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editorial

É com  satisfação que a todos me dirijo neste número do Boletim
Municipal. visto que motivos para tal não faltaram nestes meses.

As Festas de S. João, com um programa vasto e diversificado, com a
salutar rivalidade entre os nossos Ranchos do Monte e da Praça,
com o cheiro a manjerico e a alho-porro, com a cor das marchas e
dos fogos de artifício.

A inauguração do Teatro Municipal, motivo acrescido de satisfação.
O renovado edifício, emblemático para Vila do Conde, oferece agora
excelentes e elogiadas condições para a realização de eventos de
dimensão nacional e internacional.

A construção das futuras e necessárias instalações da Esquadra-
-Divisão da PSP e do Posto Territorial da GNR, há muito reclamadas
foram agora contratualizadas, só possível pela nossa insistência.

A aprovação do Programa Finicia, de apoio a micro e pequenas
empresas, a cujo fundo pode recorrer quem pretende fazer um 
investimento no nosso concelho que crie ou mantenha postos de 
trabalho. Por outro lado, reconhecendo-se que a actividade económica
desenvolvida nos Mercados Municipais e na Feira de Vila do Conde,
visitada semanalmente por 8000 pessoas, tem interesse para a
manutenção de empregos e para possibilitar a aquisição de produtos
a preços mais baixos, deliberou-se baixar as taxas cobradas em 30%.

Sendo a criação de emprego absolutamente fundamental, o novo
Hospital privado Sr. do Bonfim, com valências em várias áreas e
incluindo um Hotel Geriático, criará mais de 800 postos de trabalho,
tendo a Câmara Municipal assegurado a prioridade dos vilacondenses
no acesso ao emprego e onde os utentes das Instituições concelhias
de índole social e humanitário terão prioridade no acesso aos cuidados
de saúde.

O compromisso para ser construída uma Escola-modelo a sul 
do nosso concelho foi assumido pela Ministra da Educação.
Será construído um moderno e pioneiro complexo escolar que irá
envolver instalações para os 2º e 3º ciclos do básico e para o secundário,
mais o 1º ciclo e jardim de infância da responsabilidade da autarquia.

Para além do justo reconhecimento a individualidades e Instituições
que a atribuição de Medalhas de Mérito Municipal representou, aqui
presto também a minha homenagem  às mulheres e homens que
num esforço grandioso, numa dedicação sem limites, foram capazes
de fazer cumprir a tradição dos Tapetes de Flores, manifestação única
de beleza e de empenho de uma comunidade.

Um voto de que todos  aproveitemos o Verão em Vila do Conde, nas
bonitas praias ou usufruindo da enorme riqueza do património 
edificado, arqueológico e paisagístico das freguesias do nosso Concelho.
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PSP e GNR vão ter
novas instalações
Compromisso partilhado entre Câmara e Governo

Foi estabelecido um acordo, no
qual a Câmara Municipal se responsa-
biliza pelo lançamento, acompanha-
mento e pagamento das obras, sendo
depois ressarcida pelo Ministério da
Administração Interna.

O Presidente da Câmara insistiu na
urgência de ser reforçado o número de
agentes da GNR para que seja pres-
tado um melhor serviço de vigilância
nas freguesias, o que foi motivo de
compromisso por parte do Secretário
de Estado.

PSP e GNR vão ter
novas instalações
Compromisso partilhado entre Câmara e Governo

A visita do Secretário de Estado da
Administração Interna a Vila do Conde,
no início de Maio, para homologar os
Protocolos subscritos entre o Governo
e a Câmara Municipal, traduziu-se num
acto de justiça que é feito ao nosso
Concelho, já que irão permitir que a
PSP e a GNR fiquem melhor equipadas
e dotadas de novos meios, o que se
reflectirá em mais segurança para a
população.

Os Protocolos foram subscritos
pelo Presidente da Câmara, pelo Direc-
tor Geral de Infra-Estruturas e Equipa-
mentos do Ministério da Administra-
ção Interna, pelo Director Nacional
Adjunto da PSP e pelo Comandante
dos Recursos Humanos da GNR.

É objectivo dotar-se as Forças de
Segurança de infra-estruturas moder-
nas, operacionais e adequadas ao
cumprimento da sua missão pública.

O investimento global atingirá 
3,5 milhões de euros, integrando a
Divisão para a PSP que irá superin-
tender as Esquadras de Vila do 
Conde, Póvoa de Varzim e Santo Tirso,
bem como um Posto Territorial da
GNR em Modivas que assumirá o
patrulhamento de uma grande área
envolvente.
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registos
Notariado, Finanças, Serviços de
Estrangeiros, EDP e Via Verde, para
além de um Gabinete Municipal.

