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Caro(a) Munícipe,
Após três anos de mandato, de trabalho
exigente e determinado, com o único
propósito de corresponder às legitimas
aspirações dos vila-condenses, encontrará
nesta publicação um resumo das ações mais
significativas que foram concretizadas e que
evidenciam a vontade de servir e a dedicação
a Vila do Conde. Diariamente, devotamo-nos
à construção de um concelho cada vez mais
moderno, próspero e projetado no futuro,
mantendo presente a nossa história e a
riqueza do nosso passado. Vila do Conde é,
sem dúvida, uma terra de excelência, dotada
de um património único e de uma beleza
natural e biodiversidade ímpares, que alia a
tradição à modernidade, sendo por isso um
concelho que se escolhe para viver. Pela sua
localização estratégica, Vila do Conde agrega
um tecido empresarial diversificado e em
crescimento, aliado a uma forte atividade
rural bem vincada na paisagem e à dura vida
do mar que a nossa comunidade piscatória
corajosamente enfrenta.
A COVID-19 exige-nos níveis de
responsabilidade elevadíssimos, constituindose como um enorme desafio diário. Atentos e
disponíveis, “Estamos Aqui”, e reconhecemos
a perseverança que os nossos Munícipes

desenvolvimento coeso do concelho que
continuamos a construir, contando para isso
com o trabalho e envolvimento de todos,
destacando as nossas Juntas de Freguesias,
Instituições e Associações. Uma palavra
especialmente dirigida aos profissionais de
saúde que, há muitos meses, se mantêm na
primeira linha e correspondem ao repto que
lhes é lançado, assim como às nossas Forças
de Segurança, Bombeiros e Proteção Civil.
E finalmente, o nosso enorme apreço aos
colaboradores municipais, pela sua dedicação
à comunidade e empenho nas tarefas que, muitas
vezes, significam um maior risco de infeção.
Estou consciente de que os problemas e as
dificuldades, apesar de todos os esforços,
vão sempre subsistir. Reafirmo que estou
inteiramente envolvida na sua resolução.
É uma honra ter sido escolhida para, num
trabalho de equipa com os Vereadores que
comigo dividem as responsabilidades dos
diferentes Pelouros, gerir os destinos deste
Município que, cada vez mais, queremos
que seja próximo das pessoas e firme na sua
postura de compromisso e transparência.

colocaram nesta batalha. Desenvolvemos
políticas solidárias que elegem as pessoas
sempre em primeiro lugar e privilegiam o

Elisa Ferraz

Um abraço amigo,
A Presidente da Câmara,
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Executivo Municipal

Maria de Lurdes Alves | Vice-Presidente 5
da Câmara (com mandato suspenso desde 1/09/2020 por 180 dias)
lurdes.alves@cm-viladoconde.pt
Pelouros
Educação | Planeamento e Ordenamento do Território
Ambiente | Mobilidade e Transportes
Espaços Verdes e Jardins | Gestão de Cemitérios, Mercados e Feiras

EXECUTIVO MUNICIPAL
Elisa Ferraz
Presidente da Câmara

Pelouros
Recursos Humanos
Finanças
Desenvolvimento Concelhio
Gestão Urbanística e Regeneração Urbana
Cultura
Ação Social
Educação (após suspensão do mandato da Drª Lurdes Alves)

Pedro Gomes | Vereador e atual
Vice-Presidente da Câmara (a partir de 4/09/2020 devido ao pedido de
suspensão de mandato, por motivos de saúde, da Dr.ª Lurdes Alves)

pedro.gomes@cm-viladoconde.pt
Pelouros
Movimento Associativo e Desporto
Gestão das Instalações Desportivas Municipais | Fundos Comunitários
Empreendedorismo, Emprego e Apoio ao Tecido Empresarial
Administração Geral e Aprovisionamento

Paulo Carvalho | Vereador
paulo.carvalho@cm-viladoconde.pt
Pelouros
Ambiente (após suspensão do mandato da Dr.ª Lurdes Alves)
Obras Municipais | Património Municipal | Serviços Gerais
Saneamento Básico | Rede Viária e Trânsito | Segurança e Proteção Civil

Dália Vieira | Vereadora
dalia.vieira@cm-viladoconde.pt
Pelouros
Turismo | Juventude
Tecnologias de Informação e Modernização Administrativa
Comunicação | Saúde Pública | Agricultura e Pescas | Cidadania e Igualdade

