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Vila do Conde é uma terra milenar, onde os cami-
nhos da história se cruzam com a beleza natural e 
os valores e tradições das nossas gentes.

Somos um Concelho com uma localização geográ-
fica privilegiada e com condições excecionais no 
que diz respeito à capacidade de atração de turis-
mo e de instalação de empresas.

O campo, o rio e o mar harmonizam-se, o patrimó-
nio histórico sobressai, o equilíbrio ambiental pre-
serva-se e a população mantém a sua génese hos-
pitaleira.

Somos um povo trabalhador, generoso, em-
preendedor e orgulhoso da sua identidade.  
A agricultura e as pescas são atividades ancestrais, 
mas, ao longo dos tempos, temos sabido acolher 
novos polos de atividade económica.

Vila do Conde tem-se desenvolvido de forma clara 
e sustentável. A qualidade de vida melhorou. Cons-
troem-se mais equipamentos e mais infraestruturas. 
Instalam-se no território muitas novas empresas. 
Continuam a ser dados passos firmes no sentido da 
coesão social e territorial e na melhoria do bem-es-
tar da população.

O trabalho com as Juntas de Freguesia é funda-
mental. As ligações com o movimento associativo 
e institucional também. O mesmo acontece com 
o tecido empresarial e com parceiros de diversos 
segmentos de atividade e de intervenção socio- 
eonómica.

Naturalmente, que ainda subsistem problemas, mas 
podem estar seguros que trabalhamos todos os 

dias para que os mesmos sejam, paulatinamente, 
resolvidos. Todos sabemos que o caminho que falta 
percorrer é sempre mais exigente do que o cami-
nho já percorrido.

A nossa tarefa é servir o Concelho. Fazemo-lo, fo-
mentando o desenvolvimento em todas as frentes 
e envolvendo os vilacondenses na procura de cami-
nhos e soluções que sirvam os seus interesses. Tra-
balhamos com determinação, seriedade e transpa-
rência, dando resposta às múltiplas questões que 
nos são colocadas e correspondendo, o mais pos-
sível, às expectativas que foram depositadas neste 
Executivo Municipal.

Empenhamo-nos, profundamente, na concretiza-
ção do que está idealizado, e que se traduz nos 
contornos do projeto que foi apresentado aos vi-
lacondenses e que deles obteve um esclarecedor 
voto de confiança.

Passou pouco mais de um ano.  A força continua 
e as convicções mantêm-se. Queremos estar pró-
ximos dos cidadãos. Objetivamos inovar, renovar e 
desenvolver. 

Para nós, só há um caminho a percorrer: cumprir a 
missão de servir Vila do Conde!

Termino desejando a todos um Bom Ano Novo ple-
no de concretizações pessoais e familiares, certa de 
que 2019 trará ao nosso Concelho mais coesão so-
cial e mais desenvolvimento.

A Presidente da Câmara 
Elisa Ferraz

Desenvolver e Servir o Concelho

Mensagem
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REGISTOS

A vida da Câmara Municipal é dinâmica e multi-
facetada. Desenvolve-se nos mais diversos seg-
mentos e é construída com a participação de 
muita gente.

Em cada ano, há momentos marcantes, quer pela 
sua relevância na vida do Concelho ou por deci-
sões que melhoram a vida dos munícipes, quer 
pela comemoração de datas significativas, quer 
ainda pela preservação das nossas tradições, pela 
exaltação dos nossos valores e da nossa identida-
de coletiva.

Nas páginas seguintes, damos conta de vários 
desses momentos, sendo certo que muitos outros 
aqui poderiam constar.
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A magia voltou a invadir Vila do Conde!
NATAL 2018
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Este evento municipal vem ganhando uma 
progressiva dimensão no âmbito das mostras 
que, à volta das camélias, se vão realizando 
em diversos municípios. O programa de 2018 
voltou a ser muito atrativo e motivador, regis-
tando-se a adesão a concurso de cerca de 20 
produtores. Nesta 4ª edição de “Camélias em 
Vila do Conde”, voltou a destacar-se a beleza 
destas flores e a atração que exercem sobre as 
muitas pessoas que não deixaram de visitar os 
diversos espaços expositivos.

CAMÉLIAS EM VILA DO CONDE

A evocação da Revolução dos Cravos é 
uma tradição em Vila do Conde. A data é 
assinalada com um programa diversificado, 
que atinge os seus pontos mais marcantes 
com a entoação de “Grândola Vila Morena”, 
no Largo dos Artistas”, e com a cerimónia 
oficial na praça em frente aos Paços de 
Concelho, em que, para além dos momentos 
protocolares, se destaca a participação de 
um coro gigante de pessoas que vêm de 
todo o Concelho. 

25 DE ABRIL -  DIA DA LIBERDADE
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DIA DE VILA DO CONDE

Data de 26 de março de 
953, o documento mais an-
tigo que refere o nome de 
Vila do Conde. Em face dis-
so, todos os anos, esta data 
é comemorada, com um 
programa que integra ini-

ciativas de índole turística, 
mas que tem como grande 
protagonista a comunidade 
educativa do Concelho.

Mais uma vez, foram entre-
gues prémios aos alunos e 
alunas que, por indicação 

dos estabelecimentos de 
ensino, mais se distingui-
ram, no ano letivo anterior, 
nos 9º e 12 º anos. São os 
seguintes:

9º ANO 

» Nara Azevedo Gonçalves
Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira (média de 
5 valores)

» Jéssica Sofia Dionísio Marques
Agrupamento de Escolas D. Pedro IV (média de 4,89 valores)

» André Filipe Barbosa Neves
Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde (média 
de 5 valores)

» Maria Leonor Costa Domingues
Escola Secundária José Régio (média de 5 valores)

» Ana Ventura Azevedo da Silva Bravo
Escola Secundária José Régio (média de 5 valores)

» Sara Raquel Santos Agostinho
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches (média de 5 
valores)

12º ANO

» Daniel Filipe Marques Flores
Escola Profissional de Vila do Conde (média de 18,1 valores)

» Pedro António Lopes Carvalho
Escola Secundária José Régio (média de 19,8 valores)

» Eduarda Maria Lopes Ribeiro
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches (média de 18,7 
valores)

» Daniela Filipa Oliveira Magalhães
CESAE Centro de Serviços e Apoio a Empresas (média de 18 
valores)

ENTREGA DO PRÉMIO ESCOLAR MUNICIPAL
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A Câmara Municipal instituiu, 
recentemente, a comemoração do Dia 
Nacional do Pescador. Em parceria com 
a Paróquia de Caxinas, é celebrada 
uma Missa, seguida por um préstito em 
direção ao Memorial dos Náufragos, 
e finaliza com a deposição de rosas 
brancas no mar, numa sentida evocação 
e homenagem aos nossos pescadores 
que perderam a vida no mar.

É um momento marcante para toda a 
comunidade piscatória vilacondense, 
muito particularmente, para a de Caxinas 
e Poça da Barca, que frequentemente 
é confrontada com a tragédia dos 
naufrágios.

DIA NACIONAL DO PESCADOR
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O Pavilhão dos Desportos acolheu, pela primeira vez, o encerramento do Intercâmbio Cultural Concelhio (ICC). 
Foi uma festa entusiasmante, com a presença de muita gente, na qual ficou bem evidenciada a qualidade das 
apresentações de muitas das nossas associações. Já foi anunciada uma nova edição em 2019.

INTERCÂMBIO CULTURAL CONCELHIO  
NOITE MÁGICA NO ENCERRAMENTO DE MAIS UMA EDIÇÃO

Há uma aposta crescente da Câmara Municipal no 
desenvolvimento de ações desportivas destinadas 
à população sénior. Exemplo disso é o programa 
Desporto Sénior, cujo encerramento decorreu num 
ambiente de festa e com muitos participantes. Uma 
aposta para continuar!

APOSTA NO DESPORTO SÉNIOR

Foi um dia pleno de atividades desportivas, que 
se iniciou, nos Paços do Concelho, com o içar da 
bandeira de “Município Amigo do Desporto”. Uma 
caminhada entre a Praça da Vasca da Gama e o 
Pavilhão de Desportos foi a primeira atividade que 
envolveu centenas de pessoas. A Presidente da 
Câmara salientou a importância do desporto para a 
fruição de uma vida saudável.

DIA MUNICIPAL  
DO DESPORTO
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FESTAS DE SÃO JOÃO

Voltaram a ser grandes e vividas 
com um entusiasmo inigualável. 
Concretizou-se um programa repleto 
de momentos atrativos, que agradou 
aos vilacondenses e aos muitos que 
nos visitam. Cumpriu-se a tradição 
de celebrar, condignamente, o 
Santo Padroeiro. Como sempre, os 
Ranchos das Rendilheiras do Monte 
e da Praça estiveram insuperáveis, 
acrescentando grande brilhantismo 
à celebração. Já todos anseiam pelas 
festas de 2019!

TRADIÇÃO E ALEGRIA DO POVO

Registos
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VILACONDENSES DISTINGUIDOS
Em 24 de junho, Dia de São João, a Câmara Municipal entregou as Medalhas Munici-
pais de 2018 a um conjunto de personalidades e entidades vilacondenses que se distingui-
ram nas suas áreas de intervenção e que, dessa forma, prestigiaram o Município de Vila do Conde.

As distinções foram as seguintes:

Medalha de Honra do Município

» Arlindo de Azevedo Maia

Medalha de Mérito Cultural

» António do Carmo Reis
» José Alberto Ventura Reis Pereira ( a título 
póstumo)

Medalha de Mérito ao Empreendedorismo

» Avelino Gonçalves do Carmo

Medalha de Mérito Singular

» António Ferreira Vila Cova (a título póstumo)
» Fernando Matias Marques

 

Medalha de Mérito ao Associativismo

» Associação de Agricultores de Vila do Conde
» Associação Pró-Maior Segurança dos Homens 
do Mar
» Associação Mutualista em Modivas

Medalha de Mérito Desportivo

» Ana Catarina Monteiro
» Diogo Costa
» Ester Alves
» Tiago Lopes
» Alfredo da Silva Castro
» André Filipe Brás André
» António dos Santos Ferreira André
» Fábio Alexandre da Silva Coentrão
» Fernando António de Carvalho Festas
» Hélder Manuel Marques Postiga
» João Paulo Maio dos Santos (Paulinho Santos)
»Joaquim Carvalho de Azevedo (Quim)

EM CERIMÓNIA DE ENTREGA DAS MEDALHAS MUNICIPAIS
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O Presidente da República, Professor Marcelo Re-
belo de Sousa, fez questão de ser fotografado junto 
da nossa representação na Bolsa de Turismo de Lis-
boa, ao lado de uma rendilheira e tendo como fun-
do uma réplica da maior renda de bilros do mundo, 
cujo original se encontra em Vila do Conde. 

