
Conde
Vila de

BOLETIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE, N.º 83, JANEIRO DE 2010

o

Autarquia investe nas Funções Sociais
Apoios reforçados em tempo de crise

Água e saneamento 
sem aumentos em 2010
Câmara e Indáqua chegam a acordo 

Município aprovou Opções 
para 2010 
Educação e Acção Social prioritárias

Autarquia investe nas Funções Sociais
Apoios reforçados em tempo de crise

Água e saneamento 
sem aumentos em 2010
Câmara e Indáqua chegam a acordo 

Município aprovou Opções 
para 2010 
Educação e Acção Social prioritárias



editorial

Cara(o) Munícipe,

No tempo difícil que se vai vivendo, fruto de uma crise a nível

global, torna-se necessário haver respostas capazes e firmes 

no sentido de minimizar as dificuldades que muitos atravessam.

As autarquias, como em tantas outras situações, assumem aqui 

um papel fundamental pela sua proximidade às populações 

e pelo conhecimento das realidades locais. Simultaneamente,

é importante também que se lance um sinal de esperança para 

o futuro e que juntos, como comunidade solidária, encontremos

formas e forças «para dar a volta por cima».

Os vilacondenses sempre se uniram nos momentos mais difíceis 

e sempre tiveram na sua Câmara Municipal resposta aos seus

anseios. Ora, sendo as Grandes Opções do Plano um mecanismo

fundamental da actividade do nosso Município, o Orçamento e

Plano de Actividades para 2010 lá contidos revestem-se de relevo

especial, definindo a estratégia municipal tendo em consideração 

a realidade actual. Assim, com rigor e contenção, mas com um

profundo sentimento de preocupação para com as questões

sociais, atribui-se prioridades às áreas da Acção Social e Educação,

não descurando outras áreas de intervenção autárquica que,

ao longo dos tempos, foram moldando Vila do Conde,

transformando-a naquilo que é hoje: um concelho com um

desenvolvimento harmonioso e sustentável, solidário, onde a

qualidade de vida atingiu patamares por todos reconhecidos.

A conclusão do Programa Especial de Realojamento, aliado 

a medidas sociais, procurando ajudar os mais desfavorecidos,

é resposta clara no imediato, enquanto a construção de oito novos

centros escolares são garantia na formação das gerações vindouras

e base para a justiça social. No combate ao desemprego aposta-se

em estratégias de criação de novos postos de trabalho, através do

criar de condições para o investimento no Concelho.

A construção do Centro Hospitalar Vila do Conde/Póvoa,

a construção da ETAR do Ave e a aposta na cobertura do Concelho

com redes de água e drenagem de esgotos são hoje realidades

incontornáveis e sinais claros de desenvolvimento futuro.

Termino, fazendo votos que o ano de 2010 nos traga a esperança,

a paz e a harmonia que todos desejamos.

Ficha Técnica
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Dando seguimento ao processo que
visa a construção do novo Hospital Póvoa
de Varzim/Vila do Conde, o Presidente da
Câmara Municipal reuniu-se, em meados
de Dezembro, com o Secretário de Estado
da Saúde, Dr. Óscar Gaspar, que tem dele-
gada pela Sr.ª Ministra da Saúde a res-
ponsabilidade das parcerias público/pri-
vadas.Presente esteve também o indigitado
Presidente da Administração Regional de
Saúde do Norte, Dr. Fernando Araújo.

Durante esta reunião de trabalho, o
autarca recebeu, mais uma vez, a garantia
de que a construção vai iniciar-se a breve
prazo, estimando-se a sua conclusão para
2013, conforme referido no Boletim Muni-
cipal de Novembro. Assim, está agora defi-
nida a calendarização de todo o processo:
– A primeira fase será a da finalização dos
documentos indispensáveis ao lança-
mento do concurso, a qual incluirá a
Declaração de Utilidade Pública dos terre-
nos necessária à expropriação ou nego-
ciação dos mesmos.
– Até ao final do primeiro semestre do pró-
ximo ano será lançado o concurso público
internacional de concepção/construção.
– Os restantes seis meses de 2010 serão
destinados à elaboração e apresentação
das propostas por parte dos diversos con-
correntes.

