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Complexos escolares em construção
Mais e melhor educação para todos

Ponte de Retorta vai avançar
Obra já se encontra adjudicada

Eventos culturais animam Verão
Milhares de pessoas acorrem à cidade

Fotografia: ?????????

DESTAQUE

Cara(o) Munícipe,
Os meses de Verão em Vila do Conde são, tradicionalmente e cada
vez mais, meses de convívio e bem-estar por excelência.
As nossas praias enchem-se de gente, com os vilacondenses e tantos
que nos visitam a procurarem nos extensos areais um bom local de
descanso ou de confraternização familiar. Motivos para esta escolha
não faltam: a beleza natural do nosso litoral, a limpeza dos areais, a
qualidade das águas balneares, a rede de passadiços permitindo
longos passeios ao longo das dunas, os renovados apoios de praia,
as fáceis acessibilidades e a requalificação da frente marítima, são,
reconhecidamente e entre outras, apelo irresistível para todos
aqueles que preferenciam o turismo de qualidade.
Certo é que, pelas apostas feitas durante anos, há muitos motivos
para visitar Vila do Conde no Verão. São exemplo disso a Feira
Nacional de Artesanato e a Feira de Gastronomia, certames de
referência nacional e que atraem centenas de milhar de visitantes.
E também, pela importância do sector na economia concelhia, a
realização do «Portugal Rural – Feira de Actividades Agrícolas de Vila
do Conde» que é um justo reconhecimento a todos aqueles que de
forma laboriosa tanto dão a Vila do Conde. E ainda as manifestações
de carácter religioso que estão na origem de tantas e tantas festas e
romarias que enchem de vida o Concelho. Acresce que a dinâmica
própria local leva à realização de uma miríade de eventos culturais,
de grandes concertos musicais e desportivos, tirando partido de
renovados espaços na cidade e dirigidos a públicos de todas as idades.

editorial
E, porque a vida autárquica não tira férias, sempre se continua a zelar
pelos superiores interesses de Vila do Conde. Destaco a importância da
adjudicação da tão ambicionada construção da ponte de Retorta que
servirá directamente a população de várias freguesias e se integrará
no plano de mobilidade concelhio, a fundamental construção de novos
Complexos Escolares que torna realidade a aposta de sempre na
Educação, motivo de orgulho e de certeza na formação de excelência
das gerações vindouras, o prolongamento das redes de abastecimento
de água e de drenagem de efluentes em todo o concelho.
Termino, na certeza de que para todos os vilacondenses é motivo de
profunda satisfação e orgulho ver Vila do Conde como um Município
tão apreciado, pela beleza natural de todo o concelho, pela qualidade
dos renovados espaços urbanos, pelos equipamentos culturais e
desportivos de qualidade, pelos seus parques e locais de lazer, mas,
especialmente, pelo empreendedorismo, hospitalidade e simpatia
das nossas gentes.
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VILA DO CONDE

Novos Centros
Escolares

Várias obras adjudicadas

Para além das obras de construção de novos complexos escolares, a
Autarquia continua a apoiar as necessárias beneficiações dos edifícios
existentes, bem como reforçou, recentemente, a verba atribuída aos
Agrupamentos Escolares visando assegurar o sucesso de mais um ano
lectivo e também para serem adquiridos livros destinados a crianças
provenientes de famílias com dificuldades económicas, destinando-lhe
mais de 500 mil Euros.
Correspondendo ao estabelecido
na Carta Educativa Concelhia, a Câmara
Municipal vai iniciar a construção de
vários complexos escolares a localizar
na cidade e em diversas freguesias.
A empreitada de edificação do
Complexo Escolar de Árvore, a localizar
no lugar de Areia, já se encontra em
fase de arranque, prevendo-se que
esteja concluída dentro de 10 meses.
Orçado num valor superior a um
milhão de euros, o novo edifício terá
oito salas para o ensino básico do 1.º
ciclo, três salas para o pré-escolar, uma
sala de prolongamento de horário,
salas multimédia, biblioteca e audiovisual, área polivalente/ginásio, espaço
de equipamento, gabinete para atendimento e para professores/educadores, refeitório e cozinha, campo de
jogos, parque infantil, recreio coberto e
recreio ao ar livre.

