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editorial

Cara(o) Munícipe,

Ao iniciar este novo e último mandato como Presidente da Câmara,
quero agradecer aos vilacondenses a confiança que em mim
depositaram e garantir-lhes que tudo farei para corresponder às suas
expectativas.

Vila do Conde é hoje um Concelho harmonioso e com apreciada
qualidade de vida. A riqueza do nosso belo espaço rural, a
requalificação da área urbana e o valioso património arquitectónico
e arqueológico são disso prova cabal e indesmentível.

Efectivamente, o modelo de desenvolvimento humanizado e
sustentado, que tem vindo a ser implementado, traduziu-se numa
identidade própria, que orgulha os naturais e que atraiu os novos
residentes, bem como cativa quem nos visita pela primeira vez.

Temos projectos importantes para Vila do Conde, sempre a pensar
nas pessoas. Sabemos ser uma tarefa exigente, mas é também
estimulante.

Para tal, contamos com os nossos parceiros de todos os momentos,
apostados como nós na acção de bem servir: as Juntas de Freguesia,
inexcedíveis no serviço à causa pública; as Instituições Sociais,
verdadeiros exemplos de solidariedade e de fraternidade; as
diversificadas Associações, importantes promotoras da cultura e do
desporto, bem como dos usos e costumes das nossas gentes; as
Escolas, elementos cruciais para o nosso desenvolvimento; as
Empresas, decisivas para que a economia evolua e se amplie a oferta
de empregos; e quem, de forma diversa, possa contribuir para mais e
melhor nesta nossa terra.

Mas se desejo ver realizadas obras que sei serem fundamentais, mais
anseio contribuir para que se vença a batalha contra o desemprego e
a exclusão social.

E, se como diz o poeta, é “o sonho que comanda a vida”, vamos todos
sonhar e acreditar que, quando acordarmos, o nosso Concelho está
mais bonito, mais próspero, mais solidário e mais, mais e mais, como
todos nós ansiamos.

Se o conseguirmos será bom para todos, especialmente para os mais
novos e para os vindouros. E permitirá que eu saia da vida
autárquica com a consciência tranquila de quem cumpriu o seu
dever.

Ficha Técnica
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Encontram-se reunidas as condi-
ções necessárias para que possa dar-se
início à construção do novo Parque de
Desporto e Lazer da Poça da Barca, loca-
lizado na área entre os molhes norte e
sul do designado «porto da Póvoa», e
que confina a nascente com a Av.
Infante D. Henrique, na Poça da Barca.

Aqui serão, num futuro muito pró-
ximo, instalados equipamentos lúdico-
desportivos e de lazer que vão incluir
um campo de futebol, um outro para
modalidades diversas, parques radical
e infantil, bem como um Museu do Mar
e das Pescas, numa homenagem que a
Câmara Municipal presta a todos os
homens e mulheres que, diariamente,
se dedicam à actividade piscatória, tão
característica do nosso povo e cuja his-
tória bem merece ser preservada e
divulgada para as gerações vindouras.

Este novo Parque de Desporto e
Lazer da Poça da Barca é um projecto
que a Câmara Municipal de Vila do

Transportes Marítimos e a Câmara
Municipal de Vila do Conde, devida-
mente homologado pela Secretária de
Estado dos Transportes, no qual se esta-
belece que a finalização do projecto
tem 120 dias, igual período de tempo
para o concurso público e 540 dias para
execução da empreitada.

O Presidente da Câmara afirmou-se
«satisfeito por se ter concretizado uma
negociação iniciada há dois anos e por
se ir desfrutar de um equipamento
importante para a população, simulta-
neamente se recuperando um espaço
do domínio público marítimo que
agora não dignifica a cidade».

Conde acalenta há já algum tempo,
mas que só agora consegue ver todas
as premissas necessárias reunidas,
numa empreitada que deverá atingir
os oito milhões de euros. Trata-se, por-
tanto, de um avultado investimento
justificado no âmbito da política
seguida pela Autarquia de criação de
vários complexos desportivos disper-
sos pelo Concelho, com um claro incen-
tivo à população para a prática de acti-
vidades desportivas e de lazer que
contribuam para o seu bem-estar e
qualidade de vida.