EM LISBOA

No âmbito das comemorações do Dia de Portu-
gal, Vila do Conde levou ao Japão uma peça da 
artista Cristina Rodrigues, que tem como tema 
central um coração feito em rendas de bilros 
por rendilheiras vilacondenses. Antes de rumar 
a Tóquio, este magnífico trabalho foi apresenta-
do na Alfândega Régia de Vila do Conde, com 
a presença de muitas rendilheiras, que estive-
ram acompanhadas pela Presidente da Câmara 
e pelo Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas.

RENDAS DE BILROS
DUAS IMPORTANTES AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DESTA NOSSA ARTE ANCESTRAL

EM TÓQUIO

Registos
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Mais uma vez, este desfile revelou-se ver-
dadeiramente extraordinário e revelador da 
grande beleza das nossas rendas de bilros. 
Num evento que integra o programa das fes-
tas sanjoaninas, participaram concorrentes 
de todas as idades, que apresentaram exce-
lentes peças e entusiasmaram o numeroso 
público presente. 

Desfile de Moda

“BILROS 2018”

Registos
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A Festa do Corpo de Deus está 
bem enraizada nas tradições 
dos vilacondenses, que juntam 
esforços, de quatro em quatro 
anos, para cobrir várias ruas do 
centro da cidade com lindíssimos 
tapetes de flores naturais. Não 
sendo 2018 um desses anos, não 
deixou a Câmara Municipal de 
assinalar  tão importante tradição, 
convidando a população para 
a construção simbólica de um 
magnífico tapete de flores na 
praça fronteira ao edifício dos 
Paços do Concelho.

A TRADIÇÃO DOS TAPETES DE FLORES

ADOÇÃO DE ANIMAIS

Os Serviços Veterinários Municipais têm 
desenvolvido um conjunto significativo 
de iniciativas no sentido de sensibilizar 
a população para a adoção responsável 
de animais. Muitas das ações decorrem 
na comunidade escolar, sensibilizando as 
crianças e os jovens para esta questão, 
sendo ainda tratadas outras matérias, 
como o condenável abandono dos 
animais, a implantação de microchips, a 
indispensável vacinação e medidas de 
controle populacional.

SENSIBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS

Registos

Foi em julho que decorreu a 26ª 
edição do Festival Internacional 
de Cinema, organizado e 
programado pela cooperativa 
Curtas Metragens. É um projeto 
sólido e consolidado, que tem 
o condão de transformar Vila 
do Conde, durante o tempo do 
festival, na capital do cinema em 
Portugal.

CURTAS VILA DO CONDE
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A primeira edição do 
“Vila Conde Fest - Fes-
ta da Juventude” foi 
um êxito pelas diversas 
atividades culturais e 
desportivas que envol-
veu e pela participação 
de milhares de jovens. 
Realizou-se de 5 a 15 
de Julho e está garanti-
do: para o ano há mais.

FESTA DA JUVENTUDE

Registos
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AS NOSSAS FEIRAS
UM ROTEIRO DE CERTAMES DE REFERÊNCIA

Feira Social 
Serviços, projetos e respostas sociais 
em Vila do Conde

Registos

Feira Nacional do Artesanato 
A melhor e maior mostra das artes 
tradicionais portuguesas

Feira da Gastronomia 
Cozinha à Portuguesa

Feira de Atividades Agrícolas
Portugal Rural
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“UM PORTO PARA O MUNDO”
MAIS DE OITO MIL VIRAM O ESPETÁCULO

Tudo começou com a decisão de avançar 
com a candidatura da Construção Naval em 
Madeira a Património Cultural Imaterial da 
Humanidade. Por entre todas as diligências 
que estão em curso para concretizar tal 
objetivo, vem-se destacando uma iniciativa 
que foi criada neste âmbito: o espetáculo 
teatral “Um porto para o Mundo”.  
É o maior teatro de rua que é apresentado 
no nosso País. Tem na sua organização 
um grupo de profissionais, mas a sua 
alma preenche-se com a participação de 
muitas centenas de vilacondenses, que 
aderem, espontaneamente, ao projeto.  
A história secular de Vila do Conde perpassa 
nas cenas dos espetáculos apresentados.

Registos
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É um evento com caraterísticas muito 
próprias e já enraizado na programação 
cultural vilacondense. Pode dizer-se que, 
para além de atrair visitantes ao Centro 
de Memória, tem ainda como grande ob-
jetivo a dinamização de uma programa-
ção, especialmente direcionada para as 
famílias. Esta décima edição voltou a ser 
muito participada e repetiu o êxito das 
anteriores.

“MEMÓRIAS NO CENTRO DA FESTA”
10 ANOS A CRIAR MEMÓRIAS

Têm sido realizadas diversas ações que 
levam ao público e também à comunidade 
escolar, um conjunto de informações sobre 
as técnicas seculares da construção naval 
em madeira de Vila do Conde, que estão 
na base do grande projeto municipal “Um 
porto para o Mundo”. Isso mesmo acontece 
com uma exposição, patente na Loja 
Interativa do Turismo, na zona ribeirinha, e 
com uma sessão de “Com um risco se faz 
um barco” que se realizou recentemente no 
Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto 
Ferreira, na Junqueira.

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO NAVAL
TRANSMITIR INFORMAÇÃO AO PÚBLICO E ÀS ESCOLAS

Registos



| 19

No âmbito do programa co-
memorativo dos 700 anos da 
fundação do Mosteiro de San-
ta Clara, levado a efeito ao 
longo de 2018, decorreu, em 
outubro, uma Feira Medieval, 
que se instalou no interior do 
próprio Mosteiro e no espaço 
exterior circundante. Foi uma 
grande festa popular, com re-
creação de artes e saberes 
de outros tempos e um atra-
ente programa de animação.

FEIRA MEDIEVAL
COMEMORAÇÃO E RECRIAÇÃO HISTÓRICAS

Registos
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Quem o diz é um estudo da Bloom 
Consulting, que coloca Vila do Conde em 
oitavo lugar, na região norte, na lista das 
melhores cidades para se viver, visitar e 
investir.

Este estudo insere-se na promoção de 
Portugal City Brand Ranking 2018.

UMA DAS MELHORES CIDADES PARA SE VIVER
Vila do Conde

Ainda no âmbito da comemoração dos 700 anos 
da fundação do Mosteiro, foi apresentada uma 
oportuna reedição da obra em título, cujo conteúdo 
é tido como da maior relevância no conhecimento 
da história e da vida do Mosteiro de Santa Clara.  

Muitos vilacondenses assistiram ao lançamento 
da obra, que decorreu no átrio do Mosteiro, numa 
mesa composta pela Presidente da Câmara, Elisa 
Ferraz, por António do Carmo Reis e por Jorge 
Pacheco Neves, em representação dos familiares 
do escritor, que corresponderam ao convite e 
estiveram presentes na sessão.

“O MOSTEIRO DE SANTA CLARA DE VILA DO CONDE”
APRESENTADA REEDIÇÃO DO LIVRO DO DR. JOAQUIM PACHECO NEVES
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MOSTEIRO DE SANTA CLARA

Foi fundado em 1318 pelo filho de D. Dinis, Afonso 
Sanches e por sua esposa, Teresa Martins. Ao 
longo de sete séculos, foi alvo de diversas obras, 
sendo que as mais recentes o transformaram no 
edifício majestoso e extraordinário que se ergue 
junto ao rio Ave, tendo a seu lado a Igreja de Santa 
Clara, com os túmulos dos fundadores, e também 
o Aqueduto, Monumentos Nacionais desde 1910.

Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, o 
Mosteiro passou por um período de decadência, 
passando a ter, no século XX, diversas utilizações, 
como Casa de Detenção e Correção do Porto, 
Reformatório e Escola Profissional. 

Com a saída dos Padres Salesianos, o edifício 
entrou em fase de degradação. Ainda chegou a 

acolher, numa situação provisória, o Tribunal de Vila 
do Conde, mas, depois, o imóvel foi abandonado e 
a situação de degradação foi-se agravando.

Numa ação de defesa do seu Mosteiro, os 
Vilacondenses e a Autarquia manifestaram-se 
diversas vezes no sentido de influenciar o Estado 
Central a intervir no edifício e a dar-lhe uma 
utilização condigna, o que, vai agora acontecer, 
por via do programa governamental “Revive”, em 
que o Mosteiro de Santa Clara está integrado, e que 
o transformará numa moderna unidade hoteleira, 
num projeto em que haverá um espaço, sob gestão 
municipal, para  se assegurar a indispensável 
preservação da sua memória.

700 ANOS DE HISTÓRIA
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NAU QUINHENTISTA, IGREJA MATRIZ 
E MOSTEIRO DE SANTA CLARA: 
EXCELÊNCIA RECONHECIDA

São três valores patrimoniais de exce-
lência. Têm história e beleza únicas. 
Surpreendem os visitantes e turistas. 

É natural, por isso, o Certificado Inter-
nacional TRIPADVISOR 2018, que lhes 
foi atribuído.
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São muitos os que, ao longo do ano, 
atravessam as freguesias e a cidade, 
buscando a Galiza e a catedral de Santiago 
de Compostela. 

De mochilas às costas, caminham em 
paz, animados pela sua fé, curiosidade e 
espírito de aventura. Muitos descansam nos 
albergues existentes no Concelho:  Santa 
Clara, na cidade; Santiago, em Labruge; 
S. Mamede, em Vila Chã; Santiago do 
Mosteiro de Vairão, em Vairão; e ainda em 
instalações existentes em Macieira.

Bom caminho!