justiça e dotar-se Vila do Conde do quali-
ficado equipamento de saúde que há
muito se justifica», acrescentando que
«com as melhorias verificadas ao nível
do Centro de Saúde e Unidades de
Saúde, Vila do Conde terá as respostas
apropriadas e diversificadas num sector
crucial para a população». Refira-se que,
no final do mês de Dezembro, entrou em
funcionamento a nova Unidade de
Saúde Familiar de S. Simão da Junqueira,
com horário de funcionamento ininter-
rupto, das 8 às 20 horas. Após já terem
aberto as Unidades de Saúde Familiar de
Vila do Conde, Labruge e Junqueira,
seguir-se-ão outra em Vila do Conde e
uma nas Caxinas, em Malta e Modivas.
Tal permitirá que não mais haja utentes
sem médico de família.

– Os cinco meses seguintes serão para a
apreciação das diferentes propostas por
parte da Comissão de Acompanhamento
constituída para tal fim e do respectivo
júri de concurso.
– Os quatro meses sequentes serão para
a estipulada fase negocial com os dois
concorrentes que tenham apresentado
as melhores propostas.
– No mês posterior, será decidida a adju-
dicação e consequente consignação, o
que acontecerá ainda em 2011.
– O prazo de construção do necessário
equipamento «pesado» será de 21 meses.
– O valor previsível da obra é de 117
milhões de euros (c/ IVA incluído).

O eng.º Mário Almeida, visivelmente
satisfeito com as conclusões da reunião,
afirmou que «finalmente vai fazer-se

Em Vila do Conde, o sector da saúde tem
conhecido nos últimos meses importantes
desenvolvimentos, o que se traduz na melhoria
do atendimento aos utentes do Serviço
Nacional de Saúde. O Governo acaba de
reafirmar a construção do novo Hospital,
enquanto as Unidades de Saúde Familiar se
instalam um pouco por todo o Concelho.

Novo Hospital
está confirmado 

Calendarização do processo definida

Novo Hospital
está confirmado 

Calendarização do processo definida



4 BOLETIM MUNICIPAL DE VILA DO CONDE               REGISTOS

1. No final de um ano
particularmente difícil em questões
económicas, a Câmara Municipal 
e a Indáqua Vila do Conde
mostraram-se sensíveis às
dificuldades da população e
chegaram a acordo quanto à decisão
de não proceder a aumentos nos
tarifários de água e saneamento
durante o ano de 2010. Esta medida
visa defender os interesses dos
consumidores, ainda que o custo da
água adquirida à empresa Águas do
Cávado registe um aumento. No
entanto, e com a adopção desta
medida, o referido aumento não terá
repercussões nos agregados
familiares vilacondenses.

2. O Fórum Ibero-Americano de
Autarquias Locais decorreu, em
Lisboa, durante o mês de Novembro,
tendo por finalidade a aprovação da

Carta Ibero-Americana de Autonomia
Municipal/Declaração de Lisboa.
Estiveram presentes no referido
encontro representantes de 21 países,
sendo que a sessão final foi presidida
pelo engº. Mário Almeida na sua
qualidade de Presidente do Conselho
Geral dos Municípios Portugueses e
de Vice-Presidente do Congresso
Ibero-Americano.

3. Decorreu, em Viseu, o XVIII
Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, sob o tema
«Investir nas Pessoas, Desenvolver
Portugal», o qual foi presidido pelo
eng.º Mário Almeida, contando com
a participação de um milhar de
autarcas. Vila do Conde fez-se ainda
representar pela Vice-Presidente da
CMVC, Dr.ª Elisa Ferraz, pelo Dr. Lúcio
Ferreira, na qualidade de Presidente
da Assembleia Municipal e pelo Prof.

Fernando Oliveira, em representação
das Juntas de Freguesia.

4. A Câmara Municipal atribuiu recen-
temente um subsídio de 42.500,00
euros a diversos agrupamentos esco-
lares do Concelho: Afonso Betote/V.
Conde, A Ribeirinha/Macieira, Dr. Carlos
Pinto Ferreira/Junqueira, Julio Saúl
Dias/V. Conde, e D. Pedro IV/Mindelo,
visando cobrir as despesas com mate-
riais de expediente e limpeza. Noutro
âmbito, a Autarquia tem vindo, de igual
modo, a suportar os custos de aquisi-
ção do material necessário à preven-
ção da Gripe A, em todos os estabe-
lecimentos de ensino do Concelho.