Rita Freire | Vereadora (tomou posse a 4/09/2020,
devido ao pedido de suspensão de mandato, por motivos de saúde, da Dr.ª Lurdes Alves)

rita.freire@cm-viladoconde.pt
Pelouros
Planeamento e Ordenamento do Território
Fiscalização, Mobilidade e Transportes | Espaços Verdes e Jardins
Gestão de Cemitérios
Mercados e Feiras

Assembleia Municipal
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Lúcio Ferreira
Presidente da Assembleia Municipal

A Câmara Municipal, órgão executivo do Município, é constituída por 9 elementos:
Presidente e 4 Vereadores eleitos pelo Movimento NAU Elisa Ferraz - Nós Avançamos
Unidos (regime de permanência), 3 eleitos pelo PS (regime de não permanência) e 1 eleito
pela Coligação Mais Vila do Conde (regime de não permanência).
São realizadas, mensalmente, duas reuniões de câmara ordinárias quinzenais, na primeira e
terceira quinta-feira de cada mês, às 17h, sendo a primeira pública.

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo
do Município. Em Vila do Conde é constituída
por 48 membros, sendo 27 deputados
municipais eleitos diretamente e 21 presidentes
de Junta de Freguesia e União de Freguesias.

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
Assembleia Municipal de Vila do Conde
Rua da Igreja, 4480-754 Vila do Conde
assembleia.municipal@cm-viladoconde.pt

Eleitos pelo Movimento NAU Elisa Ferraz
Nós Avançamos Unidos
Presidente Lúcio Ferreira
Primeiro Secretário Vitor Fernando Barros Reis
Segunda Secretária Marta Alexandra Barros C. O. Simães

António Caetano (PS)

José Aurélio Baptista (PS)

antonio.caetano@cm-viladoconde.pt

joseaureliobaptista@cm-viladoconde.pt

Maria Alcide Aguiar (PS)

Constantino Silva (Coligação Mais
Vila do Conde)

alcide.aguiar@cm-viladoconde.pt

constantino.silva@cm-viladoconde.pt

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 Mainheiro F. de Castro

Eleitos pelo PS - Partido Socialista
João Miguel Castro Fonseca
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
Joaquim Fernando Amorim Costa
Cláudia Sofia Rodrigues Martins
Lidia Maria Peixoto Fernandes Freitas
Telmo Pedro Laranja Pontes Ramos
Eleitos pela Coligação Mais Vila do Conde
(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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Um Município em evolução

UM MUNICÍPIO EM
EVOLUÇÃO:
NOVOS DESAFIOS
Modernização Administrativa
Numa época dominada pelos princípios
da subsidiariedade e da globalização, o
desenvolvimento das sociedades e dos
territórios exige organizações autárquicas
cada vez mais eficazes, prestando
serviços qualificados, capazes de
responder adequadamente às exigências
e expectativas da população.
Para dar sentido a esta governação, eficiente
e moderna, a Câmara Municipal de Vila do
Conde está a levar a efeito um processo de
modernização administrativa, que envolve
os funcionários municipais e a população,
fomentando uma desejada proximidade com
os cidadãos, por forma a satisfazer melhor as
necessidades coletivas e de interesse público.
São novas portas que se abrem, que terão
certamente uma utilização crescente e que
contribuirão para uma melhoria significativa
dos múltiplos serviços municipais.

de um indispensável sentido de transparência,
equidade e eficácia.
Torna-se necessário harmonizar a estrutura
dos mesmos, para que possam ser utilizados
de forma mais simplificada, racionalizando
e otimizando recursos, e tornando-os
totalmente acessíveis a todos os munícipes,
associações, outras organizações e empresas,
desburocratizando atos, e contribuindo
para uma substancial redução de custos de
contexto no quadro da economia local.
Esta revisão dos regulamentos envolve
toda a estrutura das várias divisões da
Câmara Municipal, num esforço coletivo de
simplificação e construção de um programa de
intervenção transversal ao bom funcionamento
de todos os serviços da Autarquia.

Revisão Participativa
do Plano Diretor Municipal

Devido ao aprofundamento do municipalismo,
e dos processos de autonomia e
descentralização em curso, torna-se imperioso

O Plano Diretor Municipal – PDM é um
instrumento de gestão territorial vinculativo,
legalmente, obrigatório e fundamental na
gestão do território. Este documento visa a
definição clara da estratégia de desenvolvimento
municipal e concretiza um conjunto de normas
relativas à disciplina e uso do solo, bem como,
um específico sistema jurídico, e serve como

proceder à revisão e atualização dos
Regulamentos Municipais, dotando-os

base e referência à elaboração dos demais
planos municipais.