Durante o próximo ano lectivo,
enquanto decorrem as obras, a Escola
e o Jardim-de-Infância vão funcionar
nas instalações da Colónia de Férias
da Segurança Social, localizada na freguesia.
Outros equipamentos similares
serão, entretanto, construídos em todo o
Concelho, estando já adjudicados os
complexos escolares a construir no centro da cidade e nas Caxinas, orçados em
3.500.000 Euros, bem como em Labruge

por 900.000 Euros. Seguem-se os equipamentos em Mindelo e em Bagunte/
Ferreiró/Outeiro/Parada, onde será
construído um complexo único que irá
agregar os alunos destas freguesias.
Entretanto, irá arrancar, em breve,
a empreitada de construção e de
requalificação da Escola EB 2,3 Frei João
de Vila do Conde, cuja responsabilidade pelos trabalhos serão assumidos
pela Câmara Municipal e custeados
pelo Ministério da Educação.
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registos
1. A construção da moderna ETAR do
Ave decorre a bom ritmo, apontando-se a sua conclusão para o primeiro
semestre do próximo ano, ainda
antes do início da nova época
balnear. A obra em execução na
freguesia de Tougues vai servir uma
população de 184 mil habitantes,
estando orçada em 18 milhões
de Euros.

2. Os serviços do Tribunal e do
Ministério Público regressaram ao
Palácio da Justiça, após a conclusão
da empreitada de beneficiação do
edifício, iniciada em Setembro do

ano passado. Inaugurado em 1972, o
Palácio da Justiça recebeu agora a
sua primeira grande obra de
beneficiação, numa empreitada
global que rondou os 1,8 milhões
de Euros.

3. A Câmara Municipal lançou uma
nova campanha de sensibilização
ambiental, iniciativa que consiste em
acções porta-a-porta e distribuição
de folhetos informativos e que, numa
primeira fase, está a ser desenvolvida
nas zonas residenciais mais recentes
da cidade. Para além de informação
sobre a redução, separação e

deposição de resíduos sólidos são
apresentados os diversos serviços e
equipamentos de recolha
disponibilizados pelo Município.

4. A Autarquia de Vila do Conde
formalizou um protocolo de
colaboração com a Universidade de
Austin, Texas, visando dar início a
uma escola de campo arqueológica
na Cividade de Bagunte, um dos
mais importantes locais da
arqueologia nacional. Este projecto
tem já aprovadas actividades para os
próximos dois anos, começando-se
em 2010 a trabalhar também sobre

os processos de musealização em
arqueologia.
5. A Associação Portuguesa de
Paramiloidose distinguiu o Secretário
de Estado da Saúde e os Presidentes
das Câmaras de Vila do Conde e
Póvoa de Varzim, com a atribuição da
Condecoração «Professor Dr. Corino
de Andrade – Cientista», pela
importante colaboração e apoio
prestado a doentes e familiares da
conhecida «doença dos pezinhos». O
combate à Paramiloidose conheceu,
entretanto, novos desenvolvimentos,
revelando-se a eficácia do novo
medicamento testado.

6. Após a nomeação como
Monsenhor pelo Papa Bento XVI, o
Padre e Reitor da Paróquia das
Caxinas e Poça da Barca, Padre
Domingos Araújo, foi alvo de uma
homenagem por parte dos seus
paroquianos. Tal ocorreu no dia em
que recebeu as insígnias próprias do
título concedido, em cerimónia
realizada na Igreja de Nosso Senhor
dos Navegantes.

7. O Presidente da Câmara de Vila do
Conde, Eng.º Mário Almeida, celebrou
no início de Agosto, o seu 35.º
aniversário no exercício de autarca,

tendo sido homenageado por mais
de 150 associações e instituições do
Concelho, em reconhecimento pelo
apoio e colaboração sempre
demonstrados para com o trabalho
do movimento associativo.

8. Aproximam-se as datas definidas
pelo Presidente da República para a
realização das próximas eleições para
o Parlamento e Autarquias. As
Eleições Legislativas serão a 27 de
Setembro e as Autárquicas a 11 de
Outubro. Informe-se sobre o seu local
de voto e não se demita de exercer o
seu dever cívico.
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Apoio reforçado
às empresas
concelhias
FORMALIZADO O PROTOCOLO DE ADESÃO
AO PROGRAMA FINICIA

O Programa FINICIA constitui um mecanismo
financeiro de apoio a micro e pequenas
empresas com actividade essencialmente
local, visando robustecer o tecido empresarial
do concelho e criar novos postos de trabalho.