O compromisso de construção foi
subscrito entre o Instituto dos Portos e

A Secretária de Estado dos Transportes
homologou o protocolo para a construção do
Parque Desportivo e de Lazer, elogiando a
qualidade do projecto e a determinação do
Presidente da Câmara ao reivindicar os apoios
necessários.

Novo Complexo
Desportivo 

e de Lazer
Oito milhões de euros de investimento

Novo Complexo
Desportivo 

e de Lazer
Oito milhões de euros de investimento
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1. O Serviço Municipal de Protecção
Civil elaborou o Plano de
Contingência para a  Gripe A (H1N1),
tendo por objectivo garantir a
continuidade da prestação dos
serviços essenciais do Município, em
caso de pandemia. Estão também
previstas  medidas de protecção a
implementar nas Escolas, Juntas de
Freguesia e em outras Instituições
Públicas, Privadas e Associativas,
sobretudo ao nível da informação e
sensibilização. Como prevenção, o
Serviço Municipal de Protecção Civil
aconselha a adopção das medidas
sugeridas pela Direcção-Geral da
Saúde (www.dgs.pt).

2. A Câmara Municipal aderiu ao
Programa FINICIA que constitui um

mecanismo financeiro de micro e
pequenas empresas com actividade
essencialmente local, visando
robustecer o tecido empresarial do
concelho, estimular o investimento
das micro e pequenas empresas e
melhorar os produtos e/ou serviços
prestados na modernização das
instalações e equipamentos. Neste
pressuposto, poderão ser financiados
projectos até ao montante de
45.000€. (ver Boletim Municipal de
Setembro) 

3. Como habitualmente acontece no
início de cada ano lectivo, a Câmara
Municipal promoveu a recepção à
comunidade educativa, reunindo
professores e pessoal não docente no
Teatro Municipal. A sessão visou dar

as boas-vindas a todos,
aproveitando-se o momento para
destacar o investimento permanente
da Autarquia na Educação, seja na
manutenção dos edifícios escolares,
nos transportes e apoio social ou na
adopção de medidas cujo objectivo é
dotar os agrupamentos dos meios
necessários para o sucesso escolar.

4. A Câmara Municipal já decidiu a
localização do futuro complexo
escolar que irá servir as crianças das
freguesias de Bagunte, Ferreiró,
Outeiro Maior e Parada. Ficará
localizado à face da EN 309, a norte
do km 1,1, num terreno que a
Autarquia vai agora adquirir. O novo
centro está orçado em mais de um
milhão de euros e ficará dotado de
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registos
todas as infra-estruturas e
equipamentos escolares.

5. As denominadas carruagens tram-
-train, que vão operar na linha Porto-
-Póvoa do metropolitano de
superfície, foram já apresentadas e
encontram-se num período
experimental de funcionamento,
após o qual passarão a estar ao
dispor dos utentes que
habitualmente utilizam este meio de
transporte. As novas carruagens são
mais confortáveis e permitirão
viagens mais rápidas.

6. Decorreu a cerimónia de
lançamento do «Mindelo Park –
Parque Empresarial de Fajozes», um
projecto de requalificação e

ampliação das antigas instalações da
Fábrica do Mindelo que dará lugar a
um Parque Empresarial de nova
geração. Representando um
investimento de cerca de 25 milhões
de euros, a construção do «Mindelo
Park» será faseada, devendo a inicial
estar pronta dentro de seis meses.
Estima-se que, no final, possam vir a
trabalhar no «Mindelo Park» cerca de
duas mil pessoas.

7. Com o apoio da Câmara Municipal,
decorreu o 3.º Simulacro de
Salvamento Marítimo, promovido
pela Associação Pró-Maior Segurança
dos Homens do Mar, com o objectivo
de sensibilizar a comunidade e
demonstrar a eficácia dos meios de
socorro actualmente disponíveis. O

Secretário de Estado das Pescas,
presente na iniciativa, aproveitou o
momento para referir ter sido
aprovado o projecto de segurança
apresentado pela Associação, orçado
em 4 milhões de euros.

