã 
 
Presidente:
Benjamim Moreira

Secretário:
Henrique José dos Santos

Tesoureiro:
Ernesto Salgueiro Lomba

Vila do Conde 
 
Presidente: 
Maria Alcide Aguiar

Secretário:
José Maria Praga Postiga

Tesoureiro:
António José Pinheiro

Vilar e Mosteiró 
 
Presidente:
Amândio José Couteiro

Secretária:
Maria Alina Silva Moreira

Tesoureiro:
Paulo Sérgio Sousa Ferreira

Mindelo 
 
Presidente:
Paula Torres

Secretária:
Leonor Chasco

Tesoureiro:
José Ramos 

Modivas 
 
Presidente:
Ana Cristina Moreira Silva

Secretário:
Arnaldo Fonseca

Tesoureiro:
Fernando dos Santos Couto

Retorta e Tougues 
 
Presidente:
Carlos Manuel Bento

Secretário:
Orlando Matos Dinis

Tesoureira:
Maria Ilda Azevedo Eusébio

Rio Mau e Arcos 
 
Presidente:
Sara Goreti Balazeiro

Secretário:
José Rui Barbosa

Tesoureiro:
Miguel Sousa Campos

Junqueira 
 
Presidente:
Carlos Manuel Baptista

Secretário:
Fernando de Sousa Araújo

Tesoureira:
Maria Manuela Costa 

Labruge 
 
Presidente:
André Filipe Araújo

Secretária:
Emília Maria Pinheiro

Tesoureira:
Cláudia Alexandra Costa

Macieira 
 
Presidente:
Fernando Manuel Oliveira

Secretário:
Paula Rei de Azevedo

Tesoureiro:
Remízio Rodrigues

Malta e Canidelo

Presidente:
Delfim Gonçalves da Costa

Secretário:
Nelson Carlos Lopes

Tesoureiro:
Arnaldo do Carmo Reis

Vilar do Pinheiro 
 
Presidente:
José Miguel Pinto Pereira

Secretária:
António Augusto dos Santos

Tesoureiro:
Martinho Miguel Soares

Órgãos Autárquicos
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Câmara
Fora de Portas
com todos e em todo o Concelho

Mais uma vez, a Presidente da Câmara e o Executivo 
Municipal percorreram todas as freguesias, 
acompanhando o desenvolvimento da atividade 
Municipal juntamente com os autarcas de cada uma 
delas, fazendo um levantamento das necessidades locais 
e estabelecendo um contacto direto com as populações. 

Esta iniciativa traduz a importância que é dada às 
freguesias no desenvolvimento harmónico e sustentável 
do Concelho e às Juntas de Freguesia como parceiros 
fundamentais neste processo, em conjunto com as 
Associações, Instituições e Paróquias.

Configura-se assim, uma desejada descentralização 
com o objetivo de construir, em conjunto, um futuro 

coletivo que vá ao encontro dos interesses e anseios dos 
Vilacondenses.
O Executivo Municipal também prestou contas da sua 
ação aos munícipes e auscultou, diretamente, as suas 
opiniões, em reuniões públicas alargadas, para as quais 
foram convidadas as populações e as forças vivas locais.

Foi uma experiência gratificante, enriquecedora e do 
máximo interesse, enquadrada num plano de partilha 
com os munícipes de projetos e de decisões, tendo como 
finalidade suprema o desenvolvimento harmonioso do 
Concelho e o bem-estar dos Vilacondenses.
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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

“Estas atividades são boas para a população pois vêm aproximar a Câmara 
às Freguesias e vêm tirar as dúvidas que os habitantes das freguesias têm, 
sobre quais as responsabilidades da Junta em relação à Câmara e vice-versa. 
Acho que isto é proveitoso e bom para todas as partes e vai unir mais a 
Câmara às Juntas, porque os habitantes muitas vezes não conhecem o 
Presidente da Câmara, não conhecem  o elenco da Câmara e assim ficam a 
conhecer e aproveitam para tirar todas as dúvidas que têm.”

Presidente Carlos Alberto Sousa Correia

Árvore
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“Acho que foi uma iniciativa de louvar.
É uma forma nobre de estar na política, neste caso, nos cargos dos órgãos 
autárquicos, portanto foi uma visita que irá ser rentável para a freguesia e 
para a população. Vimos algumas obras que estavam pendentes, mas que no 
futuro serão realizadas, o que é bom para a freguesia.”