4. Prevenção é a palavra-chave da
campanha de Fogos Florestais.
O Gabinete Técnico Florestal do
Município definiu o plano de acção
para 2009, sendo de destacar as
acções de prevenção e defesa da
floresta, bem como um conjunto
diversificado de actividades que
visam a sensibilização e
consciencialização das diferentes
comunidades do Concelho para o
problema dos fogos florestais e para
o bom uso da floresta. Vila do Conde
sem fogos também depende de si.

5. Visando garantir adequado
atendimento dos utilizadores dos
recursos hídricos e prestar todos os
esclarecimentos solicitados no
âmbito da regularização das
utilizações existentes não tituladas

de furos, poços e minas (a efectuar
até Maio de 2010), na área
geográfica do Município de Vila 
do Conde, a Autarquia estabeleceu
um protocolo com o objectivo de
auxiliar os vilacondenses nesta
tarefa. Assim, todos os interessados
podem, sem cobrança de qualquer
encargo, e com o auxílio de
funcionários municipais habilitados
para o efeito, regularizar na Câmara
Municipal a situação do seu furo,
poço ou mina de água.

6. Prolonga-se até 15 de Setembro 
a época balnear em Vila do Conde,
estando asseguradas todas as
condições para que a mesma 
decorra com o êxito que a
caracteriza, já que as praias do
Concelho são habitualmente muito
procuradas pelos veraneantes.
As análises efectuadas à qualidade
das águas têm registado bons
resultados; segurança e higiene são

preocupações da Capitania que
estabeleceu como prioridades a
vigilância e a prevenção. A limpeza
das praias não concessionadas é
assegurada pela Câmara Municipal 
e a vigilância é realizada com o 
apoio de uma viatura Sea Master e
de uma moto de água, com
nadadores-salvadores a bordo, cuja
remuneração é suportada pela
Autarquia.

7. A Câmara Municipal tem vindo a
defender a construção de uma nova
escola na área Sul do Concelho, tendo
apresentado, recentemente, essa
pretensão à Ministra da Educação
que se comprometeu a encaminhar 
o processo para candidatura aos
fundos comunitários. É intenção 
da Autarquia ver construído um
complexo escolar que envolva
instalações para todos os níveis de
ensino, desde o Pré-Escolar ao
Secundário.

1. A atribuição das Medalhas de
Mérito é uma forma adequada da
Câmara Municipal reconhecer a
importância da postura e da
actividade profissional de alguns
cidadãos, a nobre dedicação dos
movimentos sociais e/ou culturais,
ou mesmo a relevante acção
desenvolvida nas escolas concelhias.
Este ano, a Autarquia atribuiu as
seguintes Medalhas, em cerimónia
realizada no Dia de S. João:

• Medalha de Mérito ao Poder Local
(aos Autarcas Ramiro Costa e Silva,
Carlos Alberto Magalhães, Ventura
Saraiva e Eduardo Pinheiro);

• Medalha de Mérito à Igreja
Concelhia (aos Rev.os P.dres
Domingos Novais, Carlos Duarte,
Manuel Sá Alves, Adélio Loureiro,
Avelino Santos, Celestiano Ruas,
Joaquim Ferreira, José Domingos
Moreira, Domingos Araújo e
Joaquim Amorim);

• Medalha de Mérito Singular 
(Rev.o P.dre Lino Maia e ao Sr.
Carlos Pontes, a título póstumo);

• Medalha de Mérito ao Ensino
(Escolas Secundárias José Régio e
Afonso Sanches);

• Medalha de Mérito à Intervenção
Social (Associação de Solidariedade
Social “O Tecto” e Movimento de
Apoio ao Diminuído
Intelectual/MADI);

• Medalhas de Mérito ao
Associativismo (Associação
Recreativa e Cultural de Aveleda,
Cooperativa Agrícola de Vila do
Conde);

• Medalha de Mérito ao Desporto
(José Azevedo);

• Medalha de Mérito ao Trabalho
(António Fernandes da Silva);

Poderá consultar a
lista detalhada das distinções 
em www.cm-viladoconde.pt.

2. Na sequência da nova directiva
comunitária sobre qualidade do ar,
foi realizado um estudo exaustivo
para determinar se as estações de
mediação cumprem os critérios de
localização, tendo-se concluído que 
o local da estação de Azurara não
respeita a legislação em vigor, pelo
que não pode ser representativa da
qualidade do ar que se respira no
Concelho. Foi, por isso, proposta a 
sua relocalização, o que agradou à
Câmara Municipal que há muito
defendia um estudo profundo sobre
esta situação, certa da boa qualidade
do ar em Vila do Conde.