5. No âmbito do programa comemo-
rativo do Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, assinalado a 3 de
Dezembro, decorreu a cerimónia de
atribuição, pela Associação
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registos
Portuguesa dos Planeadores do
Território, da Bandeira de Ouro da
Mobilidade ao Município de Vila do
Conde. Uma distinção pelo trabalho
desenvolvido pela Autarquia no que
respeita às condições de
acessibilidade no espaço público.
O programa comemorativo incluiu
ainda a dinamização de várias
iniciativas, com o objectivo de
sensibilizar e informar a população
sobre a problemática da deficiência.

6. As obras de requalificação do Cais
dos Assentos, junto à Praça D. João II,
estão praticamente concluídas,
prevendo-se que a sua inauguração
ocorra ainda durante o primeiro
semestre deste ano. Para além do
edifício onde serão instalados uma
loja de peixe, um café e um
restaurante, bem como armazéns
para os aprestos dos pescadores,

a nova praça que complementa 
o arranjo da Zona Ribeirinha será
dotada de um conjunto escultórico
em memória dos Ex-Combatentes
falecidos no Ultramar.

7. O denominado «Movimento Limpar
Portugal», que tem como propósito
promover a educação ambiental, e
que conta já com dezenas de milhar
de voluntários, está também em
marcha em Vila do Conde. O objectivo
é juntar o maior número de
voluntários e parceiros, para que
todos juntos possam, no dia 20 de
Março de 2010, fazer algo de essencial
por Portugal, pelo planeta, e pelo
futuro das próximas gerações.
Quem quiser ajudar como voluntário
só tem que consultar o sítio do
projecto na internet,
www.limparportugal.org, onde tem
toda a informação disponível.

8. Vila do Conde é um dos dez
municípios envolvidos na parceria
com a Administração da Região
Hidrográfica do Norte, que visa
requalificar e proteger os seus
recursos hídricos. Cerca de 1,4
milhões de euros serão investidos na
concretização deste projecto de
conservação e valorização ambiental
que engloba dez municípios.
As verbas do Fundo de Protecção de
Recursos Hídricos, constituído a
partir da colecta da taxa de recursos
hídricos (incluída na factura mensal
da água e saneamento), serão ainda
aplicadas em peritagens de
segurança a pequenas barragens,
vistoria de caudais ecológicos e
passagens para peixes, demolições e
reposição da legalidade e apoio à
regularização dos títulos de
utilização de captações de água,
entre outros.
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As Grandes Opções do Plano e Orça-
mento Municipal (GOP) para o ano de
2010, apresentadas pelo Executivo da
Câmara, foram já debatidas e aprovadas
pela Assembleia Municipal, naquela
que foi uma das primeiras sessões do
novo mandato deste órgão autárquico.

Em linhas gerais, as Opções do
Plano de Actividades correspondem ao
programa eleitoral apresentado pelo
Partido Socialista aquando das recen-
tes Eleições Autárquicas, tendo em
atenção o necessário investimento em
áreas prioritárias visando qualificar as
gerações vindouras, consolidando o
Concelho como exemplo de qualidade
de vida, de desenvolvimento susten-
tado e potenciador de oportunidades
de investimento.

O Orçamento atinge o montante
de 77 000 000 de euros, salientando-
se, no Plano Plurianual de Investimen-
tos, 69% para Funções Sociais que inte-
gram a Educação (que abrange quase
61,5% desta percentagem), Habitação,
Ordenamento do Território, Sanea-
mento, Abastecimento de Água, Pro-
tecção do Meio Ambiente, Cultura,
Desporto e Lazer, 14% para Funções
Económicas, 7% para Funções Gerais
que incluem os serviços gerais de
administração, e 10% para Outras Fun-

ções, respeitantes a transferências
entre administrações e outras não
especificadas. Fica, assim, clara a
aposta nas pessoas e num modelo de
desenvolvimento sustentável.

Esta política traduz-se ainda nas
medidas adoptadas no âmbito da
Acção Social, criando condições para
que se alie o Programa Especial de Alo-
jamento (PER), com a construção de
novas habitações (em várias fregue-
sias) e a manutenção de todo o parque
existente, a medidas excepcionais
visando minorar as dificuldades trazi-
das pela crise. Por isso, as medidas já
em curso de combate à exclusão social
serão reforçadas em 2010.