Presidente Agostinho Campos

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
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“É uma iniciativa de louvar, por parte do Executivo da Câmara Municipal de 
Vila do Conde.
Esta visita serviu para as pessoas exporem os problemas e a Presidente 
respondeu com a abertura que, por norma, tem. Por isso, eu só tenho a 
agradecer ao Executivo Municipal, e acho que em nome da população e do 
Executivo da Junta de Freguesia, deixo um muito obrigado à Dra. Elisa Ferraz”

Presidente Rute Rosina Saraiva Teixeira

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
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“Este tipo de iniciativas é de extrema importância para que sejam criadas as 
condições de proximidade entre a população e a política, e no caso concreto, 
os órgãos autárquicos.
Permite também, que o Executivo Municipal possa conhecer mais de perto 
os problemas com que as populações, diariamente, se confrontam e também 
de alguma forma, para perceber o potencial que tem cada uma delas no 
território e o contributo que podem dar à sociedade.”

Presidente Rui Manuel Pereira de Sousa

21,86 Km2 130,3 hab/Km22.848
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Bagunte, Ferreiró,  
Outeiro Maior  
e Parada



| 55

“Foram abordados pontos fulcrais, nomeadamente alguns dos problemas 
que mais preocupam os habitantes de Fajozes. As questões foram colocadas 
e acho que as pessoas levaram um feedback positivo em relação à resolução 
dos problemas.
Gostaria muito que a iniciativa não ficasse por aqui, que continuasse.  
Quero dar os parabéns ao Executivo Municipal, nomeadamente à Presidente 
da Câmara Municipal.”

Presidente Sílvia Rodrigues Lomba

5,96 Km2 239,1 hab/Km21.425
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Fajozes
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“Iniciativas como esta beneficiam grandemente a população, na medida em 
que se sentem mais próximas da autarquia central e compreendem, também, 
como é que as Juntas de Freguesia trabalham em conjunto com as Câmaras 
Municipais.”

Presidente José de Deus Santos

9,97 Km2 243,6 hab/Km22.643
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Fornelo  
e Vairão
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“Iniciativas destas são muito importantes para a população, pois conseguem 
uma comunicação direta com todos os habitantes da Freguesia. Os que tinham 
dúvidas, apresentaram-nas à Presidente da Câmara Municipal e receberam 
informação cabal das situações que podem ou não ser resolvidas o mais breve 
possível. Os meus agradecimentos, em meu nome como Presidente da Junta, 
mas também por todos os habitantes de Gião, pela forma de tratamento 
político que a nossa Presidente está a ter com a população de Vila do Conde.”

Presidente Adelino de Sousa Lima

5,66 Km2 310,2 hab/Km21.756
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Gião
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“Esta atividade, Câmara fora de portas, assim como a sessão pública que se 
realizou aqui em Guilhabreu, traz transparência e mostra realmente o rigor e 
a seriedade com que trabalhamos.
É bom sentir e ouvir as perguntas diretas feitas aqui, e que são respondidas 
pelo Executivo Municipal. Sem dúvida que atitudes destas vão trazer 
proximidade entre as pessoas e o entrosamento para que as coisas se 
resolvam mais facilmente.”

Presidente Joaquim Cândido Moreira

6,46 Km2 364,9 hab/Km22.357
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Guilhabreu
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“Na minha perspetiva, este tipo de iniciativas que a Câmara Municipal está a 
levar a cabo por todo o Concelho são bastante importantes, porque permitem 
uma aproximação e um contacto direto entre os eleitores e os eleitos. Esta 
proximidade é benéfica a ambas as partes porque permite-nos conhecer 
melhor aqueles pequenos problemas e ter a capacidade e determinação, para 
conseguirmos ir ao encontro daquilo que são as expectativas da população.”

Presidente Carlos Manuel Baptista

6,83 Km2 295,6 hab/Km22.019
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Junqueira
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“Foi uma iniciativa muito interessante e inovadora no sentido de criar em 
nós, Presidentes de Junta, ferramentas muito ativas e dinâmicas para o 
nosso dia-a-dia. Ouvimos da parte dos nossos fregueses as suas reações ao 
trabalho que estamos a preconizar e ouvimos também as sugestões, e as 
suas principais expectativas e principais necessidades. Isto permite-nos fazer 
um trabalho mais assertivo e sem dúvida bastante dinâmico, criando uma 
grande motivação para servir bem as nossas populações.”