3. Vila do Conde vai ter uma Loja do
Cidadão de 2.ª Geração, que ficará
localizada na Rua 5 de Outubro, em
Alto de Pega, e que deverá entrar em
funcionamento no início do próximo
ano. Terá todo o tipo de serviços
administrativos, tais como um balcão
da Segurança Social, Registos e
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Inaugurado em 1947, propriedade
do empresário Joaquim de Oliveira
Neiva, o Cine-Teatro Neiva veio pre-
encher o vazio deixado pela degra-
dação da sala do teatro Afonso
Sanches, à medida que avançava a
década de 40 do século XX. É um 
dos mais emblemáticos edifícios da
cidade, típica construção do chamado
estilo “Estado Novo”, que se pretende
ver renascido como equipamento
catalizador das actividades culturais
de Vila do Conde, em especial nas
áreas do cinema, teatro, música, canto
e dança.

Passada a sua fase áurea, o edifí-
cio passou a representar uma fragi-
lidade – por se situar em pleno centro
da cidade um edifício degradado – 
e uma oportunidade a que a Câmara
Municipal de Vila do Conde sempre 
se mostrou atenta, rejeitando as pro-
postas de promoção imobiliária apre-
sentadas pelos antigos proprietários.

Aproveitando o lançamento pelo
Ministério da Cultura do programa
Rede Nacional de Recintos Culturais e
de Cine-Teatros Históricos, a Câmara
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Municipal apresentou a necessária
candidatura, que permitisse dar res-
posta ao forte movimento cultural
que se desenvolve na nossa terra.

A qualidade do projecto fez com
que, em Março de 1999, o Ministério
da Cultura estabelecesse um Pro-
tocolo com a Câmara Municipal para a

recuperação do edifício. Assinado 
em 11 de Julho de 1999, no âmbito
desse Protocolo para a recuperação 
e ampliação do Cine-Teatro Neiva,
competia à Autarquia elaborar os 
projectos necessários à intervenção.
Após uma sucessão de avanços e
recuos por parte do Governo, a obra
acaba suportada pela Câmara Muni-
cipal, com apoios do Plano Opera-
cional da Cultura e do Programa de
Intervenções para a Qualificação do
Turismo.

Representa um investimento global
de cerca de oito milhões e meio de
euros, constituindo um elemento fun-
damental para a estratégia de dinami-
zação cultural de Vila do Conde, que
pretende continuar a afirmar-se na
Área Metropolitana do Porto.

Dotado de excelentes condições de
conforto para os espectadores e equi-
pado com modernos serviços de apoio,
o novo Teatro Municipal vai permitir 
a realização de eventos de dimensão
nacional e internacional e um reforço
do investimento cultural no nosso
Concelho.
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O projecto de recuperação e
ampliação do Cine-Teatro Neiva, cor-
responde à interpretação do Pro-
grama de Adaptação e Instalação 
de Recintos Culturais. A análise às 
condições de exibição e assistência 
do imóvel existente, levou a equipa 
de arquitectos, liderada pelo Arq.º
Maia Gomes, a propor uma profunda
reformulação da compartimenta-
ção interior do edifício e operar a sua
ampliação, de modo a criar condi-
ções objectivas de conforto e opera-
cionalidade.

Assim, o projecto mantém aproxi-
madamente a lotação do Cine-Teatro
antigo fixa em 560 lugares, sendo
agora provido das condições de con-
forto para os espectadores, equipado
com serviços de apoio redimensio-
nados, e dotado de mais duas salas 
complementares à do auditório prin-
cipal, uma sala polivalente e uma sala
experimental.

Os 560 lugares da sala princi-
pal repartem-se pela plateia, 1º e 2º
balcão, podendo alargar-se com a 
ocupação das galerias dispostas no

prolongamento dos balcões. A caixa
de palco dispõe de uma teia meca-
nizada apoiada em balcões com
dimensões que possibilitam a reali-
zação de todo o tipo de espectácu-
los, o fosso de orquestra permitirá 
instalar aproximadamente 50 músi-
cos, para a realização de espectáculos
de ópera.