A Educação sempre teve papel pri-
mordial nas políticas da autarquia. A
qualidade dos equipamentos, as activi-
dades escolares de enriquecimento
curricular, o fornecimento de refeições,
o apoio à aquisição de manuais escola-
res aos alunos carenciados, o trans-
porte escolar, a assumida transferência
de competências para a autarquia e as
intervenções na rede escolar (4 centros
escolares adjudicados e outros 4 em
fase de adjudicação) são marca clara
no futuro das gerações vindouras e da
qualidade do ensino em Vila do Conde.

O Ambiente, onde o ordenamento
do território é parte fundamental, tem
lugar de relevo. A construção da ETAR
do Ave, todo o sistema interceptor e de
encaminhamento e a aposta na total
cobertura do Concelho com redes de
abastecimento de água e drenagem de
esgotos, tem sinais bem visíveis no ter-
reno e prolongar-se-á como previsto no
cronograma da concessão. Como
município associado da LIPOR, Vila do
Conde tem um sistema de recolha e
tratamento dos resíduos sólidos de
nível europeu. A implementação de
vários projectos, nomeadamente de
implementação de circuitos de novas
fileiras de resíduos e aumento dos exis-
tentes, a par dos projectos de educação
e sensibilização ambiental para toda a
comunidade, é uma aposta assumida.
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A criação da Paisagem Protegida
Regional do Litoral de Vila do Conde e
Reserva Ornitológica de Mindelo é hoje
já realidade. As acções decorrentes do
Plano de Acção, a ser produzido, torna-
rão a Paisagem Protegida num espaço
de referência nacional.

A rede de equipamentos ligados ao
Ambiente, à Ciência e Inovação, terão
como complemento de carácter inova-
dor, futura referência na região, a
requalificação da Estação Aquícola,
com a sua reconversão num Eco-Parque
e mostra de novas tecnologias e zona
de lazer por excelência.

Vila do Conde é hoje, mercê da sua
localização na Área Metropolitana do
Porto, da sua proximidade ao aero-
porto, da existência do Metro e do seu

atravessamento por auto-estradas, um
concelho extremamente apelativo
para o investimento empresarial,
sendo disso exemplos recentes, o Hos-
pital Senhor do Bonfim e o Mindelo
Park. Para que as grandes vias de
comunicação tenham reflexo efectivo
em todo o concelho, a Rede Viária
Municipal merece especial atenção,
com a consequente extensão da rede,
sua manutenção e conservação.

A par das intervenções a cargo da
empresa Metro do Porto na zona ribei-
rinha nascente, a construção de equi-
pamentos como o Centro Hospitalar
Vila do Conde/Póvoa de Varzim e o Par-
que Desportivo e de Lazer das Caxinas
e Poça da Barca, são exemplos de obras
estruturantes.

Pela importância que hoje a salu-
tar prática desportiva ocupa na vida
das pessoas, os projectos das Piscinas
de Macieira e Junqueira, alavancados
pelo QREN, serão realidade. Assu-
mindo o Estado os seus compromis-
sos, a construção do Complexo Des-
portivo das Caxinas será também obra
importante.

Como Vila do Conde tem hoje equi-
pamentos culturais de excelência, um
património edificado e arqueológico
importante, urge dinamizá-lo ainda

mais, integrando-o nos grandes rotei-
ros metropolitano e nacional do
turismo cultural.

Incorporados nos novos paradig-
mas da Administração Pública Local, os
projectos de Modernização Adminis-
trativa, tirando partido das novas tec-
nologias, visando uma melhor, mais
célere e mais transparente relação da
autarquia-cidadãos/munícipes e as
empresas terão papel de destaque no
investimento municipal.

Também o Turismo merece espe-
cial atenção, num concelho onde exis-
tem condições naturais e paisagísticas
ímpares na região, em total harmonia
com o património arqueológico e edifi-
cado, reflexo da importância histórica
de Vila do Conde. A aposta num
turismo de qualidade, de natureza e
cultural, gerador de riqueza deve, por
isso, ser aposta de futuro.