VILA DO CONDE

Nova ponte
rodoviária
de Retorta

OBRA VAI CUSTAR 1 MILHÃO E 800 MIL EUROS
A empreitada da
nova ponte rodoviária
de Retorta foi adjudicada à empresa Monte
Adriano. A obra vai custar cerca de um milhão
e 800 mil euros, sendo
comparticipada pelos
fundos comunitários.

Rodoviária de Retorta foi adjudicada à

lela à já existente e na qual circula o

empresa Monte Adriano. A obra vai cus-

Metro.

tar cerca de um milhão e 800 mil euros,

A abertura de concurso público

sendo comparticipada pelos fundos

para a empreitada de construção da

comunitários. Representa a concretiza-

nova ponte rodoviária de Retorta foi

ção de uma ambição já com alguns

deliberada pelo executivo municipal

anos e que, finalmente, irá criar melho-

em 2005, mas só muito recentemente

res de circulação automóvel e de acesso

se reuniram as condições necessárias

à cidade de Vila do Conde.

para se poder avançar com o procedi-

A obra insere-se numa estratégia

mento, visto que a empreitada está

de mobilidade traçada pela Câmara

integrada numa candidatura aos fun-

Municipal que inclui vários projectos a

dos comunitários do novo QREN

concretizar nos próximos anos, como a

(Quadro de Referência Estratégico

duplicação do número de vias no

Nacional).

O Presidente da Câmara de Vila do

Assim, poderão ser financiados

crise económica, que se vive no país e

Conde assinou com o BPI, o IAPMEI, a

projectos até ao montante de 45.000¤.

no mundo, ao nível das micro e

Associação Comercial e Industrial de

Para tal foi constituído um Fundo de

pequenas empresas procura assim

Vila do Conde e a Sociedade de

500.000¤, através da participação

dar resposta aos seus anseios. É

do

acesso à A7 e A28 a partir da Rotunda

Analisadas as propostas apresenta-

Garantia Mútua Norgarante (entida-

financeira do Município e de uma ins-

sabido que em Portugal existem

Presidente da Câmara e dos Vereadores

do Desporto, o prolongamento das vias

das ao concurso público e adjudicada a

des responsáveis pela gestão do

tituição de crédito, na proporção 20% e

160.000 empresas que facturam até

do PS, e com a abstenção dos eleitos

contíguas ao canal do Metro e a cons-

obra, os documentos obrigatórios

fundo), o Protocolo de Adesão ao

80%, respectivamente, sendo, portanto

150.000¤ e têm até três trabalhado-

pelo PSD e CDS, a empreitada da Ponte

trução de uma ponte rodoviária para-

foram, entretanto, enviados ao Tribunal

Programa FINICIA que constitui um

a participação municipal de 100.000¤.

res, percebendo-se, deste modo, a

de Contas para obtenção do obrigató-

mecanismo financeiro de apoio a

Mais, visando claramente o incentivo à

importância a nível da economia local

rio visto prévio, o mesmo sendo feito

micro e pequenas empresas com acti-

criação da empresa, haverá lugar a um

e do emprego da viabilidade e/ou

para conhecimento à Comissão de

vidade essencialmente local, visando

«prémio financeiro de realização», tra-

criação deste tipo de empresa.

Coordenação e Desenvolvimento da

robustecer o tecido empresarial do

duzido numa diminuição ou mesmo

Como tal, é imperioso manter

concelho, estimular o investimento

isenção da parte a reembolsar ao

estas empresas a funcionar, ten-

Após a sua devolução, a empreitada

das micro e pequenas empresas e

Município caso se verifique uma efec-

tando-se simultaneamente encontrar

será objecto de consignação que per-

melhorar os produtos e/ou serviços

tiva criação de postos de trabalho.

incentivos destinados a criar empre-

mita o arranque dos trabalhos, o que

sas que renovem o sector económico

deverá ocorrer ainda durante o mês de

local.

Setembro.

prestados na modernização das instalações e equipamentos.