POR VILA DO CONDE PASSAM MILHARES DE PEREGRINOS
A CAMINHO DE SANTIAGO

VILA DO CONDE

LABRUGEMACIEIRA

VAIRÃOVILA CHÃ

Registos



24 |

Foi finalmente possível reabrir o Centro 
Educativo de Santa Clara, após um período 
de encerramento, fruto de uma inopinada 
decisão governamental que deixou 
mesmo no desemprego um conjunto 
de qualificados profissionais da área. 
O ato oficial da reabertura contou com 
a presença da Ministra da Justiça e do 
Diretor Geral dos Serviços Prisionais, bem 
como da Presidente e da Vice-Presidente 
da Câmara Municipal.

À margem da cerimónia, decorreu uma 
reunião entre Elisa Ferraz e a Ministra 
Francisca Van Dunem, com o objetivo 
de serem clarificadas várias matérias 
relacionadas com o Tribunal de Vila do 
Conde.

REABRIU O CENTRO EDUCATIVO DE SANTA CLARA
MINISTRA DA JUSTIÇA ESTEVE PRESENTE

A secretária de Estado Ad-
junta e da Justiça, Helena 
Marques Ribeiro, acompa-
nhada pela Presidente Elisa 
Ferraz, visitou o Tribunal e 
o Convento do Carmo.

Esta visita teve como obje-
tivo dar andamento ao pro-
cesso do reforço do Tribu-
nal vilacondense com Juízo 
Local Cível e o regresso 
do Juízo Central Criminal.  

Tudo se encaminha para 
uma solução a contento 
das partes

SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
EM VILA DO CONDE, COM O TRIBUNAL EM AGENDA

Registos
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O Vereador Pedro Gomes chefiou uma 
delegação de Vila do Conde, que incluía as 
equipas de futebol de sub-11 e sub-13 do Rio 
Ave, na deslocação a Le Cannet – Rocheville, 
no sul de França. Os jovens disputaram 
um torneio de futebol com equipas locais. 
O Presidente da Câmara, Yves Pigrenet, 
recebeu a delegação vilacondense.
Esta deslocação serviu para aprofundar 
a geminação que existe entre Vila do 
Conde e a cidade francesa de Le Cannet – 
Rocheville.

VILA DO CONDE EM LE CANNET-ROCHEVILLE
REFORÇO DA GEMINAÇÃO ENTRE AS DUAS CIDADES

INSTITUTO POLITÉCNICO DISTINGUE CÂMARA
A Presidente, Elisa Ferraz, recebeu das mãos da 
professora Rosário Gamboa a Medalha de Méri-
to que o IPP atribuiu ao Município Vilacondense.  
A Câmara Municipal tem sempre dado o melhor 
apoio ao Ensino Superior em Vila do Conde, tendo 
colaborado com o Politécnico do Porto na criação, na 
cidade, dos novos cursos de “Hotelaria e Turismo” e 
de “Media Artes e Design”.

Registos
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Mais e melhor ambiente é 
um dos objetivos traçados 
pela Autarquia para este 
importante setor da sua 
atividade. Tem sido feito um 
grande esforço no sentido 
da obtenção de uma clara 
melhoria de serviços e de 
equipamentos, relevando-
se, neste último caso, a 
renovação da frota de 
viaturas.

NOVAS VIATURAS, MELHOR AMBIENTE

Também no campo da 
recolha de resíduos, foi 
recentemente iniciado o 
programa “Reciclar é dar +”, 
em parceria com a Lipor, que 
se destina à recolha seletiva 
porta a porta e que, no 
caso de Vila do Conde, vai 
abranger 1.400 habitações.

Registos
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O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e Inovação (IAPMEI) atribuiu o 
estatuto de empresas de Excelência e Líder a 
um conjunto de empresas Vilacondenses. Aqui 
fica a referência a essas empresas que honram 
o Concelho.

As empresas de Vila do Conde distinguidas 
com o Estatuto de PME Excelência 2017 são:

» Alves & Filhos - Serração Madeiras
» Arbecor - Engenharia e Reabilitação
» Blutex - Indústria de Confecções
» C. M. Tir - Transportes Nacionais e Internacionais
» Churrasqueira do Ave
» Cleanstation
» Clínica do Outeiro
» Domingos Carreira & Filhos
» Ediprinter - Soluções de Informática, Reciclagem e Comunicação 
» Fall Safe On Line - Comércio de Produtos de Protecção Pessoal
» GRUPNOR - Elevadores de Portugal
» Interescape - Fabricação de Escapes para Automóveis
» Justlog - Agentes Transitários
» MADE 2 WEAR
» Monseeds - Comércio de Produtos para a Agricultura
» Paula Andrade, Importações
» V Laser On - Metalomacânica

As empresas de Vila do Conde distinguidas 
com o Estatuto de PME Líder 2017 são: 

» Albino & Fernando Gonçalves
» Alpi Portugal - Navegação e Trânsitos
» Alves & Filhos - Serração Madeiras
» Arbecor - Engenharia e Reabilitação
» Artur Campos
» B & T Arvorense
» Blutex - Indústria de Confecções
» C. M. Tir - Transportes Nacionais e Internacionais
» Campelo & Filhos - Projectos de Engenharia e Construção Civil
» Capela & Filhos
» Cevargado - Alimentos Compostos
» Churrasqueira do Ave
» Cleanstation
» Clínica do Outeiro
» Confiauto - Indústria e Comércio de Automóveis
» Domingos Carreira & Filhos
» Ediprinter - Soluções de Inf., Reciclagem e Comunicação
» Elfatek - Comércio, Indústria, Material Eléctrico e Electrónico
» F.A.G. & Castro -Construção e Remodelação de Interiores
» Fall Safe On Line - Comércio de Produtos de Protecção Pessoal
» Frigocon - Indústria de Frio e Congelação
» Gonçalves Rapazote
» GRUPNOR - Elevadores de Portugal
» Iberia Container - Logística de Contentores
» Iberodye
» Interescape - Fabricação de Escapes para Automóveis
» Irmãos Martins da Costa
» Fotografia de Marco Santos

TÍTULO DE EXCELÊNCIA E LÍDER  
PARA EMPRESAS DO CONCELHO

ALOF E RC EUROPA
DUAS NOVAS EMPRESAS EM CANIDELO

Vila do Conde tem um forte e dinâmico teci-
do empresarial. Dados da PORDATA (2016)  
dizem-nos que o Concelho tem mais de oito mil 
empresas. Nesse ano, foram criadas 281 novas 
sociedades, face a 219 que foram dissolvidas. 

Sediadas em Canidelo duas novas empresas 
convidaram a Câmara para uma visita. A Pre-
sidente, Elisa Ferraz, acompanhada de outros 
membros do Executivo Municipal, deslocou-se 
às duas empresas avançadas e modernas que 
empregam mais de cem pessoas.

NOVAS INSTALAÇÕES DA 
IBERSOL EM MODIVAS
A Presidente da Câmara esteve presente na 
inauguração das novas instalações do grupo 
Ibersol em Vila do Conde.

Registos
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DESENVOLVIMENTO E OBRAS
Com a finalidade de desenvolver Vila Conde e corres-
ponder aos compromissos assumidos com as popu-
lações, está em execução, por todo o Concelho, um 
ambicioso plano de obras. 

Os investimentos planeados estendem-se pela rede 
viária, pelo parque escolar, pelos edifícios municipais, 
pelo parque habitacional, e por instalações desporti-
vas, totalizando no próximo ano, e só referindo ver-
bas do orçamento municipal, cerca de 14 milhões de 
euros, a que se juntam os montantes acordados com 
as Juntas para a realização de obras por estas indi-
cadas.

Trata-se claramente de uma aposta forte no desen-
volvimento de todo o espaço geográfico concelhio, 
visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

É, pois, numa perspectiva de desenvolvimento do 
Concelho que o apoio da Câmara ao tecido empresa-
rial, às Juntas de Freguesia, às Associações e Clubes, 
às Escolas e às Paróquias, se manifesta na prossecu-
ção contínua e abnegada da excelência. 

Das opções municipais e de parte das obras, damos 
conta nas páginas seguintes.



| 29

Qualquer estratégia de desen-

volvimento tem de assentar num 

plano que esteja bem estrutura-

do em orçamentos municipais 

sólidos, o que está, naturalmen-

te, aliado à prática corrente de 

boas contas.

A gestão transparente e de rigor, 

iniciada em 2013, permite agora 

à Câmara Municipal, com estabi-

lidade e determinação, prosse-

guir a concretização das opções 

para o quadriénio 2018/2021, e 

também, no que diz respeito à 

dívida, diminui-la de forma sig-

nificativa e sustentada, registan-

do-se, em cinco anos, uma redu-

ção da dívida financeira de 50,8 

para 30,6 milhões de euros.

Somos uma Câmara cumpridora, 

que paga a tempo e horas aos 

seus fornecedores e que, em ma-

téria fiscal, vai continuar a aliviar 

o peso do IMI nas famílias vila-

condenses. A taxa deste impos-

to vai agora situar-se em 0,36%, 

sendo também implementado o 

IMI Familiar, prosseguindo uma 

trajetória descendente com o 

objetivo de a fixar, até ao final do 

mandato, no mínimo de 0,30%.

O Orçamento Municipal para 

2019 consigna um aumento das 

verbas para as Juntas de Fregue-

sia e para o Movimento Associa-

tivo e Institucional na ordem dos 

11% (2,7 milhões de euros, no 

primeiro caso, e 2,42 milhões no 

segundo), reconhecendo, desta 

forma, o trabalho fundamental 

que desenvolvem em prol das 

populações.

O rigor, acima referido, permite 

ainda que, para 2019, seja pos-

sível programar uma verba de 

investimento da ordem dos 14 

milhões de euros, dentro das 

prioridades inseridas nas Opções 

2018/2021 e que, para além das 

grandes obras (já em curso, ou a 

iniciar), também contempla uma 

profunda requalificação da rede 

viária, diversas obras em todas 

as freguesias, intervenções (que 

são permanentes) nos parques 

escolar e habitacional e nos edi-

fícios municipais e claras melho-

rias nos equipamentos desporti-

vos.