O mesmo se aplica ao movimento
associativo vilacondense, cujo dina-
mismo impõe que a política de apoios
e incentivos tenha continuidade, e às
Juntas de Freguesia, para as quais será
disponibilizado um montante de
2.316.646 euros, para a concretização
das suas obras e aquisições.

DE CORPO E ALMA VILA DO CONDE 7
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1. No dia em que completou 101 anos
de vida, o cineasta Manoel de Oliveira
inaugurou, em Vila do Conde, a
Exposição «Manoel de Oliveira, José
Régio – Releituras e Fantasmas»,
patente ao público até Março, no
Centro de Memória. Destacando duas
figuras incontornáveis do panorama
cultural português, esta mostra
pretende assinalar o 40.º aniversário
sobre a morte de Régio, comemorar o
101.º aniversário de vida de Manoel de
Oliveira, assim como o 1.º ano de
actividade do Centro de Memória.

2. No passado mês de Dezembro, a
Associação Nuvem Voadora fez-se
representar na Argentina, em Buenos
Aires, com a apresentação de dois
espectáculos de autoria do artista
vilacondense Pedro Correia. A Nuvem
Voadora marcou presença em dois
festivais: PIROLOGÍAS_09 _ III Festival
Internacional de Teatro Independiente
organizado pela Compañía Nacional
de Fósforos e 6.º Festival del Copete
organizado pela companhia La
Cordura del Copete Teatro, entidades
que promovem o teatro e a arte
independente. Nestes encontros

estiveram presentes artistas de vários
países: Espanha, Paraguai, Peru, Itália,
Colômbia, Portugal, Argentina.

3. Promovido pela Câmara Municipal,
com o objectivo de proporcionar
oportunidades aos jovens com talento
na área musical, estimular a formação
e o trabalho desenvolvido no âmbito
destes projectos musicais amadores,
decorreu o 1.º Concurso de Bandas de
Garagem, cabendo ao grupo Phama a
distinção com o primeiro prémio. Este
concurso irá realizar-se anualmente e
destina-se às bandas existentes no
Concelho de Vila do Conde.

4. No âmbito da Animar 5, que decorre
até ao próximo mês de Março, a
Galeria Cinemática Solar apresenta
uma nova exposição inspirada nos
filmes «Passeio de Domingo» de José
Miguel Ribeiro e «Don't Let It All
Unravel» de Sarah Cox. Em paralelo,
está disponível o espaço ‘Brincar ao
Cinema’, com diversas actividades
dirigidas aos mais pequenos. A
Animar apresenta uma proposta
original de aproximação do público
mais jovem aos modos de fazer

cinema de animação, revelando
técnicas e processos de realização 
e motivando o próprio acto criativo,
através de visitas guiadas, ateliers,
filmes e outras actividades para
escolas e famílias.

5. A Associação Nós da Dança, em
parceria com o Círculo Católico de
Operários, promoveu o 15.º Curso
Internacional de Dança. Com direcção
a cargo de Odete Rios, esta formação
trouxe a Vila do Conde vários
professores credenciados nas mais
diversas especialidades. Alunos,
professores e coreógrafos inscritos
neste Curso Internacional de Dança,
tiveram ainda oportunidade de
assistir à 7.ª Mostra Coreográfica 
da Zona Norte, realizada no auditório
do Circulo Católico.

6. No âmbito dos tradicionais festejos
associados à celebração da Quadra
Natalícia, foram várias as iniciativas
promovidas pela Câmara Municipal,
associações e instituições de todo o
Concelho. O espírito festivo, mas
sobretudo solidário, ficou bem
patente nas diversas demonstrações
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que ocorreram. Destaque para o Natal
da Solidariedade, promovido pela
Autarquia, e que todos os anos visa
proporcionar aos mais idosos do
Concelho um dia diferente e animado.
Devido às más condições climatéricas,
e atendendo aos avisos da Protecção
Civil, a festa da Passagem d’Ano,
prevista para o Cais da Alfândega, foi
adiada.

7. A Associação para Defesa do
Artesanato e Património, com a
colaboração da Câmara Municipal,
promoveu alguns eventos destinados
ao público em geral que, aproveitando
o espírito natalício, estabelecem a sua
ligação a outras áreas de interesse
como o artesanato e a gastronomia.
À Exposição/Venda de Presépios de
Portugal, contando com mais de 500
presépios expostos, produto do
trabalho dedicado de largas dezenas
de artesãos de todo o País, juntaram-
-se os Workshop’s de Doçaria Natalícia,
consistindo em sessões
demonstrativas de confecção e

apresentação das típicas iguarias
gastronómicas associadas ao período
festivo.