8. A Junta Metropolitana do Porto já
aprovou a criação da Paisagem
Protegida Regional do Litoral de Vila
do Conde e da Reserva Ornitológica
de Mindelo, premissa essencial para
que possa iniciar-se o regime de
protecção e valorização ambiental de
toda a área. O Plano de Gestão será
desenvolvido pela Universidade do
Porto, orientando-se para as
vertentes do lazer, turismo,
conservação da natureza e
valorização paisagística.

6
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O concurso público para a concep-
ção/construção do novo Hospital
Póvoa de Varzim/Vila do Conde, a loca-
lizar a nascente do Estádio do Rio Ave
F.C., será lançado ainda este ano, con-
forme garantiu o Secretário de Estado
da Saúde, numa recente deslocação às
instalações do Centro Hospitalar. Essa
mesma intenção foi reafirmada pou-
cos dias depois, aquando da visita ao
Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Vila do Conde, tendo o Secretário de
Estado avançado que o concurso
público será aberto dentro de poucas
semanas, estimando-se que o novo
hospital esteja em pleno funciona-
mento no primeiro semestre de 2013.
De acordo com o governante, a decisão

do Ministério da Saúde está tomada,
faltando apenas a autorização do
Ministério das Finanças para que se
possa dar início ao processo que resul-
tará na construção da nova unidade
hospitalar, há vários reivindicada pela
Câmara Municipal e pela própria
população local.

Aquando da sua deslocação ao
Centro Hospitalar, ocorrida no início de
Setembro, o Secretário de Estado da
Saúde afirmou que a decisão é «irre-
versível» e saudou os esforços desen-
volvidos conjuntamente pelas autar-
quias de Vila do Conde e Póvoa de
Varzim no sentido de garantir as con-
dições necessárias para que a constru-
ção seja uma realidade a breve prazo,

considerando ser essa vontade e deter-
minação um caso «exemplar» de coo-
peração inter-municipal.

Ainda no domínio da Saúde,
regista-se a criação de novas Unidades
de Saúde Familiares em todo o
Concelho. Depois do exemplo bem
sucedido com a Unidade de Saúde
Familiar de Santa Clara, instalada no
Centro da cidade, será criada uma nova
infra-estrutura similar denominada
«Aqueduto» e que visa suprir as carên-
cias verificadas no que respeita aos
utentes inscritos e sem médico de
família. O mesmo irá suceder nas
Unidades de Saúde da Junqueira,
Labruge, Malta e Modivas, bem como
nas Caxinas.

As novas Unidades de Saúde Familiar visam
assegurar médico de família a todos os utentes

inscritos e acelerar o processo de consulta.
A situação mais grave ocorre nas Caxinas, onde

cerca de cinco mil pessoas se encontram sem
assistência de médico de família.
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A nova Loja Social, criada
pela Câmara Municipal, fica

localizada na Praça José Régio
e disponibiliza diversos artigos,

com o objectivo de auxiliar as
famílias mais carenciadas,

dando resposta aos problemas
sociais mais graves.

Na sequência das medidas anun-
ciadas com vista a assegurar um maior
apoio às famílias em dificuldade neste
período de crise, a Divisão de Acção
Social da Câmara Municipal tem vindo
a acompanhar as várias situações e a 

tomar as adequadas medidas que 
passam por apoios diversos. Com o
objectivo claro de aumentar a coesão
social e reforçar os laços de solidarie-
dade, há muito que a Câmara Muni-
cipal vem promovendo medidas de
âmbito social direccionadas à popula-
ção mais carenciada.

Há meses atrás, e face ao actual
contexto socio-económico cujas conse-
quências atingem as famílias mais
vulneráveis, deliberou-se criar uma
Loja Social, visando, de alguma forma,
atenuar as dificuldades e necessidades
imediatas dessas famílias através da
distribuição de várias espécies.

A Loja Social é um projecto que visa
potenciar a criação de respostas mais
adequadas aos problemas sociais, ren-

tabilizando os recursos existentes e
permitindo um planeamento dos ser-
viços e celeridade dos mesmos.

A implementação da Loja Social
tem também como objectivo combater
a pobreza, através de apoios que asse-
gurem a satisfação das necessidades
das famílias, objectivando disponibili-
zar vestuários e têxteis, equipamento
doméstico, mobiliário, brinquedos e
material didáctico.