Presidente André Filipe Araújo

5,07 Km2 553,5 hab/Km22.806
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Labruge
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“Acho que é importante a vinda da Presidente da Câmara Municipal às 
Freguesias, porque contata com as pessoas, tem uma proximidade que é 
democraticamente aceitável e desejável e é a maneira de estar mais junto 
com quem vive o dia-a-dia nos espaços. E pode daqui também tirar umas 
ilações e entender as preocupações das pessoas para responder melhor. 
Acho que, sobretudo, é esse o entendimento que eu tenho do modo, como 
o Presidente da Câmara deve atuar junto dos seus cidadãos, daqueles que o 
elegem.”

Presidente Fernando Manuel Oliveira

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



62 |

“A nossa Presidente ficou a conhecer, efetivamente, alguns pontos negros que 
temos na Freguesia, e ficamos com a promessa que alguns serão resolvidos 
este ano, outros para o próximo ano. Houve assuntos que algumas pessoas 
puseram particularmente, e a Câmara Municipal disponibilizou-se a tentar 
resolvê-los e a conversar mais tarde. Resumindo, acho que foi benéfico o 
tempo que aqui passámos.”

Presidente Delfim Gonçalves da Costa

5,93 Km2 391,4 hab/Km22.291
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Malta e 
Canidelo
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“O que entendo que é positivo nestas ações é que as pessoas têm hipótese de 
serem ouvidas pela Câmara Municipal e vêm aqui expor os seus problemas. 
E, de certa forma, acho que a Sra. Presidente é bastante sensível às questões 
sociais e não só. A Junta de Freguesia retrata e relata diariamente todas as 
questões, mas desta forma sentem a emoção das pessoas e os problemas 
que lhe são colocados.”

Presidente Paula Torres

5,74 Km2 608,2 hab/Km23.491
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Mindelo
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“Estas iniciativas são muito importantes para as populações, primeiro 
porque a população fica a conhecer todos os elementos do Executivo.Tomam 
conhecimento também das atividades que o Executivo tem desenvolvido com 
mais pormenor e tiram dúvidas. São autênticas sessões de esclarecimento, 
importantíssimas. É relevante também ouvir o que o Executivo tem para 
explicar em relação aos problemas que se considera ainda não estarem 
resolvidos. Isso aconteceu hoje, as pessoas tiveram algumas surpresas.”

Presidente Ana Cristina Moreira Silva

4,1 Km2 440,5 hab/Km21.806
 área total 

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Modivas
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“Esta iniciativa é de facto importante para a Freguesia e para a população. 
É de enaltecer, porque de facto é importante esta proximidade entre a 
população e o poder autárquico. Isso aconteceu hoje de forma evidente e 
muito clara. Iniciamos o nosso dia com uma visita a determinados locais 
da freguesia onde já fizemos obra, e outras onde pretendemos fazer. O que 
podemos verificar é que no geral a Freguesia está satisfeita com o que temos 
feito.”

Presidente Carlos Manuel Bento

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
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“Esta iniciativa vai ao encontro da população, vem dar a conhecer às pessoas 
os membros da Câmara Municipal e  na sessão pública podem sempre tirar 
algumas dúvidas. Esta iniciativa traz a Câmara Municipal a ver de perto 
alguns dos problemas existentes na freguesia.”

Presidente Sara Goreti Balazeiro

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
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“Esta iniciativa é uma prova de que a aproximação entre os órgãos autárquicos 
e as populações é cada vez mais importante. É fundamental que as pessoas 
sintam que nós estamos atentos aos problemas delas e que estamos aqui 
para os resolver. A Câmara Municipal não consegue resolver sozinha, nem a 
Junta de Freguesia, nem a população. Mas este conjunto das 3 entidades se 
estiverem próximas e cientes do que é preciso, isto é prova profunda que as 
coisas podem realmente funcionar de outra maneira no nosso país.”