8. O projecto «Vila do Conde, um
Concelho de BTT», iniciado em 2009,
superou as expectativas das entidades
organizadoras, o que impõe a sua
continuidade, estando já definido o
calendário de provas a realizar este
ano, iniciando em Fevereiro, com 
o Raid da Lama, em Retorta. Este
projecto resulta da parceria entre 
a Câmara Municipal, o Clube de BTT
«Bravuscuras», o Clube de BTT da Casa
do Povo de Retorta, o Clube de BTT 
«Os Rompe Trilhos», a Junta de
Freguesia da Junqueira e a Junta de
Freguesia de Vila do Conde.

9. Após os Testes Nacionais da
Federação Portuguesa de Remo,
realizados no Centro de Alto
Rendimento do Pocinho, ficaram
definidos os atletas que irão integrar 
a Selecção Nacional de Remo com 
o objectivo de participação nos

Campeonatos da Europa, Campeonatos
do Mundo e preparação do projecto
Olímpico de 2012.
O Clube Fluvial Vilacondense conta
com 4 remadores neste restrito grupo
de atletas: os Campeões Nacionais
Janine Coelho, Pedro Ramos, Leandro
Fernandes e Gualter Graça.

10. Os atletas do Fluvial estiveram,
mais uma vez, em grande destaque
nos Campeonatos Nacionais Absolutos
de Piscina Curta, ao obterem 10
medalhas e 72 recordes pessoais.
Destacam-se as prestações dos
medalhados Henrique Neiva, Fábio
Pereira, Diana Rocha e Miguel Aragão
Santos.

11. Leonel Coutinho, da ASC/V. Conde,
venceu a final da Taça de Portugal em
Pista, na categoria de Juniores.
Colectivamente, a equipa vilacondense,
constituída por Leonel Coutinho, Rui
Rodrigues, Paulo Silva e Tiago Torres,
venceu de forma categórica a prova de
critério.

Acontecimentos
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Especial EleiçõesEspecial Eleições

vítor fernando
barros reis

ana maria lima abreu
carvalho

josé manuel carvalho
de barros laranja

bruno renato sutil
moreira de almeida

maria adelaide leite
ferreira laranja

carlos j. carvalho 
de barros laranja

joão miguel castro
fonseca

marcelino salgueiro
eusébio

maria emília ramos
campos oliveira

alexandre r. frias 
de oliveira costa

ricardo augusto
pereira dos santos

maria cristina 
cunha sá

joaquim adriano
neves carvalho

presidente:
lúcio maia ferreira 

1º secretário:
vítor manuel f. c. silva

2º secretário:
ana luísa n. beirão

Conforme referido na anterior edição

deste Boletim, e de acordo com os resultados

registados nas Eleições Autárquicas, a Assem-

bleia Municipal, para o mandato 2009/2013,

constituída por 61 membros, é composta por

43 elementos eleitos pelo PS (mais dois do

que no último mandato), 12 pela Coligação

PSD/CDS-PP, 4 por listas Independentes, 1 pelo

PCP-PEV e 1 pelo BE. A Assembleia Municipal é

o órgão deliberativo do Município, sendo

constituído pelos presidentes das Juntas de

Freguesia do concelho (30) e por mais 31

membros eleitos por todos os munícipes. (São

competências da Assembleia Municipal as

estabelecidas nos n.os 1, 2, 3 e 4 do art.º 53 da

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro de 1999).

Uma das primeiras sessões do novo man-

dato da Assembleia Municipal decorreu no

final de Dezembro, destacando-se da Ordem

de Trabalhos a aprovação das Grandes

Opções do Plano de Actividades e Orçamento

para 2010, apresentado pelo Executivo Muni-

cipal (ver páginas 6 e 7).