A intervenção realizada visou a
manutenção das fachadas principal 
e lateral, quadriplicando-se o volume
do edifício existente, com ampliação
efectuada através do seu prolonga-
mento para norte. O acesso de ser-
viço à caixa de palco será efectuado
através de arruamento entre a Av.
João Canavarro e a Av. Dr. Cunha
Araújo. Este arruamento a situar no
interior do quarteirão das escolas 
vai estruturar um conjunto de equi-
pamentos de carácter formativo e cul-
tural, estando programada a constru-
ção neste local de um moderno Com-
plexo Escolar. Possibilitará também
construir uma área de aparcamento
subterrâneo com capacidade de 300
lugares.
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Inaugurado no 
passado dia 27 de
Junho, o novo Teatro
Municipal de Vila 
do Conde devolve 
a vida a um espaço
emblemático da
cidade. Tem como
primeiro grande
evento, a 17ª edição 
do Curtas – Festival
Internacional de
Cinema

VELHO “NEIVA” RENASCEVELHO “NEIVA” RENASCE

O “palco” há
muito aguardado

O “palco” há
muito aguardado
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7. De 25 de Julho a 9 de Agosto, a 32ª
Feira Nacional de Artesanato empresta
um colorido especial aos Jardins da
Av. Júlio Graça. Artesãos de norte a 
sul do País, bandas, tocatas, grupos
folclóricos e animação de rua, bem
como a gastronomia tradicional, cons-
tituem motivo de atracção do evento
que, este ano, tem Angola como con-
vidado de honra.

8. A 1ª Volta ao Concelho em BTT reuniu
mais de uma centena de participan-
tes, sendo um agradável momento de
convívio entre todos e uma experiên-
cia pioneira na modalidade, já que a
prova decorreu em três etapas. Com-
petição e lazer marcaram a iniciativa
que se repetirá no próximo ano (para
mais informações sobre este projecto
consulte www.cm-viladoconde.pt/
bttviladoconde.

9. A época futebolística 08/09 termi-
nou em comemoração no Rio Ave,
depois do clube ter assegurado a per-
manência na Liga principal. No final
do jogo de encerramento da tempo-
rada, jogadores e dirigentes festeja-
ram a conquista do objectivo despor-
tivo do ano.

10. Janine Coelho, Pedro Ramos, Leandro
Fernandes, Gualter Graça e Tinto Pinto
são os mais recentes medalhados do
Fluvial, após conquistarem os títulos
de Campeão Nacional de Verão em
Remo, nas categorias de Skiff Ligeiro
Feminino e Quadri-Scull Pesado Mas-
culino (na foto), respectivamente.

11. No Campeonato Nacional de Mara-
tona, em Canoagem, o Fluvial obteve
três títulos nacionais, três Campeões
Nacionais (José Ramalho, João Neves e

João Monteiro) e dois Vice-Campeões
(José Ramalho e Peter Ribe).

12. Tiago Lopes (Elite Júnior Individual)
e Pedro Ferreira (Iniciado Individual),
atletas do Ginásio, sagraram-se Cam-
peões Nacionais na modalidade de
Trampolins.

13. Em Ténis de Mesa, Jorge Costa 
e André Pereira, atletas dos A.A.A.
Guilhabreu, brilharam nos Campeo-
natos Nacionais, conquistando os
títulos de Campeões na categoria de
Cadetes.

14. João Paulo Azevedo continua a
coleccionar títulos na modalidade de
Tiro. Desta feita, assegurou o título 
de Campeão Europeu de Fosso Uni-
versal, batendo o seu próprio recorde
pessoal.

1. As Festas do Concelho, em honra de
S. João, revelaram-se um êxito com
todas as iniciativas a merecem lota-
ção esgotada no que respeita à parti-
cipação do público. Ao programa 
religioso de homenagem ao Santo
Padroeiro, juntaram-se um conjunto
de actividades e espectáculos que
contribuíram para engrandecer a
principal festividade do Concelho. As
Marchas Luminosas, com os Ranchos
do Monte e da Praça, continuam a
surpreender, sendo o mote principal
do típico S. João de Vila do Conde.

2. Contando pela primeira vez com a
participação de instituições de ensino
superior, decorreu, no Parque Polis
João Paulo II, a 3ª Feira/Mostra de Ciên-
cia, promovida pelo Centro Ciência
Viva, com o objectivo promover a
divulgação científica e tecnológica,
destacando-se a mostra de trabalhos
realizados pelos alunos das escolas do
Concelho.

3. Revelador das potencialidades artís-
ticas das pessoas com deficiência,
decorreu o espectáculo «Um Outro
Olhar», com a finalidade de apresen-
tar um exemplo da conjugação e arti-
culação de capacidades entre todos
os participantes oriundos do Centro
de Apoio e Reabilitação de Pessoas
com Deficiência de Touguinha, da
Escola EB 2,3 “A Ribeirinha” e do
Movimento de Apoio ao Diminuído
Intelectual.