Revisão dos Regulamentos
Municipais

O Plano Diretor Municipal de Vila do Conde
em vigor, foi publicado a 12 de dezembro
de 1995, enquadrado nos habitualmente
designados “Planos de 1ª geração” e encontrase desadequado da realidade, em termos
territoriais e regulamentares, pelo que urge
a sua revisão e desejável atualização.
Importa aqui relembrar que este plano
concerta, regula e controla a especulação
imobiliária, bem como cria uma disciplina
na apropriação do território com vista ao
seu desenvolvimento económico, social,
educacional, cultural e habitacional.
Foi com enorme determinação que o Executivo
Municipal encetou o processo de revisão do PDM,
altamento complexo e burocrático, mas essencial
para tornar Vila do Conde um concelho ainda
mais atrativo.
De forma dedicada e corajosa, o trabalho
levado a cabo foi, desde o primeiro momento,
um ato participativo e colaborativo, que reuniu
e ouviu:
- a população durante e pós a consulta pública
de abertura;
- as Juntas de Freguesia e de Uniões de
Freguesia envolvendo os executivos em
reuniões realizadas em cada uma das
sedes locais;
- as associações e movimentos associativos;
- a comunidade escolar;
- e o tecido empresarial.

Naturalmente o Plano Diretor Municipal
consubstancia-se num documento de génese
técnica, coadunado com grandes opções políticas
que terão impacto em toda a área geográfica do
concelho. Assim, importa referir que são eixos
condutores da estruturação do plano:
- A preservação e valorização do património e
da identidade;
- A valorização dos recursos existentes e dos
ecossistemas;
- A otimização e qualificação do solo urbano, e das
suas redes, como suporte à qualidade de vida;
- O apoio a uma economia dinâmica,
inovadora, competitiva e inclusiva.
Atendendo a que o conteúdo de um
instrumento desta natureza interfere
diretamente sobre o território, esta revisão
permitirá torná-lo mais organizado, mais
sustentável, capaz de atrair os atores
económicos e mais vocacionado para as
ocupações contemporâneas. Trata-se de um
percurso de enorme complexidade mas é
também o caminho a seguir para dar resposta
às expectativas dos vila-condenses, e todos, a
seu tempo serão convidados à participação em
sede de discussão pública.
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Como resultado desta determinação,

Água e Saneamento

verifica-se hoje, em todo o concelho,

Neste mandato foi estabelecido o objetivo de levar

abastecimento de água é de 96,7%

a rede de abastecimento de água e saneamento a

e a de saneamento 88,8%, valores que

todo o nosso concelho.

se encontram acima da média nacional,

que a taxa total de cobertura de

Fatura da
água com o
aumento
anual mais
baixo de
sempre

que é de 95,5% e 85%, respetivamente.
Este Executivo partiu para uma exaustiva análise
do contrato de concessão, acompanhados de

Muito acima daquilo que tinha sido o compromisso

reputados consultores nesta área e confirmou que

deste Executivo, foi também possível, através da

partes do território não estavam servidas de redes

revisão da fórmula de determinação do preço que se

e, por outro lado, constatou que existiam 4709

encontra no contrato de concessão, promover a sua

alojamentos com rede de saneamento disponível,

alteração e, com isso, registar em 2019 o menor

que não estavam ligados, assim como, 5734

aumento do preço da água desde o início da

alojamentos com acesso à rede de distribuição de

concessão - 0,6%, sendo previsível que em 2021

água, que também não estavam ligados.

não se registe qualquer aumento.

Resultou desta evidência a necessidade de partir

Este Executivo continua determinado em

para a assinatura do 3º contrato de aditamento

pugnar para que as obras de ampliação da rede

que permitisse corrigir estas duas realidades – a

se concretizem, incluindo-as nos planos de

inexistência de rede em determinadas áreas do

investimento anual da empresa concessionária,

território e a não ligação à rede existente, em áreas

acompanhando o desenvolvimento urbanístico e

que já se encontram servidas pelo sistema. Deu-

a solicitação das pessoas que desejem garantir a

se, então, início ao processo de enquadramento

adesão ao sistema.

em que, após várias rondas de negociação com

Num momento em que a saúde pública dos cidadãos

a concessionária, foi possível garantir a isenção

está no centro das preocupações de todos, a

de pagamento de ramais e de tarifas de ligação

utilização de água com padrões não controlados, ou

aos clientes domésticos, a expansão da rede de

seja, o que se verifica na generalidade das captações

água e saneamento e construção de duas ETAR’s

privadas, poderá dar origem a focos de disseminação

nas freguesias de Bagunte, Outeiro, Ferreiró e

de doenças, pondo em causa a saúde dos próprios

Parada, até então desprovidas das infraestruturas

utilizadores e a da restante comunidade.

do sistema. Em articulação com os autarcas de

Por outro lado, a não ligação às redes de

freguesia, procedeu-se ao prolongamento de

saneamento, implica também a contaminação

redes existentes para satisfazer a necessidade dos

dos solos e consequente dano ambiental com

munícipes em aceder ao sistema.

a poluição dos cursos de água, transformando
com as implicações que daí decorrem.