FUNCIONAMENTO DAS ASSEMBLEIAS

MUNICIPAIS

A Assembleia Municipal, como órgão

representativo do município dotado de pode-

res deliberativos, é eleita por sufrágio univer-

sal, directo e secreto dos cidadãos eleitores

recenseados na respectiva área, segundo o

sistema da representação proporcional. Não

Presidente: Lúcio Maia Ferreira

1.º Secretário:

Vítor Manuel Fernandes Carvalho da Silva

2.º Secretário:

Ana Luísa Gonçalves do Nascimento Beirão

Composição da Nova Assembleia MunicipalComposição da Nova Assembleia Municipal

carecem, porém, de eleição, pois nela tomam

assento por direito próprio, os presidentes

das juntas de freguesia da área do município.

O número de membros directamente eleitos,

com um mandato de quatro anos, é igual ao

de presidentes de Juntas mais um e nunca

pode ser inferior ao triplo do número de

membros da câmara municipal respectiva.

A mesa da assembleia municipal, eleita,

pelo período do mandato, de entre os seus

membros, é constituída por um presidente, um

primeiro secretário e um segundo secretário.

Nas sessões da Assembleia Municipal a

Câmara faz-se obrigatoriamente representar

pelo presidente ou seu substituto legal, que

pode intervir, sem direito a voto, nas discus-

sões. Os vereadores devem também assistir

às sessões, podendo intervir, sem direito de

voto, nas discussões, quando solicitados pelo

presidente da Câmara ou pelo plenário da

assembleia ou no final da reunião para exer-

cício do direito de defesa da honra.

As reuniões da Assembleia Municipal são

públicas.

Eleitos pelo PS:

teresa maria martins
evaristo monteiro

joaquim fernando
amorim costa

júlio lopes 
de oliveira félix

ana pedro ferreira
silva mendes

antónio pontes 
da silva

paula cristina 
da silva ribeiro

matias de oliveira
paiva

joão carvalho 
da silva

josé afonso carvalho
dias ferreira 

manuel filipe de
almeida a. amorim

carla micaela pires
da silva palhares

francisco araújo
carvalho

miguel delfim maia
ferreira da silva

fernando manuel
martins dos reis

armando herculano
lopes ferreira

Eleitos pelo PSD/CDS-PP:

Eleitos pelo PCP-PEV: Eleitos pelo BE:
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O Presidente da Câmara procedeu, entretanto, à distribuição de Pelouros

e à designação da Vice-Presidência da Câmara Municipal.

DESPACHO 

– DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS

No uso das competências que são con-

feridas pelo artigo 69.º da Lei nº169/

/99, de 18 de Setembro, com a redacção

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de

Janeiro, delibero a seguinte distribui-

ção e tarefas específicas pelos Verea-

dores em regime de permanência:

Dr.ª Maria Elisa de Carvalho Ferraz

Pelouros:

Educação e Parque Escolar

Cultura

Formação Profissional

Acção Social e Solidariedade

Terceira Idade e Deficiência  

Eng. António Maria da Silva Caetano

Pelouros:

Urbanismo e Ordenamento do Território

Saneamento Básico

Obras Municipais e Trânsito

Serviços Gerais e Aprovisionamento

Segurança Pública e Protecção Civil

Espaços Verdes e Jardins

Prof. Doutor Vítor Manuel Moreira Costa

Pelouros:

Administração Geral e Gestão Financeira

Ambiente e Inovação

Património Municipal e Toponímia

Actividades Económicas e Publicidade

Recursos Humanos e Contra-Ordenações  

Eng.ª Sara Margarida Lobão Berrelha

dos Santos Pereira

Pelouros:

Juventude

Gestão Urbanística

Reabilitação Urbana

Fundos Comunitários

Dr. José Aurélio Baptista da Silva

Pelouros:

Desporto e Movimento Associativo

Desenvolvimento Concelhio

Veterinária

Turismo e Lazer

Eng.º Mário Hermenegildo Moreira de

Almeida

As áreas de Empreendedorismo e

Emprego, Planeamento Estratégico

Municipal, Habitação Social, Saúde,

Agricultura e Pescas são assumidas

directamente pelo Presidente da

Câmara, que terá também um envolvi-

mento directo na Cultura, Gestão

Urbanística e no Saneamento Básico.