A inauguração desta Loja Social
aconteceu no início do mês de
Outubro, ficando localizada na parte
sul da Praça José Régio.

Esta é apenas uma das muitas
medidas adoptadas pela Autarquia
(ver edição do Boletim Municipal de
Maio), cujo custo total em 2009 deverá
atingir um montante de 500 mil euros,
justificado pelo Presidente da Câmara
como «embora sendo um valor signifi-
cativo, tal não é relevante perante a
grandeza dos seus efeitos ao contri-
buir para uma maior justiça social, ate-
nuando as dificuldades de pessoas que
viram agravadas as condições de vida
das suas famílias».

DE CORPO E ALMA VILA DO CONDE 7
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1. A 6.ª edição da Azurara Beach Party
traduziu-se num enorme sucesso,
confirmando o evento como uma das
melhores e maiores festas de praia da
Europa. Esta iniciativa foi pensada
como festa de encerramento de Verão,
pelo que milhares de pessoas (este
ano a fasquia estava já nos 50 mil
participantes) afluem a Vila do Conde,
mais precisamente à freguesia de
Azurara, para usufruir de um cenário
diferente e uma programação musical
bem apelativa.

2. Depois das Convenções de Artes do
Circo, a Associação Corda Bamba
resolveu, este ano, apostar mais forte
nas componentes de espectáculo e
promoveu o – muito bem sucedido –
1.º Cata-Vento. Um evento que juntou
diferentes modalidades das artes de
rua e do novo-circo, com espectáculos
descentralizados por diversos espaços
da cidade. Com o objectivo de
fomentar a aproximação e a criação
de novos públicos, mas também de
dinamizar mais um certame criativo
para a cidade, o festival «inundou»

Vila do Conde com a irreverência das
performances apresentadas.

3. Um fim-de-semana repleto de
actividades para todos os gostos foi
quanto bastou para se comprovar a
excelência do renovado Centro de
Memória, que a Câmara Municipal
devolveu à cidade e à sua população.
O evento «As Memórias no Centro da
Festa» integrou momentos lúdicos e
recreativos, com espectáculos de
dança, música, circo, teatro,
exposições, ateliers, entre outros. A
adesão do público à iniciativa superou
as expectativas já que, durante todo o
fim-de-semana, foram milhares as
pessoas que visitaram o Centro de
Memória.

4. Desde o seu início que o Festival
Circular conseguiu reunir o apoio da
Câmara Municipal e do Ministério da
Cultura. Já na sua 5.ª edição, o certame
continua a evoluir sendo cada vez
maior a qualidade das propostas que
apresenta. Um festival de artes
performativas que consegue mobilizar

novos públicos a cada nova edição e
que, com programação a cargo de
Dina Guimarães e Paulo Vasques, atrai
à cidade muitos espectadores. Este
ano, com a particularidade de
descentralizar a oferta pelo Auditório
e pelo Teatro Municipal.

5. Da excelente programação apresen-
tada pelo Teatro Municipal de Vila do
Conde, merece particular destaque o
espectáculo do projecto «Hoje», com
acompanhamento da Orquestra
Nacional de Praga, cuja adesão do
público lotou a sala principal em
poucas horas, fazendo rapidamente
esgotar os bilhetes disponíveis. O
espectáculo de Vila do Conde
constituiu o encerramento de uma
digressão nacional de apresentação
do trabalho «Amália Hoje».

6. A Câmara Municipal organiza o 
«1.º Concurso de Bandas de Garagem»
de Vila do Conde, denominado
«Garagens VC», inserido na progra-
mação do Teatro Municipal. Esta
primeira edição de «Garagens VC»,

1 2

3



ACONTECIMENTOS VILA DO CONDE 9

que passará a realizar-se anualmente,
visa proporcionar aos jovens com
talento musical a possibilidade de
exibirem o seu trabalho e estimular a
sua formação artística.