Presidente Ilídio Santos Gomes

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
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“Estas atividades são sempre muito úteis para a população e também para 
o Presidente da Junta de Freguesia, porque fica mais elucidado com estas 
situações, aparecem sempre coisas novas e engrandece-nos estes encontros 
conjuntos da população de Vila Chã.”

Presidente Benjamim Moreira

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
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“Esta foi uma iniciativa que eu considero de excelência. Primeiro, porque 
excedeu as expectativas que eu tinha quanto a esta reunião. Depois, 
tivemos muita afluência de cidadãos e o entusiasmo com que eles fizeram 
as perguntas à Dra. Elisa Ferraz mostraram bem o interesse que têm pela 
sua terra, e mostraram bem a capacidade que têm em fazer perguntas e 
apresentar sugestões, que de alguma forma elucida e mostra que este é o 
caminho.”

Presidente Maria Alcide Aguiar

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
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“A iniciativa que a Câmara Municipal de Vila do Conde está a levar a cabo 
de visitar e ir próximo das populações no sentido de auscultar as opiniões e 
também de conhecer no terreno aquilo que é a realidade e os propósitos dos 
Executivos das  Juntas de Freguesia, na nossa opinião é muito positivo.
O sair do gabinete e ir ao encontro das pessoas, de ir percorrer, conhecer 
as realidades e saber quais os anseios das populações. E mais tarde, tentar 
ouvir a opinião das pessoas e tentar responder às suas preocupações.”

Presidente Amândio José Couteiro

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

da freguesia

é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Vilar e 
Mosteiró
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“Foi uma reunião em que realmente pudemos discutir os assuntos com o 
Executivo Municipal. 
Tivemos a oportunidade de visitar as diversas obras que a Junta de Freguesia 
se propôs a fazer durante 2016. Também conseguimos discutir com o 
Executivo a obra que foi proposta por este ano para a Freguesia de Vilar do 
Pinheiro, e vai a bom porto, segundo o que nos foi relatado.”

Presidente José Miguel Pinto Pereira

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

da freguesia
é o número de 
habitantes da 
freguesia

é a densidade 
populacional  
da freguesia

Vilar do 
Pinheiro
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O seu curriculum mostra que é um cidadão de 
Portugal e do mundo, como vê e sente Vila Conde e os 
Vilacondenses?
Vila do Conde é cada vez mais especial e sinto um enorme 
orgulho em ser um Vilacondense de Azurara.
Sou um felizardo por viver e pertencer a uma terra com 
montanha, rio e mar e partilhá-la com gente afável e 
amiga.

Vila Conde tem uma presença interessante no desporto 
em várias modalidades, desde o Futebol à Canoagem. 
Como analisa a prática do desporto e o papel do 
desporto no Concelho?
Porque falamos de Desporto e também de Jogos 
Olímpicos, começo por destacar a participação do Atleta 
Vilacondense da equipa de Futebol Olímpica, o Salvador 
Agra. Ele foi o representante dos atletas Vilacondenses 
nos JO Rio 2016.
A prática do Desporto é essencial à vida de cada um e 
deverá fazer parte do dia a dia de cada um de nós se 
queremos um Portugal melhor.
Somos um dos países europeus com menor número de 
praticantes de desporto e particularmente nas nossas 
crianças e nos nossos jovens, é preocupante verificar os 
seus efeitos nefastos na saúde.
Vila do Conde reúne condições naturais excecionais 
para a prática de Desporto de ar livre. Ao nível das 
infraestruturas também está bem equipado.
A prática de Desporto é e deverá continuar a ser um 

objetivo prioritário para tal é necessário valorizar 
socialmente a prática de Desporto e não esquecer o 
papel que o associativismo tem tido ao longo dos tempos 
nessa valorização.

Quer como atleta e agora como dirigente desempenhou 
e desempenha um papel de grande relevância no 
desporto olímpico. Que balanço faz da presença olímpica 
de Portugal e a sua evolução?
Falamos de Alto Rendimento e os atletas, os treinadores 
e todos os que agentes e instituições envolvidas querem 
sempre mais. Na verdade, estou certo de que todos 
gostariam que os resultados obtidos tivessem sido 
superiores às 24 medalhas conquistadas em 24 edições.
Se é verdade que a participação nos JO vai muito para 
além das medalhas conquistadas, considero que a 
participação nos JO Rio 2016, refletem uma evolução 
global do nível da prestação dos nossos atletas.