Naturalmente, que o investi-

mento no desenvolvimento e na 

criação de melhores condições, 

se estende a outras áreas da  

atuação municipal, podendo aqui 

referir-se, por exemplo, as fortes 

apostas no Ambiente, na Ação 

Social, na Cultura e no Turismo, 

na Educação, na Juventude, en-

tre outras, merecendo todas a 

maior atenção do Executivo Mu-

nicipal.

Há, portanto, um planeamen-

to que está feito, e um plano de 

ação que está a ser executado, 

fazendo parte deste percurso 

o Orçamento e as Opções para 

2019.

ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA 2019

UMA VISÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento e obras
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Desenvolvimento e obras

Há muito que se impõe uma requalificação das 
estradas que atravessam as nossas freguesias. 

Em face disso, e correspondendo aos anseios 
das populações, está a ser a elaborado um 
masterplan, em colaboração com a Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto, 
destinado a fazer um diagnóstico exaustivo 
da atual situação, por forma a que, tão cedo 
quanto possível, se avance com o início das 
intervenções nas vias, tendo em vista a sua 
requalificação e o aumento das condições de 
segurança.

O plano vai também permitir programar e fasear 
a execução dos trabalhos, e os resultados finais 
trarão, naturalmente, uma acentuada melhoria 
das vias e da fluidez do trânsito.

Este MASTERPLAN juntamente com o Plano 
Diretor Municipal e o Plano Municipal de 
Iluminação Pública, fazem parte de uma tríade 
de documentos de gestão que permitirão 
projetar o futuro do nosso concelho de forma 
sustentada, moderna e segura.

REDE VIÁRIA
EM MARCHA UM MASTERPLAN PARA TODO O CONCELHO

OBRAS 
NO PALACETE MELO

Estão em curso as obras de requalificação do Pala-
cete Melo, na Av. Bento de Freitas, que será trans-
formado numa Pousada da Juventude, com vários 
quartos duplos e camaratas, num total de 66 camas, 
ficando ainda a dispor de áreas de convívio, salas de 
jantar e de pequeno-almoço, biblioteca, sala de es-
tar, uma ampla marquise e jardim.

A Movijovem, entidade que gere a rede nacional 
das Pousadas da Juventude, tem acompanhado este 
processo desde o seu início, estando em fase de es-
tudo o modelo de gestão desta unidade em Vila do 
Conde.
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NOVA PONTE DE ARCOS

Desde há muito, que era referida a neces-
sidade da construção de uma nova ponte 
sobre o rio Este, em Arcos, não só para 
preservar a joia monumental que é a ponte 
medieval de S. Miguel, como também para 
permitir uma melhor circulação rodoviária.   

Era um anseio amplamente reclamado pe-
las populações, a que foi sensível a Pre-
sidente da Câmara que, ainda no 
mandato anterior, assumiu o com-
promisso da sua construção.

O compromisso passou a projeto e, 
depois de ter sido possível congre-
gar um conjunto de boas vontades, 

passou à fase de execução, convertendo-
-se em realidade uma aspiração com deze-
nas de anos.

Trata-se, efetivamente, de uma obra de as-
sinalável relevo no âmbito municipal, cuja 
inauguração se tornou numa grande festa 
da população, onde a alegria e o contenta-
mento foram bem evidentes.

Desenvolvimento e obras

UMA VELHA ASPIRAÇÃO TORNADA REALIDADE
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A obra é de requalificação 
das antigas piscinas, mas na 
realidade o que está a acon-
tecer é a construção de no-
vas e modernas piscinas. 

Pistas de 50 m para atletas 
de alta competição, tanque 
interior e exterior, ginásio e 

sauna, áreas de descanso e 
lazer são os principais ele-
mentos deste projeto con-
temporâneo.

As obras avançam a bom rit-
mo prevendo-se a sua con-
clusão no decurso de 2019.

AS NOVAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA DO CONDE

Desenvolvimento e obras

A CONCRETIZAÇÃO DE UMA OBRA AGUARDADA E NECESSÁRIA
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Foi publicamente apresen-
tado o futuro Centro Co-
munitário de Caxinas, cujo 
projeto já corre os trâmites 
legalmente estabelecidos, 
e será obra dentro em bre-
ve.

Trata-se de uma necessi-
dade e de um anseio da 
comunidade de Caxinas e 
Poça da Barca, que passará 
a contar com um equipa-
mento pensado numa di-
mensão multiusos, que ga-

ranta boas condições para 
a prática desportiva, mas 
que também possa ser uti-
lizado por um conjunto de 
atividades de pendor so-
ciocultural.

O Centro Comunitário de 
Caxinas, cuja obra orça em 
cerca de 4 milhões de eu-
ros, enriquecerá substan-
cialmente a zona em que 
está inserido, onde já exis-
tem dois importantes esta-
belecimentos de ensino e o 
Parque João Paulo II.

Após a sua conclusão, esta-
rá certamente criada uma 
nova e importante centrali-
dade em Vila do Conde.

CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS

Desenvolvimento e obras

UM PROJETO AMBICIOSO NO SEIO DUMA COMUNIDADE NUMEROSA
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Desenvolvimento e obras

Prosseguem importantes obras de 
requalificação de ruas e espaços públicos 
do casco histórico da cidade.

Depois da Rua e da Travessa da Senra, é 
agora a vez do Largo do Ribeirinho, da Rua 
Dr. Elias de Aguiar e da Travessa Joaquim 
Maria de Melo, bem como do Largo da 
Bajoca, centrando-se os trabalhos na 
correção do perfil dos arruamentos antigos, 
repavimentação, construção de passeios, 
baías de estacionamento e coletores de 
águas pluviais. Estas intervenções inserem-
se no âmbito do PEDU-Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano, e em ações 
que potenciem o aumento da mobilidade 

urbana sustentável, as quais, no caso 
de Vila do Conde, também incluem os 
passadiços, novas ciclovias e a projetada 
ponte pedonal sobre o rio Ave.

RUAS E ESPAÇOS NO CENTRO DA CIDADE
REQUALIFICAR E POTENCIAR O CENTRO HISTÓRICO

INTERVENÇÕES NAS HABITAÇÕES SOCIAIS

Estão a decorrer obras de renovação do 
núcleo habitacional da Praça Frei Mauro, 
que tem cerca de 200 moradores. As inter-
venções visam dar melhor qualidade geral 
ao edifício e às habitações, incluindo im-
permeabilização, melhoria térmica, substi-
tuição de caixilharias e colocação de vidros 
duplos e substituição de esquentadores.

Também estão a ser realizadas interven-
ções nos núcleos de Junqueira e Vila Chã, 
numa demonstração de que a Câmara Mu-
nicipal está atenta à conservação do seu 
parque habitacional e à resolução das si- 
tuações pontuais que vão surgindo.



| 35

Desenvolvimento e obras

Dotar as escolas das melhores condições 
para alunos e professores é um objetivo 
constante da Autarquia, que exige a 
realização, de uma forma continuada, de 
obras de manutenção e de requalificação.

Do conjunto de obras que estão a decorrer, 
destaca-se a construção do centro escolar 
no logradouro da Escola EB1/JI Julio-
Saúl Dias (1º ciclo e jardim de infância), a 
remodelação total da Escola dos Correios, 
e a requalificação da Escola Básica da 
Quinta, em Fajozes, a que se somam outras, 
como as de Retorta e da Junqueira.  

São intervenções contínuas, no universo 
do parque escolar do concelho, tendentes 
a dotar os estabelecimentos de ensino das 
melhores condições para o processo de 
aprendizagem.

MELHORIA DO PARQUE ESCOLAR
UMA PREOCUPAÇÃO PERMANENTE

A Câmara Municipal tem acompanhado o 
projeto da nova esquadra da PSP, da res-
ponsabilidade do Ministério da Administra-
ção Interna, que já lançou o concurso para 
execução do mesmo.

Trata-se de uma obra há muito reclamada, 
que virá criar melhores condições para o 
desempenho das missões daquela força 
policial e, por consequência, para a melho-
ria dos índices de segurança dos cidadãos.

ESQUADRA DA PSP
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OITO PARQUES DESPORTIVOS MUNICIPAIS 
COM RELVA SINTÉTICA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CONCELHIO

GUILHABREU

GIÃO

Com a decisão do Executivo Municipal em 
avançar com o Plano de Desenvolvimento 
Desportivo Concelhio, foi possível dar iní-
cio a um programa de instalações de rel-
vados sintéticos e de cobertura de ringues 
desportivos.

No primeiro caso, já está concretizadoNo 

No primeiro caso, já está concluido o arrel-
vamento dos parques municipais de Avele-
da, Gião, Guilhabreu, Rio Mau e Touguinha, 
encontrando-se em fase de concurso os de 
Fornelo, Labruge e Retorta. No caso dos 
ringues, já se encontram concluídas as co-
berturas dos ringues de Fajozes e Mosteiró.

Após a conclusão deste plano, o Concelho 
ficará dotado de melhores condições para 
a prática desportiva, com a utilização de 
recintos que têm a particularidade de se-
rem utilizados de forma partilhada por clu-
bes e associações.

AVELEDA

MOSTEIRÓFAJOZES

TOUGUINHA

RIO MAU
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Encontra-se em revisão este 
documento estratégico, 
que é a lei fundamental da 
organização do território 
concelhio.

Com a entrada em vigor do 
novo Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão 
Territorial, completou-se 

a revisão ao quadro legal 
iniciada com a publicação 
da Lei de Bases Gerais 
da Política Pública de 
Solos, Ordenamento do 
Território e Urbanismo, 
que veio trazer profundas 
alterações aos conteúdos 
dos planos territoriais, 
designadamente dos 

Planos Diretores Municipais.

Em face disto, avançou-
se com a revisão do PDM 
de Vila do Conde, por um 
prazo que se estenderá, em 
princípio, até julho de 2020.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)

PLANO DE MOBILIDADE  
VILA DO CONDE -  PÓVOA DE VARZIM
Os transportes públicos e a mobilidade das 
pessoas entre concelhos e mesmo na Área 
Metropolitana do Porto são questões de 
grande importância para todos.