A Câmara Municipal, atenta e
preocupada com os efeitos locais da

7

Com

os

votos

favoráveis

Região Norte.
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Acontecimentos

1. A qualidade dos eventos culturais

Dia da Rendilheira que, na presente

Aos turistas e visitantes que esco-

realizados em Vila do Conde atrai

edição, juntou cerca de 200 rendi-

lhem Vila do Conde para o período de

cada vez mais pessoas à cidade,

lheiras de Vila do Conde e Peniche,

férias, seja pela qualidade das praias

sendo de notar o apelativo cartaz

localidades onde se preservam e

ou pela oferta cultural e patrimonial,

preservação dos nossos costumes e

Vilacondense, classificou-se em 3.º

Maratonas, no qual conquistou a

que o recém inaugurado Teatro

divulgam as Rendas de Bilros.

juntam-se os emigrantes que apro-

tradições.

lugar na Taça FPTDA 2009, disputada

Medalha da Prata, sagrando-se Vice-

veitam o mês de Agosto para regres-

Municipal apresenta até ao final do

em Vila do Conde, com a presença de

Campeão Europeu. À chegada a Vila

ano. As propostas são muito varia-

3. Já na sua 11.ª edição, a Feira de

sar à terra de origem. Folclore e fes-

6. Pelo 10.º ano consecutivo, o

250 atletas em representação de 39

do Conde, José Leonel Ramalho foi

das e incluem música, teatro, cinema

Gastronomia de Vila do Conde já faz

tas de cariz religioso evocando os

Motoclube de Vila do Conde promo-

clubes nacionais.

saudado no Posto Náutico do Fluvial

e dança. Da programação do mês de

parte do calendário de eventos

padroeiros das freguesias consti-

veu a Concentração Motard, já consi-

Setembro, destacam-se os espectá-

nacionais. A cozinha tradicional por-

tuem o ponto alto da animação em

derada a 3.ª maior iniciativa do género

culos de Tereza Salgueiro (dia 18) e

tuguesa merece particular destaque,

todo o Concelho.

realizada no nosso país. Milhares de

Orquestra Filarmónia das Beiras com

oferecendo aos visitantes uma

Bernardo Sassetti (dia 27).

enorme variedade de géneros ali-

5. A 6.ª edição da «Portugal Rural –

do Rio Ave para três dias de grande

mentares, para além dos restauran-

Feira de Actividades Agrícolas de Vila

festa, onde não faltaram concertos

2. Com uma média de visitantes

tes representativos das várias regiões

do Conde» vai decorrer entre os dias

musicais e espectáculos de acroba-

invejável, a atingir 400 mil pessoas, e

gastronómicas do país. A festa dos

10 e 13 de Setembro, nos Jardins da

cias. De salientar que parte da verba

um aumento no volume de vendas

sabores tradicionais tem lugar mar-

Av. Júlio Graça, perspectivando-se

angariada com esta realização foi

dos artesãos, a Feira Nacional de

cado, todos os anos, em Vila do

mais um evento de qualidade e rico

entregue à Associação Humanitária

Artesanato superou todas as expec-

Conde.

em animação. Este é um certame

dos Bombeiros de Vila do Conde.

pessoas reuniram-se junto ao Estádio

Vilacondense por vários dirigentes e
8. Os nadadores Masters do Fluvial
destacaram-se no Campeonato
Nacional/Open de Verão, ao conse-

melhor das artes tradicionais portu-

4. Verão é sinónimo de festas e roma-

meio rural, complementado com ini-

guesas. Destaca-se a realização do

rias um pouco por todo o Concelho.

ciativas diversas e que garantem a

Câmara Municipal onde foi recebido
pelo Presidente da Autarquia.

guir 37 subidas ao pódio, com 17 títulos de Campeão Nacional. Pedro Silva,
Miguel Coelho, Vasco Lopes, Carla
Moreira, Ricardo Zamith, Inês Aleixo,
Bruno Pontes e Mário Costa foram os
atletas medalhados.

que demonstra a riqueza do nosso

tativas, exaltando, mais uma vez, o

atletas, seguindo depois para a

10. No Campeonato Nacional de
Veteranos em Remo, o Clube Fluvial
Vilacondense conquistou vários títulos de Campeão Nacional. Os atletas
em destaque foram Janine Coelho,
Pedro Ramos, Carla Vieira, Gualter