É importante recordar que a ligação
aos sistemas de abastecimento
de água e saneamento é uma
obrigatoriedade legal e uma questão
de cidadania da qual todos temos de
ter consciência.

Investir na diminuição da pegada ecológica
do concelho, aumentar a sustentabilidade
ambiental e implementar medidas de
consciência energético-ambiental, têm sido os
pilares da atuação deste Executivo Municipal.
Neste contexto, foi desenvolvida uma
estratégia energética para implementar até
2030, materializada em quatro pilares de ação:
• Plano Diretor Municipal para a Iluminação
Pública, uma ferramenta fundamental para o
desenvolvimento urbano, para a segurança na
circulação rodoviária e pedonal, para a redução do
consumo energético e para a uniformização dos
equipamentos de iluminação em todo o território;

Rede de
abastecimento
de água e
saneamento em
todo o concelho

• Combate à Pobreza Energética, que permite
às famílias mais carenciadas aquecerem as
suas habitações no inverno sem que haja um
aumento na fatura da energia;

Reduzir a carga poluente, decorrente da necessidade de deslocação dos vila-condenses,
é outra das estratégias ambientais do atual Executivo Municipal, e nesse sentido através
do projeto MASTERPLAN, está prevista a intervenção das vias municipais da rede
concelhia, previamente estudadas em colaboração com a Faculdade de Engenharia do
Porto, garantindo melhores condições na deslocação, maior segurança dos trajetos e
ligações efetivas destas vias à rede de transportes públicos. Complementa esta estratégia,
a construção do INTERFACE MODAL na estação de Metro de Vila do Conde, onde se
poderá conjugar Metro, rede rodoviária de autocarros, parque de estacionamento e viaturas
elétricas, cujo destino e origem, seja o centro da cidade, onde se centram serviços como
Escolas, Saúde, Finanças, Registo Civil, entre outros.
Uma maior utilização de “modos suaves”, como andar a pé e de bicicleta, foi também
considerada, quer em conjugação com o Interface Modal, quer pela permanente
manutenção, reparação e renovação dos passadiços que se estendem no litoral e das
ciclovias presentes no concelho.

Maquete 3D do Interface Modal
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• Programa Eco AP, que visa substituir cerca
de 15 mil luminárias de iluminação pública,
instalando lâmpadas de baixo consumo
energético - sistemas de iluminação LED (em
português, Diodo Emissor de Luz) que permitem
atingir reduções dos consumos de energia na
ordem dos 60% e, desta forma, contribuir para
a diminuição do consumo de eletricidade e
consequentemente a pegada ecológica;

• Dotar os edifícios públicos de sistemas que
permitam a sua autossuficiência energética.

de revisão do contrato de concessão existente,

os aquíferos em autênticas linhas de esgoto,

Poupança Energética e Diminuição da «Pegada Ecológica»
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COVID-19: UM GRANDE DESAFIO
Os números da Pandemia COVID -19 têm
merecido particular atenção por parte da
Câmara Municipal de Vila do Conde que, em
articulação com as entidades competentes,
tem acompanhado cuidadosamente a evolução
da situação, respondendo às dificuldades
dos cidadãos, com um enorme sentido de
responsabilidade e prontidão.

Realça-se o trabalho desenvolvido pelas entidades de saúde e pelas autoridades de
segurança, nacionais e locais, e a articulação com as Juntas e Uniões de Freguesias,
Instituições Sociais, Misericórdias e Associações, que com a Autarquia desenvolvem
um trabalho de parceria cimentado no relacionamento de proximidade e
cooperação. São estas entidades que, com especial atenção, identificam e sinalizam
no terreno algumas das necessidades de intervenção.

Aos vila-condenses pede-se que mantenham a perseverança que têm demostrado
nas atitudes de prevenção adotadas. Não podemos esmorecer os cuidados, pois só
assim conseguiremos proteger-nos e proteger todos à nossa volta.