Está em curso um processo para constituir 
uma unidade territorial para gestão da rede 
de transportes Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim que terá um único operador para 
os dois concelhos. 
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Desenvolvimento e obras

OBRAS NA IGREJA MATRIZ DE AZURARA
O protocolo celebrado en-
tre a Câmara Municipal de 
Vila do Conde, a Direção-
-Geral do Tesouro e Finan-
ças e a Direção Regional de 

Cultura do Norte garante o 
financiamento para as obras 
de conservação e restauro 
da Igreja da Azurara clas-
sificada como Monumen-

to Nacional, desde 1910.  
Garantido o financiamento 
necessário, as obras avan-
çarão em breve.

IMPLEMENTAÇÃO DO POC-CE

A Agência Nacional do Ambiente 
apresentou o Programa da Orla 
Costeira (POC-CE) entre Caminha 
e Espinho, que exige um conjunto 
de ações, nomeadamente 
demolições, para proteger pessoas 
e equipamentos do avanço do mar 
e erosão costeira. 
A Câmara Municipal de Vila 
do Conde tem acompanhado 
atentamente o avanço do processo, 
com procedimentos, segundo 
palavras da sua Presidente, “passo 
a passo, com responsabilidade e 
caso a caso”.
A Autarquia continuará atenta à 
execução do POC-CE que se deseja 
que seja implementado de modo 
responsável e equilibrado.

VILA DO CONDE ATENTA A TODAS AS SITUAÇÕES
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Desenvolvimento e obras

Vão, finalmente, ser resol-
vidas três das mais conhe-
cidas situações de cons-
trangimento do trânsito no 
nosso Concelho.

Trata-se dos casos de Gião, 
no chamado “Cruzamen-
to do Costa”, de Bagunte, 
na Rotunda das 3 Rodas, e 
de Vila do Conde, num es-
trangulamento existente na 
Rua Comendador António 
Fernandes da Costa, provo-
cado por uma casa devolu-

ta que ocupa parte da via. 

Há muitos anos que estes 
casos estão por resolver, 
tendo sido agora possível 
avançar para a sua solu-
ção, mercê das diligências 
levadas a cabo pela Câma-
ra Municipal e pelas Jun-
tas de Freguesia de Gião e 
da União de Freguesias de 
Bagunte, Ferreiró, Outeiro 
Maior e Parada, sendo que, 
no caso de Gião, deve ser 
destacada a ação benemé-

rita dos proprietários en-
volvidos e a intervenção da 
empresa Infraestruturas de 
Portugal.

As populações ficarão, na-
turalmente, satisfeitas com 
a resolução destes pro-
blemas o que também irá 
acontecer com os muitos 
utilizadores da EN306, que 
é comum aos casos referi-
dos de Gião e Bagunte.

RESOLUÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS EM VIAS RODOVIÁRIAS
ENCONTRADAS SOLUÇÕES PARA GIÃO, BAGUNTE E VILA DO CONDE
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PRESIDENTE DA CÂMARA
Pelouros

Recursos Humanos 
Finanças 

Desenvolvimento Concelhio 
Gestão Urbanística e Regeneração Urbana 

Fiscalização 
Cultura 

Ação Social

elisa.ferraz@cm-viladoconde.pt 

Executivo Municipal

Elisa Ferraz

No dia de 1 Outubro de 2017, foi eleito um 
novo Executivo Municipal. Os Vilacondenses, 
de forma democraticamente exemplar, deram 
a maioria para governar o Concelho ao movi-
mento independente NAU – Nós Avançamos 
Unidos, liderado por Elisa Ferraz. 

Aqui lhe damos conta dos vereadores eleitos, 
com natural destaque para os que têm respon-
sabilidades executivas.
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VEREADOR

Pelouros
Movimento Associativo e Desporto 
Gestão das Instalações Desportivas 

Municipais 
Fundos Comunitários 

Empreendedorismo, Emprego e Apoio ao 
Tecido Empresarial 

Administração Geral e Aprovisionamento

pedro.gomes@cm-viladoconde.pt 

VEREADOR

Pelouros
Obras Municipais 

Património Municipal 
Serviços Gerais 

Saneamento Básico 
Rede Viária e Trânsito 

Segurança e Proteção Civil

paulo.carvalho@cm-viladoconde.pt

Pedro Gomes

VEREADORA

Pelouros
Turismo 

Juventude 
Tecnologias de Informação e Modernização 

Administrativa 
Comunicação 
Saúde Pública 

Agricultura e Pescas 
Cidadania e Igualdade

dalia.vieira@cm-viladoconde.pt

Dália VieiraPaulo Carvalho

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA

Pelouros
Educação 

Planeamento e Ordenamento do Território 
Ambiente 

Mobilidade e Transportes 
Espaços Verdes e Jardins 

Gestão de Cemitérios, Mercados e Feiras

lurdes.alves@cm-viladoconde.pt 

Maria de Lurdes Alves
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antonio.caetano@cm-viladoconde.pt joseaureliobaptista@cm-viladoconde.pt

Reuniões

A Câmara Municipal realiza, mensalmente, duas reuniões ordinárias quinzenais, na 
primeira e terceira quinta-feira de cada mês, às 17h, sendo a primeira pública.

alcide.aguiar@cm-viladoconde.pt constantino.silva@cm-viladoconde.pt

António Caetano José Aurélio Baptista

Maria Alcide Aguiar Constantino Silva
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Assembleia
Municipal

Reuniões

A Assembleia Municipal realiza, anualmente, cinco sessões ordinárias em fevereiro, abril, junho, 
setembro, novembro ou dezembro, conforme estabelecido no art. 27 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro.

Contactos da Assembleia Municipal

Assembleia Municipal de Vila do Conde
Rua da Igreja, 4480-754 Vila do Conde

Email: assembleia.municipal@cm-viladoconde.pt

Lúcio Ferreira

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

É o órgão deliberativo do Município. Em Vila 
do Conde é constituída por 48 membros, 
sendo 27 deputados municipais eleitos dire-
tamente e 21 presidentes de junta.
As eleições de outubro de 2017 determina-
ram uma alteração significativa da composi-
ção da Assembleia Municipal.
Indicam-se aqui os seus membros.
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Presidente

Primeiro 
Secretário

Vitor Fernando Barros Reis

Lúcio Maia Ferreira 

Segundo 
Secretário

Marta Alexandra Barros C. O. Simães

Composição da Assembleia Municipal

  Eleitos pelo Movimento NAU Elisa Ferraz - Nós Avançamos Unidos

António Carlos dos Santos Costa

José Luís Campos de Oliveira Santos

Paula Maria Nunes Janeiro Ferreira

Miguel Jorge Dias Meira

João Paulo Afonso Maricato

Emília da Conceição Laranjeira Xavier

Manuel Carlos Poço Brites Ferreira

Edmundo António Ribeiro M. Campos

Catarina Castro Alves Santos Costa

Sofia Cristina Marinheiro F. de Castro 
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 Eleitos pelo PS

Abel Manuel Barbosa Maia

Bruno Renato Sutil Moreira de Almeida

Marina Isabel Braga Ferraz Lopes

Vitor Manuel Fernandes Carvalho da Silva

Carlos Joaquim Carvalho Barros Laranja

Ana Rute Torres Carvalho de Azevedo

João Miguel Castro Fonseca

Joaquim Fernando Amorim Costa

Cláudia Sofia Rodrigues Martins

António Joaquim Castro Silva

 Eleitos pelo PSD/CDS-PP

Luísa Maria da Costa Maia

Nuno André Santos Maia

Fernando Emídio Barbosa Campos

Maria Helena Pereira Gomes Marques
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Freguesias na rota da iniciativa  

“Câmara Fora de Portas”

A Presidente de Câmara, Elisa Ferraz, 
acompanhada pelos vereadores com pelouros, 
Lurdes Alves, Pedro Gomes, Paulo de Carvalho 
e Dália Vieira, visitou, entre os meses de 
fevereiro e maio deste ano, todas as freguesias 
do Concelho.

Em cada uma delas, a Câmara foi tomar nota 
dos principais problemas apresentados pela 
respetiva Junta, verificar o andamento de obras 
em curso e realizar uma reunião pública para a 
qual foi convidada toda a população 
com o intuito de dialogar e prestar 
contas da atividade municipal. 

Nestas reuniões, os participantes 
colocaram questões que foram 
devidamente esclarecidas pelo 
Executivo Municipal, podendo referir-se 
que, entre os assuntos mais abordados, 
salientaram-se questões relacionadas 
com a rede viária, o abastecimento de  
água e o saneamento. 

Pode ainda citar-se um conjunto de 
intervenções inerentes ao Plano de 
Desenvolvimento Desportivo, que 
está em marcha, com a construção 
de campos de relva sintética e 
da cobertura de diversos ringues 
desportivos, tendo sido esclarecidos 
os critérios dos recintos selecionados 
nesta primeira fase, e o princípio da 
sua utilização partilhada por clubes e 
associações das diversas freguesias.

Estas jornadas de trabalho, sempre 
muito participadas, foram consideradas 
de grande importância para as Juntas, 
para as instituições, para os munícipes 
e, naturalmente, também para a própria 
Câmara Municipal, para além de que, 
fazendo eco de um dos participantes na 
reunião pública de Mindelo, a visita e o 
encontro com a população constituem 
uma iniciativa exemplar que se insere 
nos valores da democracia.

Sobre esta iniciativa, a Presidente da Câmara 
declarou:

“Esta é a forma mais correta do exercício do 
poder municipal em proximidade e ligação 
com as Juntas, as instituições e os munícipes. 
Queremos ser uma Câmara que vai ao encontro 
e está ao lado das pessoas no local onde vivem. 
A melhor forma de resolver os problemas é 
conhecê-los bem, ouvindo de perto os que 
pelos mesmos são afetados”.