Relativamente ao futuro da cidade e do Concelho em 
termos sociais, culturais, desportivos e económicos 
quais devem ser as principais preocupações e objetivos 
dos responsáveis políticos e dos dirigentes associativos?
São temas grandes e todos eles muito importantes. Não 
tendo conhecimento profundo das matérias, limitar-me-
ei a desejar que cada Vilacondense entenda o seu próximo 
como um colega de uma Equipa que queremos que 
tenha muito sucesso. Vila do Conde e os Vilacondenses 
merecem esse sucesso numa relação baseada em três 
valores olímpicos de Excelência de Respeito e Amizade.

Um Vilacondense 
Chefe da Missão 
Olímpica Portuguesa
Entrevista com José Garcia, Professor

José Garcia, licenciado em Educação Física, mestre em Estudos da Criança, Professor na Escola Dr. Carlos Pinto Ferreira, Junqueira-
Vila Conde, atleta de Canoagem tendo competido nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996), foi o chefe 
de Missão Olímpica Portuguesa no Rio de Janeiro, depois de ter sido um dos adjuntos do Chefe de Missão nos Jogos Olímpicos de 
Londres (2012).

José Garcia em Portugal foi campeão nacional inúmeras vezes e em termos internacionais destaca-se a medalha de bronze 
conquistada no Campeonato do Mundo de Plovdiv em 1989 e os lugares de pódio em inúmeras competições internacionais do 
mais elevado nível desportivo. Foi treinador de Canoagem e Vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem.

Como Canoísta, representou o Ginásio Clube Vilacondense, o Vila do Conde kayak Clube e o Clube Fluvial Vilacondense.

Entrevista
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sinto um enorme 
orgulho em ser um 

Vilacondense de 
Azurara.”
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História

A Igreja de S. João Batista ou Igreja Matriz fica 
localizada no centro da cidade e a sua construção 
veio ocupar o espaço onde se localizava a Capela 
de S. Sebastião, transferida para o largo com o 
mesmo nome e posteriormente para o Cemitério  
Municipal. João Rianho foi o primeiro arquiteto 
a projetar a igreja, que iniciou a sua construção 
em 1496. Depois disso, o templo recebeu 
intervenções de mais 3 arquitetos: Sancho Garcia, 
Rui Garcia Penagós e mais tarde João de Castilho.  
D. Manuel I, numa peregrinação, que empreende 
a Santiago de Compostela acaba por ficar 
hospedado em Vila do Conde. Depois disso, a 
Coroa portuguesa passou a financiar a obra. Em 
1506, havia partes da igreja, já terminadas mas a 

parte mais significativa das obras decorreria entre 
1511 e 1514 sob direção do arquiteto biscainho, 
João de Castilho. A torre sineira, de estilo 
maneirista, só viria a ficar terminada 
em 1573 pela mão de João Lopes, 
o Moço. A igreja apresenta planta 
em cruz latina com três naves de 
diferentes alturas e com cobertura de 
madeira e cabeceira com três capelas. 
O púlpito e os altares laterais foram esculpidos na 
primeira metade do século XVIII pelo entalhador 
João Gomes de Carvalho. As janelas ostentam 
vitrais modernos datados do início do século XX 
e representam cena da vida de Cristo e de S. João 
Batista. 

A Igreja Matriz
Este expoente do estilo manuelino em Portugal, que apresenta elementos da arquitetura gótica, é um dos nossos mais 
importantes monumentos. É com redobrado orgulho que contamos aqui um pouco da sua história.

um expoente 
do estilo 
manuelino ”
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A R T E  U R B A N A
A arte urbana vem dignificar e dar mais valor aos espaços. 
Ultimamente, em vários locais, tem pontuado na nossa cidade,  
homenageando por exemplo, as mulheres que dedicaram as 
suas vidas de trabalho árduo à atividade da seca do bacalhau, 
ou ainda à comunidade piscatória das Caxinas. Temos também 
um mural dedicado ao casal Delaunay, colocado num dos 
estabelecimentos escolares, e também o trabalho de Vhils, que 
esculpiu o rosto de Valter Hugo Mãe no molhe da Senhora da 
Guia. 
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