7. A próxima edição da Animar vai
realizar-se entre 5 de Dezembro e 7 de
Março, com programação
especialmente dedicada aos
apreciadores do cinema de animação.
Promovida pela Cooperativa Curtas
Metragens, esta iniciativa inclui várias
actividades como ateliers, sessões de
cinema e exposições, sendo que, este
ano, a mostra principal irá centrar-se
na apresentação de cenários,
personagens e adereços do filme
«Passeio de Domingo», de José Miguel
Ribeiro, e materiais, esboços e
storyboard do filme «Don't Let It All
Unravel» de Sarah Cox. A não perder
na Galeria Solar! Mais informações
em www.curtas.pt/solar.

8. O atleta do Fluvial Vilacondense, ao
serviço da Selecção Nacional, José
Ramalho, conquistou a Medalha de
Bronze, em K1 Sénior, no Campeonato
Mundial de Canoagem que decorreu
em Gondomar. José Ramalho
terminou a prova no terceiro lugar,
depois de realizar uma das melhores
provas de sempre num Campeonato
do Mundo de Maratona. De referir que
já anteriormente o atleta havia
conquistado o título de Vice-Campeão
Europeu na mesma categoria.

9. O Clube Fluvial Vilacondense
venceu a prova por equipas do 
III Campeonato Nacional de Águas
Abertas, competição disputada pela
primeira vez em Portugal e que
decorreu em Castelo de Bode, durante
o 7.º Challenge Open Water.
A equipa de Vila do Conde foi
composta por Soraia Ribeiro, Hugo
Ribeiro e Fábio Pereira.

10. Vila do Conde acolheu a realização
do Campeonato Europeu de Ginástica
Acrobática, num reconhecimento pela
qualidade das infra-estruturas despor-
tivas aqui existentes, mas também do
trabalho qualificado desenvolvido pelo
Ginásio Clube Vilacondense. Estiveram
presentes mais de 1200 participantes,
em representação de 28 países, sendo
de destacar a prestação da Selecção
Nacional tendo subido ao pódio por
cinco vezes.

11. Até Maio do próximo ano, está a
decorrer a 24.ª edição dos Jogos Inter-
Freguesias, promovidos pela Associa-
ção de Desporto e Cultura de Vila do
Conde, com o apoio da Câmara Munici-
pal. O evento integra diversas modali-
dades desportivas e durante vários meses
mobiliza cerca de 2 mil atletas divididos
por sete escalões etários. Na presente
edição estão envolvidas mais de duas
dezenas de freguesias do nosso Concelho.

Acontecimentos
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A eleição para os Órgãos Autárqui-
cos em Vila do Conde decorreu com
toda a normalidade, sendo de registar a
elevada afluência às urnas o que
demonstra o interesse da população
em exercer o seu direito de voto e dever
cívico.

A votação traduziu-se num reno-
vado e expressivo voto de confiança no
Partido Socialista, pelo que a Câmara
Municipal será liderada, nos próximos
quatro anos, por Mário Almeida,
naquele que será o seu último man-
dato como Presidente da Autarquia. O
Partido Socialista conseguiu reforçar a
sua votação, conquistando 6 dos 9

mandatos, ficando a Vereação da
Câmara Municipal composta por:
Mário Almeida, Elisa Ferraz, António
Caetano, Vítor Costa, Sara Lobão e José
Aurélio Baptista (PS), Pedro Brás
Marques, Vítor Martins e Marisa
Postiga (Coligação PSD/CDS-PP).

A cerimónia de tomada de posse,
dos membros do Executivo e da
Assembleia Municipal, decorreu no
passado dia 31 de Outubro, no Auditório
Municipal de Vila do Conde. Da sessão,
que contou com elevada adesão por
parte dos vilacondenses, lotando o
espaço disponível neste equipamento
cultural, destaca-se o discurso emocio-
nado e determinado do Eng. Mário
Almeida que começou por referir que
tudo fará para corresponder às expec-

tativas e confiança dos vilacondenses
durante o quadriénio 2009/2013.

O Presidente da Autarquia desta-
cou as características próprias de Vila
do Conde e o modelo de gestão adop-
tado no seu desenvolvimento para con-
cluir que há motivos de satisfação pelo
trabalho realizado, mas também um
exigente desafio para o futuro: «A
tarefa que nos espera não é fácil,
perante uma conjuntura complicada e
que tantas dificuldades traz à acção
autárquica. Perante tal realidade, man-
teremos a postura que sempre nos
caracterizou, com uma atitude
humana e fraterna face às situações
problemáticas das pessoas, e uma
intervenção exigente em relação às
necessárias melhorias a implementar».