4. A Câmara Municipal apresentou
uma nova versão do seu site oficial,
em Português e Inglês, em www.cm-
viladoconde.pt. Para além de infor-
mação turística e de promoção do 
Concelho, está também disponível o
Balcão Virtual, no qual o munícipe
encontra um conjunto de serviços e
requerimentos para download. Entre-
tanto, os museus de Vila do Conde
começam também a invadir a Internet,
apostando nos novos media para

divulgação do património, inaugu-
rando a sua presença no Youtube.

5. O Festival Ollin Kan regressa a Vila
do Conde nos dias 16, 17 e 18 de Julho,
com espectáculos a realizar junto ao
Cais da Alfândega. Integra sonorida-
des das mais diversas proveniências,
desde o mundo árabe ao flamenco,
passando pelo fado e música celta,
reggae, rumba ou salsa, entre muitos
outros. A entrada é gratuita.

6. Escritores, poetas, professores e
alunos, público em geral. Todos unidos
pelo mesmo gosto e interesse de par-
tilha, no 5º Encontro de Poesia que
decorreu em Vila do Conde, descentra-
lizando as suas actividades por diferen-
tes espaços da cidade. No final, o sen-
timento de sucesso era generalizado,
o que se justifica pela aposta na quali-
dade dos poetas e escritores convida-
dos e no elevado número de público
que aflui às actividades dinamizadas.

Acontecimentos
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A procissão do Corpo de Deus 
em Vila do Conde, durante a qual se
realizam os Tapetes de Flores que 
cobrem as ruas do Centro Histórico,
é uma das maiores atracções turísti-
cas da cidade.

Este ano, milhares de visitantes
voltaram a encher as ruas para assis-
tir às celebrações religiosas e para se 
deixarem encantar com a beleza e 
raridade dos tapetes de Vila do 
Conde, executados apenas com flores
naturais.

A tarefa de reunir as flores neces-
sárias, de separar as pétalas por cores,
de construir as formas e de as preen-
cher, ocupa os moradores, durante
semanas a fio. No final, o resultado é
deslumbrante e compensador.

Mas por ser um acontecimento
invulgar e que acarreta um grande
esforço por parte da população 
envolvida, a feitura dos tapetes de 
flores realiza-se apenas de quatro 
em quatro anos, ainda que a procis-
são do Corpo de Deus tenha lugar
anualmente.
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www.cm-viladoconde.pt
1. Descendo a Calçada do Lidador,
acedemos a uma larga praça dominada
pela imponente presença do Mosteiro de
Santa Clara. Limitada a nascente pela
ponte que atravessa o Rio Ave era ali que
até meados do século XX se fazia a feira
do gado de Vila do Conde. Esta praça
toma hoje o honroso nome de Praça da
República. Encerra no seu interior um
bonito jardim ladeado pelo rio e por
casas do século XVIII e XIX.

2. De entre as referidas construções,
destaca-se a Casa de Sub-Mosteiro,
de que só resta a sua fachada, salva 

mulheres que gastaram os seus dias,
à porta das suas casas, a fabricar frágeis 
e belas peças de artesanato do nosso país.
Durante alguns séculos, foi nesta
localização que se ergueu o pelourinho
que agora se encontra junto ao edifício da
Câmara Municipal.

7. Junto ao Museu da Alfândega, está uma
pedra de marca. A sua função era a de ajudar
os antigos pilotos da barra a manobrarem
as embarcações, evitando bancos de areia
e elevações rochosas do fundo do rio.
Neste espaço também é possível visitar 
a réplica de uma Nau de quinhentos.

de acostagem de pequenos navios e a de
estaleiro da construção naval. A recente
renovação de que foi alvo permitiu integrar
essa memória histórica juntamente com a
necessidade de melhorar os espaços
públicos da cidade.

5. Sobre o travejamento de madeira que aí
existiu era possível observar a azáfama de
quem construía navios desde a Idade Média,
a par do alegre chilrear de risos das lavadeiras
que, na margem do Ave, lavavam roupa.

6. No cais das Lavandeiras foi erguida 
uma estátua em memória das rendilheiras,
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e aproveitada na construção do Auditório
Municipal.

3. Este espaço é o centro da vida
nocturna da cidade, com bares onde se
pode ouvir excelente música, e é uma
das bases da projecção do Curtas Vila do
Conde – Festival Internacional de Cinema.

4. Um dos percursos mais pitorescos de
Vila do Conde é o espaço que medeia
entre a Praça da República e o Museu da
Alfândega. Hoje aberto ao público, este
espaço ostenta ainda marcas das suas
funções anteriores, como foram a de cais
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