7. O trio Cláudia Oliveira/Rita

9. O atleta José Leonel Ramalho bri-

Lima, Filipe Marques, Daniel Santos e

Martins/Ana Mendes, do Ginásio

lhou no Campeonato da Europa de

Alan Arezes.
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O Tecto

– Uma instituição
exemplar
entrevista com Amorim Costa

Considerada a maior instituição do
Concelho de Vila do Conde, a Associação
de Solidariedade Social O Tecto movimenta largas centenas de pessoas, nas
suas múltiplas valências. O Presidente
Amorim Costa explica o trabalho desenvolvido desde a Infância à 3.ª Idade, passando pelo apoio social a famílias
carenciadas ou desestruturadas.
– Quais as actuais valências da
Associação O Tecto?
– São muito diversificadas porque
O Tecto sempre primou pela inovação,
não se limitando ao assistencialismo.
As nossas valências são dedicadas à
Infância e à 3.ª Idade, mas também
temos projectos de apoio a famílias
carenciadas e desestruturadas. Consistem em projectos que visam «educar»
as famílias, muitas vezes em situações
muito básicas como sejam a definição
do orçamento familiar ou o acompanhamento dos filhos. Por outro lado,
acompanhamos vários processos de
pessoas que se encontram abrangidas
pelo Rendimento de Inserção Social,
cujo objectivo é motivá-las a encontrar
um rumo de vida mais estável, quebrando a dependência desse rendimento.

– Na sua opinião, qual a faixa etária mais desapoiada?
– O principal drama é o desemprego que gera situações muito difíceis,
afectando muitos casais. É preciso atenuar e resolver estas situações dramáticas que estão a afectar cada vez mais
famílias. Temos depois o problema da
3.ª Idade para a qual é necessário
encontrar respostas. O Tecto debate-se
actualmente com a falta de espaço para
aumentar a capacidade do lar, que
sempre foi provisório. Já apresentamos
vários projectos mas nenhum mereceu
aprovação. Aguardamos agora o resultado da candidatura apresentada ao
QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e esperamos que seja
positivo. Caso contrário, poderemos ter
de encerrar o actual lar.
– Porquê?
– Porque as condições exigidas pela
Segurança Social para o funcionamento
do lar o tornam insustentável do ponto
de vista financeiro. Temos apenas 10
pessoas no lar e outros tantos funcionários que poderiam estar a dar apoio a 35
pessoas, caso conseguíssemos o apoio
financeiro necessário para a ampliação
das instalações. Os resultados da candi-

datura devem ser conhecidos em breve,
pelo que, neste momento, vivemos
momentos de esperança e ansiedade.
– O Tecto é já considerada uma
instituição exemplar.
– É reconhecida pelos utentes, pela
Segurança Social e pelas restantes instituições. O que só justifica que nos
seja concedida a aprovação da candidatura apresentada. A nossa associação nunca se deixou adormecer e sempre teve como objectivo proporcionar
melhores condições de vida às pessoas
que a ela recorrem. E fomos pioneiros
em várias iniciativas. Relativamente à
3.ª Idade, por exemplo, criámos o Clube
Sénior e a Universidade Sénior, projectos que visam criar actividades de ocupação para que as pessoas envelheçam
de forma activa e com qualidade.
– Há outros projectos previstos?
– Deste projecto de ampliação do
lar residencial estão dependentes
outras actividades, sempre visando o
bem-estar das pessoas que procuram
a ajuda da instituição. Estamos já a
fazer algumas remodelações, mas, de
facto, não são suficientes. A instituição
tem um dinamismo que não pode ser
travado por questões burocráticas.

VILA DO CONDE
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Mais equipas
no Campeonato
Concelhio
entrevista com Agostinho Campos
O Campeonato de Futebol de Vila
do Conde arranca durante o mês de
Setembro, na categoria de seniores
masculinos, registando na presente
edição um acréscimo de mais três
equipas. Agostinho Campos, Presidente da Associação de Futebol de Vila
do Conde, elogia as condições concelhias para a prática do desporto.
– Estão concluídos os preparativos
para o início de mais uma época desportiva?
– Sim. Este ano, a Associação começou a trabalhar mais cedo, porque teremos mais três equipas (Touguinha,
Desportivo de Vilar e Vila Chã) a participar e o campeonato será, por isso, mais
longo. Ficámos muito satisfeitos com
esta adesão. O nosso sonho – embora
utópico – seria termos equipas de
todas as freguesias do Concelho.
– A disciplina é a «regra de ouro»?
– Só dessa forma é possível mantermos este campeonato há tantos anos. A
disciplina é um imperativo e temos o
orgulho de sermos uma Associação
reconhecida pelas nossas congéneres.
Participamos, por exemplo, nas competições da Federação Popular do Norte e
somos elogiados pela forma ordeira e