10 BOLETIM MUNICIPAL DE VILA DO CONDE ESPECIAL ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2009

Rostos do Poder Local Rostos do Poder Local 

ExecutivoExecutivo

Vereadores sem PelouroVereadores sem Pelouro
Eleitos pela coligação PSD/PP

1

Eng.º Mário Almeida

7

Dr. Pedro Brás
Marques

8

Dr. Vítor Martins
9

Enf.ª Marisa Postiga

Vereadores com PelouroVereadores com Pelouro
Eleitos pelo PS

2

Dr.ª Elisa Ferraz
3

Eng.º António
Caetano

4

Prof. Doutor Vítor
Costa

6

Dr. José Aurélio
Baptista

5

Eng.ª Sara Lobão

PresidentePresidente
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ESPECIAL ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2009 VILA DO CONDE 11

em Vila do Condeem Vila do Conde

De acordo com os resultados registados nas Eleições Autárquicas,
a Assembleia Municipal, constituída por 61 membros, será
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. Na próxima edição deste
Boletim, daremos a conhecer os deputados que integram a
Assembleia Municipal, que será presidida pelo Dr. Lúcio Ferreira.

Nas Assembleias de Freguesia, os resultados foram, de igual modo, expressivos,
com o Partido Socialista a repetir a vitória. Conheça aqui os Presidentes de Junta
eleitos para o novo mandato 2009/2013.

Arcos
Rui Barbosa

Árvore
Carlos Quintãs

Aveleda
Agostinho Campos

Azurara
Ventura Saraiva 

Bagunte
Rui Sousa

Canidelo
Carlos Lopes

Fajozes
Lurdes Alves

Ferreiró
Lino Cruz

Fornelo
Carlos Magalhães

Gião
Adelino Sousa Lima

Guilhabreu
Ramiro Costa

Junqueira
António Cruz

Labruge
José Manuel Diogo

Macieira
Fernando Oliveira 

Malta
Arnaldo Carmo Reis 

Mindelo
António Ponte

Modivas
Arnaldo Fonseca 

Mosteiró
Amândio Couteiro 

Outeiro Maior
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1. A partir da Alfândega Régia, é possível
subir, por uma larga escadaria auditório,
até à capela dedicada a Nossa Senhora do
Socorro. Esta capela foi mandada construir
por Gaspar Manuel Carneiro, piloto-mor da
marinha de carreira para a Índia, China e
Japão e Cavaleiro da Ordem de Cristo, bem
como pela sua mulher, Bárbara Ferreira
d’Almeida, para nela se promover o culto a
Nossa Senhora do Socorro, padroeira de
mareantes, e ali fazerem o seu mausoléu.
Ficou concluída em 1603.

2. A capela assume uma forma quadrangu-
lar rematada por uma abóbada esférica, cuja
configuração remete para um edifício típico
de alguns quadrantes do Oriente. As influên-
cias arquitectónicas desta capela terão sido
absorvidas pelo seu fundador, nas viagens
que fez pelo continente asiático.
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3. Do lado direito da fachada principal, pode ser observada
a moldura em granito que sustenta o sino. Sobre a padieira
da porta principal, encontra-se a inscrição comemorativa
da sua construção.

4. No interior, a capela assume uma confi-
guração circular e as paredes são forradas
por belíssimos azulejos do século XVIII que
retractam várias cenas da vida de Cristo.
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5. Um outro ponto de interesse é a sepul-
tura dos fundadores que existe no centro
da capela ao nível do pavimento. Na sua
tampa, nota-se uma inscrição e o brasão
da família. O altar-mor é em talha dourada
ao estilo neoclássico.

6. Após a visita à Capela do Socorro e a
um dos miradouros mais bonitos de Vila
do Conde, desce a rua do mesmo nome
em direcção a norte e ao centro da vila
medieval. Em data anterior ao século
XVII, esta era a Rua da Torre, porque aí
existiu uma torre que permitia vigiar e
proteger as entradas e saídas da barra
do rio Ave. Foi destruída pela construção
da referida Capela do Socorro.
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