Ver, Ouvir, Avaliar, Decidir,
para depois prestar contas
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Área: 
6,56 Km2

População atual: 
5196 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: Segunda a Sexta 
- 9h00 - 12h00 e 14h30 - 18h00
Executivo: Terça e Quinta - 18h00 - 19h30

Contactos:
Morada: 
Rua do Loureiro
4480-119 ÁRVORE VCD

Telefone: 
252 641 375 / 967 139 825

Fax: 
252 641 375 

E-mail: 
junta.arvore.vcd@sapo.pt 

Árvore

Presidente  
Carlos Alberto Sousa Correia

Secretária 
Paula Cristina Lopes Maia 

Tesoureiro  
João Avelino Amorim Lima

Esta foi a primeira freguesia na rota da “Câmara Fora de Portas”. A reunião pública foi muito participada.
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Área: 
3,7 Km2

População atual: 
1314 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços Administrativos: Segunda, Terça e 
Quinta - 18h - 20h
Executivo: Segunda, Terça e Quinta - 18h-20h

Contactos:
Morada: 
Rua da Igreja, 1661
4485-021 AVELEDA VCD

Telefone e Fax: 
229 272 840

E-mail: 
j.f.aveleda@mail.telepac.pt

Aveleda

Presidente  
Armando Ferreira da Silva

Secretário 
Américo Fernando Oliveira 

Tesoureiro  
Fernando da Hora Ramos

Aveleda recebeu a garantia de que o relvado sintético ficaria concluído em 2018, como aconteceu.
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Área: 
2,16 Km2

População atual: 
2305 habitantes

Horário de atendimento: 
Terças e Quintas: 21h00 - 22h30

Contactos:
Morada: 
Rua Nossa Senhora da Conceição, 115
4480-171 AZURARA VCD

Telefone: 
252 633 930

Email: 
jf.azurara@sapo.pt

Azurara

Presidente  
Carlos Manuel Coutinho Silva

Secretário 
João Paulo Silva 

Tesoureira  
Susana Patrícia de Campos 
Flores de Aguiar

Uma jornada de trabalho produtiva, em que foram analisados vários problemas  
e obras em curso. Foi garantido o avanço do projeto da ponte pedonal para a Cidade.
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Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada

Jornada de trabalho produtiva para estas freguesias.

Área: 

21,86 Km2

População atual: 

2848 habitantes

Horário de atendimento: 
Bagunte: Segunda a Sexta: 9h00 - 12h00 e 15h30 - 17h00; Terça: 

20h10 - 21h00 (executivo e administrativo);  

Quinta: 19h00 - 20h00 (executivo e administrativo)

Ferreiró: Segunda e Quinta: 13h30 - 15h00; Quarta: 20h10 - 

21h00 (executivo e administrativo)

Outeiro Maior: Terça e Sexta: 13h30 - 15h00; Quarta: 19h00 - 

19h50 (executivo e administrativo)

Parada: Terça: 19h00 - 19h50 (executivo e administrativo); 

Quarta: 13h30 - 15h00.

Contactos:

Morada: 

Rua da Igreja, 98

4480-214 BAGUNTE VCD

Telefone: 252 652 107 / 912 236 957

Fax: 252 652 107

E-mail: 

secretaria@uf-bagunte-ferreiro-outeiro-parada.pt

Presidente  
Bernardino Vilas Boas

1º Vogal 
Ernesto Maia Azevedo 

2º Vogal  
Maria Goreti Azevedo 
Martins
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Fajozes

Presidente  
Sílvia Rodrigues Lomba

Secretário 
António dos Santos Costa 

Tesoureiro  
José Manuel Ferreira

Na reunião pública ficou garantida a requalificação da Escola EB1 da Quinta, como já se verifica.

Área: 
5,96 Km2

População atual: 
1425 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços Administrativos: Quarta e Sexta - 
18h - 20h30
Executivo: Segunda, Quarta e Sexta - 
18h-20h30

Contactos:
Morada: 
Largo Souto das Póvoas, 1
4485-104 FAJOZES VCD
Telefone: 
662 905
E-mail: 
junta.fajozes@interacesso.pt 
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Fornelo e Vairão

A melhoria da rede viária, o abastecimento de água e o saneamento básico foram os temas principais em debate.

Presidente  
Serafim Fernandes Ramos

Secretário 
José de Deus Santos 

Tesoureira  
Carla Maria Ramos Nunes

Área: 
10.85 Km2

População atual: 
2643 habitantes

Horário de atendimento: 
Fornelo: segunda a sexta-feira - 10h00 às 
12h00 e sextas das 18h00 às 20h00
Vairão: terça e quinta-feira - 19h00 às 
20h30 e sábados das 10h00 às 12h00

Contactos:
Morada: 
Rua dos Sobreiros, 104 
4485-138 FORNELO VCD
Telefone:  
252 661 977 / 252 098 305 / 252 662 735
E-mail:  
freguesiafornelo@sapo.pt 
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Gião

Presidente  
Carlos Bernardino Alves

Secretário 
Carlos Filipe Gonçalves 

Tesoureira  
Maria Adelaide Gomes

O conhecido problema do cruzamento do Costa mereceu 
uma especial atenção e a sua resolução já está em curso. 

Área: 
5,66 Km2

População atual: 
1756 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: Segunda a Sexta - 
13h00 - 14h00 e 18h00-20h00
Executivo: Segunda, quarta e sexta-feira - 
19h00 - 20h00

Contactos:
Morada: 
Rua da Igreja, 247
4485-178 GIÃO VCD
Telefone: 
229 285 602
E-mail: 
geral-jfgiao@hotmail.com
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Guilhabreu

Foram debatidas as prioridades do largo da Parada, da rua de Batel, travessas da Agra, da Cruz de Ferro e do Freixo. 

Área: 
6,46 km2

População atual: 
2357 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços Administrativos e Espaço Cidadão:

Segunda a Sexta 09h30 - 12h00 e 14h00 - 19h00

Atendimento Executivo: Quartas e Sextas  - 19h00 - 

20h00

Contactos:
Morada: 
Rua da Igreja, 224
4485-242 GUILHABREU VCD
Telefone: 
229 820 115
E-mail: 
jfguilhabreu@mail.telepac.pt 

Presidente  
Joaquim Cândido Azevedo

Secretário 
José Carlos Magalhães 

Tesoureiro  
António Fernando Costa
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Junqueira

Presidente  
Carlos Manuel Neves 
Baptista

Secretária 
Angélica Maria Curval 
Baptista

Tesoureiro  
António José da Costa 

Uma jornada de trabalho com análise de aspectos em áreas da habitação, 
água e saneamento, recreio da escola e equipamentos desportivos.

Área: 
ass

População atual: 
sdsd

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: Segunda a Sexta - 
9h00 - 13h00 e 14h00 - 19h00 
Executivo: Segunda, Quarta e Sexta - 18h30 
- 19h00

Contactos:
Morada: 
Rua de Lamelas, 191
4480-286 JUNQUEIRA VCD
Telefone: 
252 651 627
E-mail: 
geral@jf-junqueira.pt
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Labruge

Uma terra com potencial turístico e com uma requalificada Avenida da Liberdade.

Área: 
5,07 Km2

População atual: 
2806 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços Administrativos: 9h00 - 12h00 e 
14h00 - 16h30 
Executivo: Terça e Quinta - 20h - 21h

Contactos:
Morada: 
Rua de Labruge n.º1720
4485-317 LABRUGE VCD
Telefone: 
229 284 686 / 962 138 515 
E-mail: 
jflabruge@gmail.com 

Presidente  
André Filipe Araújo

Secretária 
Emília Maria da Silva

Tesoureira  
Cláudia Alexandra Costa
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Macieira da Maia

Presidente  
Filipe Joaquim Pereira Santos

Secretária 
Ilda Maria da Silva Cruz

Tesoureira  
Patrícia da Conceição Ferreira

Da visita a esta freguesia resultou firme o compromisso de avanço da requalificação da Rua Nova dos Terreiros.

Área: 
5,93 km2

População atual: 
2321 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos, Espaço do Cidadão 
e Posto de Correios: De segunda a sexta-
feira - 10h - 13h e 14h30 - 18h30
Executivo: terça e quinta-feira das 18h00 às 
19h00; quarta-feira das 18h00 às 20h00

Contactos:
Morada: 
Rua D. Ildefonso, 683
4485-401 MACIEIRA DA MAIA VCD
Telefone: 
252 661 282 / 967 467 682
E-mail: 
jf.macieiradamaia@sapo.pt 
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Malta e Canidelo

A jornada de trabalho percorreu as freguesias, visitou a Associação de Solidariedade Social de Santa Cristina de Malta – SANCRIS 
e foi garantido o avanço o projeto de requalificação do Largo de Santa Apolónia

Área: 
5,47 Km2

População atual: 
2291 habitantes

Horário de atendimento: 
Malta: Terças e Quintas: 18h - 20h
Canidelo: Segunda a Sexta: 9h - 13h; 
Quarta: 18h-20h; Sábado: 10h - 12h

Contactos:
Morada: 
Largo de Santa Apolónia, 172
4485-432 MALTA VCD
Telefone:  
229 284 767 / 229 286 244
Fax:  
229 284 767
E-mail:  
geral@freg-maltacanidelo.pt   

Presidente  
Nelson Carlos Monteiro

Tesoureiro  
Arnaldo Carmos Reis
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Mindelo

Presidente  
Domingos Duarte da Silva

Secretária 
Maria Leonor da Conceição 
Chasco

Tesoureiro  
José Moreira Ramos

Da visita a esta freguesia resultou firme o compromisso de avanço da requalificação da Rua Nova dos Terreiros.

Área: 
5,74 Km2

População atual: 
3491 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: 10h00 - 12h30 e 
14h00 - 19h00 (à Quinta até às 21h)

Contactos:
Morada: 
Rua 25 de Abril, 35
4485-479 MINDELO VCD
Telefone:  
252 672 128 / 968 991 178
Fax:  
252 672 128
E-mail:  
geral@jf-mindelo.pt
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Modivas

Entre vários assuntos, a Câmara assumiu a prioridade da 2ª fase do 
alargamento da rua da Fonte e pavimentação da Rua Nova da Gandra.

Área: 
4,1 Km2

População atual: 
1806 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: Segunda, Quarta 
e Sexta - 18h00 - 19h00; Terça e Quinta - 
11h00 - 12h00
Executivo: Terça e Quinta - 21h - 22h 

Contactos:
Morada: 
Rua do Padrão, 172
4485-591 MODIVAS VCD
Telefone: 
229 271 200 / 918 157 558
E-mail: 
jfmodivas@sapo.pt

Presidente  
Arnaldo de Azevedo

Secretário 
Fernando Alberto Oliveira

Tesoureira  
Sandra Cristina Marques
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Retorta e Tougues

Presidente  
Carlos Manuel Bento

Secretário 
Orlando Matos Dinis 

Tesoureira  
Maria Ilda Azevedo Eusébio

A comitiva municipal percorreu as duas freguesias, teve um encontro de trabalho com o Pároco de Tougues, Padre Diogo Pereira. 