DESPACHO – SUBSTITUIÇÃO 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Tendo em consideração:

– as competências que lhes irei subde-

legar, em função dos pelouros que

vão exercer;

– o conhecimento que tenho da sua

actividade e dedicação, patentes ao

longo dos mandatos já cumpridos;

– o bom relacionamento, verificado em

anos sucessivos, que têm com a

comunidade vilacondense em geral,

decido manifestar o meu apreço pes-

soal e institucional pelos dois elemen-

tos do executivo municipal que se me

seguem na lista de Vereadores com

pelouros atribuídos, nomeando-os

Vice-Presidentes no decorrer do man-

dato 2009/2013.

Assim sendo:

– a Dr.ª Elisa Ferraz exercerá o cargo

nos dois primeiros anos

– o Eng. António Caetano exercerá o

cargo nos dois últimos anos.

• José Rui Carvalho Oliveira Barbosa

• Carlos Silva Quintans

• Agostinho Dias de Oliveira Campos

• Ventura Alberto da Silva Saraiva

• Rui Manuel Pereira de Sousa

• Carlos Maia Pereira Lopes

• Maria de Lurdes Castro Alves

• Lino Joaquim de Castro Cruz

• Carlos Alberto de Sousa Magalhães

• Adelino de Sousa Lima

• Ramiro da Costa Silva

• António Maria da Costa Cruz

• José Manuel Diogo Salgueiro

• Fernando Manuel Soares Oliveira

• Arnaldo do Carmo Reis

• António Manuel Torres da Ponte 

• Arnaldo de Azevedo Fonseca 

• Amândio José Couteiro da Silva 

• Manuel Fernando Cardoso de Almeida 

• António Campos da Silva 

• António Joaquim Castro Silva 

• Miguel de Sousa Campos 

• Orlando Matos Dinis 

• Ilídio Santos Gomes 

• Leopoldino Lopes Teixeira Neves 

• Serafim Fernandes Ramos dos Santos 

• Benjamim dos Santos Moreira 

• José Maria Praga Postiga 

• Armando Ferreira Ramos 

• Adário da Cruz Moreira

PRESIDENTES DE JUNTA



1. A partir da Capela do Socorro, onde ter-
mina o percurso de visita sugerido na edi-
ção anterior, encaminhe-se até ao arrua-
mento que o levará até ao Largo do Laranjal,
onde se encontra o Convento do Carmo: a
Rua dos Prazeres.

2. Esta rua toma o seu nome dos tempos da
expansão portuguesa, por ser o local de Vila
do Conde onde os marinheiros encontra-
vam consolo para os longos jejuns de cui-
dados femininos. Actualmente, o cuidado é
apenas espiritual para aqueles que por lá
passeiam, sendo esta uma das mais típicas
ruas da cidade antiga.
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3. Na Rua dos Prazeres, é possível admirar
o Passo do Carmo, um dos seis Passos da
Via Sacra, localizados no centro da cidade.
Estes passos apresentam estrutura e deco-
ração idênticas, em cantaria de granito,
estando à face das ruas, encaixados em
muros, com características barrocas. Apre-
sentam planta rectangular e volumetria
simples, com cobertura em telhado de
duas águas. Estima-se que tenham sido
construídos no século XVIII, da autoria do
Mestre Domingos Moreira.

4. No local onde se erguia o antigo hospi-
tal das freiras Ursolinas, foi fundado, em
1778, o Convento do Carmo.
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5. A Fundação do Convento Masculino de Car-
melitas Descalços, edifício com características
do barroco e rococó, deu-se na segunda
metade do século XVIII, datando de 14 de
Outubro de 1763 a escritura do terreno doado
por D. Lourenço Justiniano de Amorim
Pinheiro, Cavaleiro da Ordem de Cristo e sua
mulher D. Ana Maria Soares de Torres e, de 5 
de Novembro do mesmo ano, a licença do
Arcebispo de Braga D. Gaspar de Bragança, que
concede a licença. Com a extinção das Ordens
Religiosas, a partir de 1834, o edifício passou a
funcionar como Tribunal de Vila do Conde.

6. Desde o final dos anos 80 do século XX, o
antigo convento foi adaptado para receber
um conjunto variado de serviços municipais
e, durante alguns anos, aqui se realizaram as
sessões da Assembleia Municipal entretanto
transferidas para o Auditório.

7. A igreja do Convento continua aberta ao
culto, mas o seu interior não apresenta uma
grande riqueza decorativa. Esta situação
deve-se ao facto de ter sido saqueada
durante as Invasões Francesas.