correcta como decorre o Campeonato
Concelhio de Vila do Conde.
– Quantos atletas movimentam
actualmente nas diferentes categorias?
– Divididos pelos escalões de seniores e juniores masculinos e femininos,
mobilizamos cerca de 800 atletas. Sabemos que é um número que acarreta
muita responsabilidade, mas o difícil foi
preparar as primeiras edições dos campeonatos. Agora é tudo mais fácil. No
final de uma temporada, começamos a
preparar a seguinte para que nada falhe.
– Existem boas condições para a
prática do desporto no Concelho?
– Felizmente, a Câmara Municipal
tem dedicado atenção muito especial
à criação de infra-estruturas destinadas a esse fim. Por isso, as condições
existentes são exemplares. De resto,
não podemos esquecer o importante
contributo financeiro da Autarquia,
sem o qual não seria possível realizar
os diferentes campeonatos.
– Mesmo assim, há freguesias que
ainda não participam…
– Há freguesias onde não existem
campos de futebol e nem sempre é fácil
conciliar os horários dos treinos e dos

jogos em freguesias limítrofes. No
entanto, julgo que a principal dificuldade dessas freguesias que ainda estão
envolvidas no campeonato está relacionada com a falta de motivação dos
jovens e até dos dirigentes associativos.
– Alargar a competição a escalões
mais jovens não faz parte dos objectivos?
– Já equacionamos essa possibilidade, mas a esse nível, o Concelho está
muito bem servido através do trabalho
desenvolvido pela Associação de Cultura e Desporto de Vila do Conde ao
promover o Inter-Freguesias. No fundo,
julgo que somos associações complementares, oferecendo condições para a
prática do futebol a todos os escalões
etários. Se avançarmos com a criação
de escalões mais jovens, estaremos a
entrar em conflito com a outra Associação e acabamos por aumentar a
oferta sem que a procura assim o justifique. Para já, estamos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido.
Sentimos que trabalhamos pela nossa
terra e que os objectivos propostos
estão a ser alcançados. Espero que a
nova época desportiva seja um
sucesso para todos os participantes.
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1. A nau «Vila do Conde» está ancorada no
novo cais do Ave e constitui um dos mais
emblemáticos elementos que integram o
Núcleo Quinhentista da cidade. Construída
no âmbito do Projecto Europeu Rosa dos Ventos,
contou com o apoio técnico de dois dos maiores especialistas em arqueonáutica do país, o
Almirante Rogério de Oliveira e o Arquitecto e
Historiador Octávio da Lixa Filgueiras.
2. O referido projecto permitiu ainda a
construção da Praça D. João II, a reconstrução da Alfândega Régia e o arranjo urbanístico da frente ribeirinha. O CEDOPORMAR –
1

régios provocado pela falta de controlo
directo das cargas e descargas comerciais e
os atrasos inerentes às deslocações dos oficiais alfandegários do Porto.
6. A intervenção arqueológica ali realizada
permitiu recolher diversa informação sobre
o funcionamento do edifício ao longo dos
séculos XVIII e XIX. Actualmente, o edifício
cumpre a função de Museu da Alfândega e
da Construção Naval. No interior deste
exemplar único em todo o país, conserva-se
a sala de despacho alfandegário original, a
galeria, o posto do escrivão, o escritório do
juiz e a trave da balança.
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Centro de Documentação dos Portos Marítimos Quinhentistas –, projecto inovador
que disponibiliza informação digital, relacionada com a temática, proveniente de
milhares de documentos custodiados por
instituições nacionais e internacionais teve,
também, o financiamento deste projecto.
3. A nau é uma réplica-estudo, tão aproximada quanto possível do modelo abstracto de uma embarcação típica de 1500,
já que estas eram efectuadas com risco à
escala real, de que não sobrou qualquer
exemplo, e variavam de mestre para mestre
e de embarcação para embarcação.

4. Antes do século XV, as mercadorias chegadas a Vila do Conde eram controladas por
uma alfândega que pertencia ao Mosteiro
das Freiras de Santa Clara. Entretanto destruída, esta alfândega localizava-se na base
do monte da Capela do Socorro. Ao mesmo
tempo, outras mercadorias, da responsabilidade do rei, eram vistoriadas por oficiais da
alfândega do Porto. A construção da alfândega régia de Vila do Conde foi determinada
pelo rei D. João II em 1487.
5. Na base da sua construção estava o
aumento do tráfego comercial deste porto
ocorrido no século XV, o roubo dos direitos