Área: 
6,55 Km2

População atual: 
2052 habitantes

Horário de atendimento: 
Retorta:  Terça e Quinta - 14h30 - 17h00 e 
21h00 - 23h00
Tougues: Terça e Quinta - 21h00 - 23h00

Contactos:
Morada: 
Rua Manuel Azevedo Dias,668
4480-369 RETORTA VCD
Telefone:  
252 633 970 / 252 662 371
E-mail:  
freguesia.retorta.tougues@sapo.pt
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Rio Mau e Arcos

A nova ponte sobre o rio Este que na altura da visita estava em obras, entretanto concluídas, mereceu especial atenção. 

Área: 
15,7 Km2

População atual: 
2681 habitantes

Horário de atendimento: 
Rio Mau: Segunda e Quarta - 20h00 - 
21h00; Terça e Sexta - 19h00 - 21h00; 
Quinta - 9h00 - 11h00;  
Arcos: Segunda - 09h30 - 11h00; Quarta - 
18h30 - 20h00; Quinta - 19h00 - 21h00

Contactos:
Morada: 
Rua Inocência Rocha, 177
4480-429 RIO MAU VCD
Telefone:  
252 652 660 / 252 652 997
E-mail:  
fregriomau@gmail.com
jfarcos@mail.telepac.pt 

Presidente  
Sara Goreti Balazeiro

Secretário 
Franclim Santos Ferreira

Tesoureiro  
Miguel Sousa Campos



| 63

Touguinha e Touguinhó

Presidente  
Ilídio Santos Gomes

Secretária 
Maria Helena Guimarães 
Faria 

Tesoureira  
Paula Cristina Eusébio

Depois de uma visita às freguesias e de um encontro com os párocos Padres 
Carlos Fernandes e Miguel Quissola, a sessão pública foi muita participada.

Área: 
7,72 Km2

População atual: 
3386 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços Administrativos: Segunda a Sexta-  
08h30 - 12h00  e 14h30 - 17h00
Executivo: Terça e Quinta - 19h30-20h30

Contactos:
Morada: 
Rua Rui da Silva Gomes, 84
4480-513 TOUGUINHA VCD
Telefone: 
252 616 485 / 252 653 066
E-mail: 
jf.touguinha@sapo.pt
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Vila Chã

A reunião com o Pároco Joaquim Ferreira, para avaliar a gestão da Capela da 
Senhora da Guia foi uma parte dos assuntos tratados na visita à freguesia.

Área: 
4,81 Km2

População atual: 
3094 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: Segunda a Sexta - 
9h00 - 12.30h / 13h30 - 17h00
Executivo: Terça - 21h30 - 23h

Contactos:
Morada: 
Rua da Lavandeira, 1337
4485-704 VILA CHÃ VCD
Telefone:  
229 285 607
E-mail:  
geral@jfvilacha.pt 

Presidente  
Joaquim Dias Moreira

Secretária 
Alexandra Costa Maia

Tesoureiro  
José Fernando Ramos
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Vila do Conde

Presidente  
Isaac Filipe Serrão Braga

Secretária 
Carla Maria Graça Lima 

Tesoureira  
Angélica Maria Soares

Foi uma proveitosa visita à freguesia, com atenção especial às pessoas, bem como às obras em curso e projetos.

Área: 
6,78 Km2

População atual: 
28636 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos - Vila do Conde: 
Segunda a Sexta - 9h -13h / 14h - 17h
Serviços administrativos - Caxinas:  
Segunda a Sexta - 9h -13h / 14h - 17h

Contactos:
Morada: 
Rua Dr. Pereira Júnior,228
4480-813 VILA DO CONDE VCD
Telefone:  
252 631 694
E-mail:  
geral@jf-viladoconde.pt
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Vilar e Mosteiró

Na sessão pública foram debatidas diversas questões referentes às redes de água e 
saneamento, ambiente, educação, transportes e limpeza da floresta. 

Presidente  
Amândio José Couteiro

Secretário 
Sofia Helena Costa Moreira

Tesoureira  
Paulo Sérgio Sousa Ferreira

Área: 
7,33 Km2

População atual: 
2569 habitantes

Horário de atendimento: 
Vilar: Secretaria: Segunda, terça e sexta-feira 
- 19h às 20h | Executivo: Segunda e Sexta
-Mosteiró: Secretaria: Quarta e quinta-feira - 
19h às 20h | Executivo: Quarta | Espaço do 
Cidadão - Quarta - 09h00 - 13h00; restantes 
dias - 13h00 - 17h00

Contactos:
Morada: 
Rua Albino Moreira, 1373
4485-767 VILAR VCD
Telefone:  
229 284 937  / 964 860 235
E-mail:  
ujfvilarmosteiro@sapo.pt  
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Vilar do Pinheiro

Presidente  
José Miguel Pinto Pereira

Secretário 
António Augusto dos Santos 
Lopes

Tesoureiro  
Martinho Miguel Soares

A comitiva percorreu a freguesia e realizou a sessão pública em que foram debatidos os principais problemas

Área: 
3,78 Km2

População atual: 
2537 habitantes

Horário de atendimento: 
Serviços administrativos: 09h00 - 13h00 e 
14h00 - 17h00
Executivo: Segundas, Quartas e Sextas - 
20h00 - 21h00

Contactos:
Morada: 
Rua Adário Gonçalves Moreira, 1556
4485-826 VILAR DO PINHEIRO VCD
Telefone e Fax:  
229 286 174
E-mail:  
jfvilarpinheiro@sapo.pt
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A BOLA DE TRAPOS  
E O PRIMEIRO DIA DA II GUERRA MUNDIAL 

Viveu o período da II Guerra Mundial.  
Lembra-se desse tempo? 

Arlindo Maia (A.M.) – Lembro perfeitamente o dia em 
que rebentou a guerra. Estava a fazer nove anos. Foram 
dias de medo e de expetativa. Andava na Escola. Foi por 
essa altura que substituímos a bola de trapos feita com 
as meias que tirava à minha mãe. Comprámos uma bola a 
sério com o meu dinheiro. Desde os 5 anos, que tinha um 
cofre com o dinheiro que o meu avô me dava e eu geria. 
Poupava sem ninguém saber. Fui lá e retirei 25 tostões 
para a bola. O professor foi contar ao meu pai, e eu tive 
que explicar muito bem que o dinheiro do cofre era meu. 
Devo dizer que o meu pai nunca me bateu, ao contrário 
da minha mãe. Hoje gosto de recordar o que a minha 
mãe me fez e a boa repercussão que isso teve em mim. 
Quem dava o dinheiro era o meu avô da Trofa, Avelino 
Duarte. Recordo-o com muita saudade do tostão ou dos 
dois tostões que, semanalmente, me dava nessa altura. 
Mas, voltando à questão da guerra, foi uma coisa terrível. 
Estava na casa dos meus avós e um tio-avô chamou-me 
e disse-me: rebentou a guerra. O meu pai não aceitava 

a guerra, até ficou doente. Foram tempos muito difíceis 
para mim e para a minha família. Eu não percebia porque 
é que pessoas precisavam de se matarem umas às outras. 
As notícias eram ouvidas num rádio do meu tio-avô. 
Ouvíamos a BBC que fazia reportagens emocionantes 
e medonhas, diretas da guerra. Falavam das bombas 
voadoras. Não entendia como isso funcionava. Lembro-
me do papel extraordinário do Churchill em Inglaterra e 
do De Gaulle em França. A Segunda Guerra Mundial foi 
uma coisa terrível. Espero bem que a humanidade nunca 
mais queira experimentar.   
  
Como desenvolveu os seus estudos? 

A. M. – Depois da primária, em Modivas, fui estudar para 
o Colégio D. Nuno na Póvoa de Varzim. Eu era muito 
irreverente. Sempre fui! Três meses antes do exame, 
terceiro ano liceal, zanguei-me com um professor e 
disse ao meu pai que não ia mais para o colégio e que 
passava no exame. O meu pai insistiu e como mantive a 
mesma recusa, no dia seguinte levou-me ao colégio para 
falar com a direção.  Os elementos da direção pediram 
desculpa, mas continuei a dizer ao meu pai que não 
voltava para o colégio.  Fiz o exame de terceiro ano no 
Liceu da Póvoa de Varzim, passei a todas as disciplinas 
dispensando da prova oral. Tirei 20 a Matemática e 18 

Arlindo Maia, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, é um Vilacondense nascido em 
Modivas. Ao primeiro contacto percebe-se a determinação, a inteligência e a capacidade de trabalho de 
um homem que se fez a si próprio. Um homem com obra feita, de que a Misericórdia é o principal exemplo.  

Desde 1984 à frente da Instituição, tem desenvolvido um trabalho de excelência, reconhecido por todos. 
Criou as valências e os serviços da Instituição. Transformou a Misericórdia de Vila do Conde numa das mais 
ativas do País, sendo reconhecida, nacionalmente, pela sua sustentabilidade e diversidade de serviços. 

Arlindo Maia, ainda hoje, com 88 anos, desenvolve uma ação quotidiana de gestão e de dinamização de 
todos os serviços, não se deixando distrair com o muito que foi feito, porque quer sempre melhor e mais. 
Foi recentemente galardoado com a Medalha de Honra do Município. A mais alta distinção municipal, 
atribuida, em toda a história, apenas a três Vilacondenses. 

Recebeu-nos no polo central da Misericórdia e dispôs-se a responder a todas as questões. Cada tema é 
por ele abordado de forma global e integrada. Evita a resposta simples do sim ou não. Antes explica e 
contextualiza cada questão. 

Eng. Arlindo Maia 
Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia

ENTREVISTA
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a Geometria. No ano seguinte estudei as disciplinas 
do sexto ano e fiz admissão ao Instituto Industrial do 
Porto e fui admitido. Ainda não tinha quinze anos.  Fui 
encontrar uns colegas mais velhos. Eu era um miúdo 
ao lado deles. A conversa e a vida deles eram muito 
diferentes da minha. O curso foi muito interessante. 
Desde os 13 anos que trabalhava nas férias com o meu 
avô, que era empreiteiro de betão armado. Ia trabalhar 
por vontade própria. Gostava do trabalho e da relação 
com os trabalhadores. O meu avô, sem falar comigo, 
passou a pagar-me o salário de encarregado. Passado 
uns dias convidou-me para ir almoçar a um restaurante. 
Ele sempre pagava. Desta vez no final do repasto chamou 
o empregado e disse-lhe: Contas do Porto (quer dizer: 
cada um paga a sua conta). Percebi. A grande lição…! Ele 
foi o meu grande mestre, apesar de quase não saber ler. 
O meu avô era uma pessoa com poucos conhecimentos, 
mas era de uma seriedade e honestidade total. Aprendi 
muito nesse tempo, tanto no Instituto como no trabalho. 
Num e noutro caso, lidei com pessoas mais velhas que eu. 
Algumas das matérias do curso tinham muito a ver com o 
trabalho que executava na empresa do meu avô. Fui um 
aluno com bom aproveitamento. 

Ao longo da vida o senhor Engenheiro é um homem de 
ação. Colaborou com diversas associações (Bombeiros, 
Clube Fluvial, Ginásio Clube, Kayak, Centro Paroquial 
Porfírio Alves). Quer explicar? 

A. M. – Permita-me corrigir que sou Engenheiro Técnico 
de Civil e de Minas. Sempre tive uma vida ativa, mas 

não tinha tempo. Participei e ajudava, mas não estive 
na liderança dessas Instituições. Quando era criança os 
meus avós ajudavam os mais pobres. Todos os sábados 
davam esmolas. Eu falava com os pobres sobre a sua 
vida de desgraças. Foi assim que aprendi a estar com 
as pessoas e a ajudá-las. O meu avô era uma pessoa 
com pouca cultura, mas era de uma seriedade brutal. 
Quando era jovem cheguei a pensar em fazer um bairro 
para pobres num campo do meu avô. A minha vida foi 
marcada, principalmente, por aquilo que vivi e aprendi 
com os meus avós na Trofa.  
 
Como viveu o 25 de Abril em 1974?  

A. M. – Finalizados os meus estudos e os necessários 
estágios, tanto em minas como em civil e como não 
tinha cumprido o serviço militar, aceitei um convite 
para administrar as minas da Ribeira em Bragança, 
onde estive até ser chamado para servir a minha Pátria.  
Em 1955 constituí uma empresa de construção de obras 
públicas e em 1968 alarguei essa empresa para o ramo 
do imobiliário. Tinha nessa altura mais de 200 homens 
a trabalhar e decidi reduzir o trabalho de construção 
civil e consequentemente o número de operários. Em 
Abril de 1974 tinha a trabalhar apenas 13 homens. O 25 
de Abril foi um momento único na minha vida e também 
um momento único de reflexão e concentração no que 
ía acontecendo no dia a dia, tão rápida a sucessão de 
acontecimentos. A minha decisão foi rápida. Após o 25 de 
Abril, logo no dia 27, chamei o empreiteiro Filinto Páscoa, 
a quem tinha adjudicado no dia 18 do mesmo mês Abril 
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um prédio com 8 andares, em Mindelo, e disse-lhe que 
iria parar a obra. Queria pagar-lhe o que fosse necessário 
para o efeito. Paguei o que me pediu e disse-lhe que não 
tinha problemas com o trabalho, pois ia construir casas 
de rés do chão e sótão, nas Caxinas, para pescadores. No 
mês de Maio adjudiquei-lhe a construção de 25 casas e 
antes do fim do ano de 1974, adjudiquei-lhe mais 25 casas. 
Enquanto uns fugiam do país eu continuei a minha vida de 
trabalho. Facilitei o pagamento de algumas dessas casas. 
O 25 de Abril foi bom para mim. Só me aborrecia quando 
pessoas diziam na praça pública que eu era capitalista, 
quando eu nunca vivi do capital. Enfim…! 
 

A MISERICÓRDIA, UMA MISSÃO DE VIDA 

Como chegou à Misericórdia? 

A. M. - Comecei por meter um dos meus filhos na minha 
empresa.  Tinha pensado em criar uma Fundação para 
ajudar as pessoas. Em finais do ano de 1983 fui convidado 
para me candidatar a Provedor da Misericórdia. Primeiro 
disse que não, chamando a atenção de que poderia não 
ser a melhor solução para os interesses da Misericórdia. 
Mas ao segundo convite aceitei a missão. Vim com toda 
a minha experiência de vida. Com o que aprendi nas 
escolas e com o que aprendi com a vida, sobretudo com 
as más experiências. Sempre que alguma coisa correu 
mal, procurei tirar lições para o futuro. Gostava aqui de 
dizer que tive uma vida normal, gostava de brincar, de 
andar de bicicleta, de jogar futebol, de nadar. Fui atrevido. 
Procurei gozar a vida. Tive um barco e fui à pesca. 

Constituí família e criei os meus filhos. Trabalhei e geri 
muitos negócios. Com tudo o que fui e fiz, eu aprendi. 
Voltando à questão da Misericórdia, coloquei algumas 
condições parar aceitar ser Provedor. Entendia que 
precisava de uma equipa de gente nova na idade e na 
gestão da Misericórdia. Todas as pessoas teriam de 
ser convidadas por mim. Falei com muitas pessoas, 
nomeadamente com o Arcebispo D. Eurico e com o 
presidente da União das Misericórdias Padre Virgilio 
Lopes. Visitei Instituições para ver o que faziam e como 
faziam. Começámos por lançar um inquérito junto da 
população Vilacondense para sabermos como as pessoas 
viam a Misericórdia, quais as carências que existiam e 
quais as prioridades. Em fevereiro de 1984 alterámos os 
estatutos em Assembleia Geral os quais foram ratificados 
pelo Arcebispo Primaz de Braga. Os anteriores estatutos 
estavam desatualizados e dificultavam muito o trabalho. 

Pouco a pouco, a Misericórdia teve uma mudança natural, 
uma grande mudança. A primeira obra que lançámos com 
sucesso foi o Lar, para acolher as pessoas idosas. Depois 
nunca mais paramos. Começámos a ter fundos. Tivemos 
doações. Arriscámos com a entrada na fase inicial do 
Banco Comercial Português, e correu bem. Chegámos a 
ter 504 jovens em formação profissional.  Requeremos 
o alvará de construção civil, admitimos os técnicos 
necessários e os equipamentos que nos permitiram 
construir a obra social sem dependência de empreiteiro, 
ao mesmo tempo que podíamos controlar melhor os 
recursos financeiros. Em 1987 elaborámos um projeto de 
saúde. Estávamos abertos a ficar com a responsabilidade 

de gerir e dinamizar o hospital. Chegou a ser estudado 
um protocolo. Criamos um sistema informático para 
gerir a saúde em Vila do Conde. A ministra Dr.ª Leonor 
Beleza estava disposta a entregar-nos o hospital que 
está no edifício que é propriedade da Misericórdia. Só 
que, entretanto, a ministra saiu e o protocolo ficou sem 
efeito. Foi pena! A minha convicção é que quem ficou a 
perder foi Vila do Conde e a Póvoa de Varzim. Há cinco 
anos que estamos a trabalhar num projeto de construir 
um hotel com cuidados de saúde. É um projeto muito 
interessante para as pessoas e para a sustentabilidade 
da Instituição. A Direção do Turismo já o classificou em 
4 estrelas. Também chama pessoas para visitar Vila do 
Conde e cria emprego. 
 

 SOMOS COMO UMA FAMÍLIA 

 
Na Misericórdia damo-nos como uma família. Se vir o meu 
gabinete de trabalho, entende bem o que quero dizer. Falo 
com todos. Não exijo nada aos outros que não exija a mim 
mesmo. Quanto ao futuro, estou muito tranquilo. Esta 
grande Instituição tem sustentabilidade e tem uma série 
de pessoas novas com muitas capacidades. Claro que é 
preciso continuar com cabeça fria e com uma boa gestão. 
É fundamental olhar para a contabilidade. Controlar 
com rigor todos os passos que são dados. É preciso ter 
consciência que ainda há muita gente a precisar de ajuda. 
Pessoas com graves problemas de existência e de vida 
digna. Atravessamos um período de Portugal com muita 
dificuldade financeira e a Misericordia, felizmente, não 
teve qualquer problema. Sim, tenho confiança no futuro! 
   
O que é para si Vila do Conde? 

A. M. – Gosto muito de Vila do Conde. Nasci em Modivas. 
Andei na escola primária em Vilar. Os meus amigos de 
infância e de mocidade eram de Modivas, Vilar e Mosteiró. 
Só mais tarde é que vim viver para a cidade. Tenho orgulho 
em ser de Vila do Conde. Cheguei a pensar na década 
de 60 propor a união entre Vila do Conde e a Póvoa de 
Varzim. Eram muitas as vantagens desta ligação. Sondei 
os presidentes das duas câmaras e não obtive qualquer 
possibilidade de entendimento. O bairrismo de Vila do 
Conde e da Póvoa de Varzim impediu que se dessem 
passos neste sentido.  
 

CONTENTE E HONRADO 

Ao longo da sua vida recebeu diversos galardões. 
Agora recebeu a Medalha de Honra da Cidade. Em 
toda a história só três personalidades de Vila do Conde 
receberam este reconhecimento do Município. O que 
sentiu? 
A. M. – Fiquei contente e muito honrado. Sobretudo por 
mostrar o meu exemplo às pessoas. Foi um gesto muito 
bonito e simpático da parte da Câmara, por iniciativa da 
Dra. Elisa Ferraz. Fiquei satisfeito por todos os políticos 
de Vila do Conde terem votado a favor da proposta. 
Também foi uma ideia boa e bonita a homenagem ao 
Vila Cova, um homem que lutou muito pela comunidade 
piscatória, penso que já deveria ter sido homenageado 
há mais tempo. 
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