SEJA UM AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA.
PROTEJA-SE POR SI E POR TODOS NÓS!
CUMPRA RIGOROSAMENTE AS NORMAS
DE SEGURANÇA.

A Câmara Municipal desenvolveu, desde março,
várias campanhas de sensibilização, apelando aos
munícipes para o respeito pelas regras emanadas
pela Direção Geral da Saúde. Porque este
combate é, na verdade, uma tarefa de todos e só
com um esforço e responsabilização conjuntos,
será possível travá-lo.
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APOIO SOCIAL E PSICOLÓGICO
Tel. 252 248 400

As medidas adotadas pela Câmara Municipal
desde o início da pandemia foram inúmeras.
Salientam-se as de cariz social, mas também as
preventivas e as de incentivo à economia local.
Destaca-se a criação do Programa “Estamos
Aqui”, que permite a união de esforços e a criação
de uma rede de entreajuda. Numa fase inicial
a Câmara afetou 250.000,00€ do Orçamento
Municipal para fazer face a medidas de âmbito
social com as famílias, bem como para permitir
às Juntas e Uniões de Freguesia e Instituições de
Solidariedade Social a compra de bens,
equipamentos e serviços relacionados
com a situação pandémica. As doações de
equipamento de proteção individual que
chegaram à Autarquia foram imediatamente
distribuídas, fazendo face às necessidades
sentidas pelas entidades de saúde e de resposta
social do nosso concelho. No âmbito deste
programa foi criado um Banco Alimentar
de retaguarda para dar suporte a eventuais
necessidades de reforço destes bens essenciais,
de modo a garantir resposta às solicitações
extraordinárias que pudessem surgir.
(Saiba mais sobre o programa “ESTAMOS AQUI”
no capítulo desta revista “Bons Propósitos,
Boas Ações”).

Foi alterado o Regulamento Municipal
relativo à atribuição de subsídios a pessoas
ou famílias em emergência social de modo a
que ninguém visse a sua dignidade afetada
pela pandemia da COVID-19.
Foram providenciadas condições de
alojamento temporário para prestar apoio
a pessoas em situação de emergência,
cidadãos que necessitassem deste apoio
de retaguarda, com especial incidência na
população mais idosa, institucionalizada em
lares ou residências. A título de exemplo, foram
disponibilizadas as instalações de retaguarda
criadas no âmbito da proteção civil, aos
pescadores com obrigatoriedade de isolamento
profilático e sem condições de o cumprirem nas
suas casas, permitindo a continuidade da faina
e a subsistência desta comunidade.
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Outras medidas mais abrangentes foram
tomadas, como a suspensão do pagamento
de taxas, a flexibilização do pagamento
das rendas de todos os fogos municipais, a
suspensão do pagamento de rendas relativas a
contratos de concessão de espaços comerciais.
Considerando a situação vivida, foi também
garantido o apoio psicológico a todos quantos
dele necessitassem.

Pela segurança de todos, os eventos do nosso
concelho sofreram profundas alterações
e para bem de todos, procedeu-se em
alturas críticas, ao cancelamento de alguns.
Outros, com empenho e criatividade, foram
adaptados e reajustados, dentro das normas
de segurança estabelecidas pelas entidades
de saúde pública. Muitos outros, foram
reduzidos em número de participantes e
outros transmitidos em direto, via online.

Ao nível da educação, foi feito um
levantamento das necessidades no que às
refeições e ao material informático dizem
respeito, em articulação direta com os
responsáveis pela educação no concelho.
Esta coordenação entre a Autarquia e os
agrupamentos de escolas é permanente
dando garantias que, dentro da estratégia
de cada agrupamento, são implementadas
as medidas emanadas pelo Ministério da
Educação. (Saiba mais sobre o as medidas
Covid implementadas neste âmbito, no
capítulo “BONS PROPÓSITOS, EDUCAÇÃO
PARA TODOS” desta revista).
Manteve-se um dedicado acompanhamento
das pessoas com mais de 65 anos, evitando
o seu isolamento e promovendo a sua
socialização, nomeadamente através das
atividades do Desporto Sénior, que envolvem
centenas de utentes e que mantivemos
através das plataformas online.

Ao longo desta revista, damos conta das
estratégias implementadas, até à data, para
minimizar o efeito desta pandemia.

CONSCIENTES
VIVEREMOS
DIAS MELHORES.
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Boas Contas, Bons Propósitos

Transferências Financeiras para as Freguesias

BOAS CONTAS,
BONS PROPÓSITOS

Reconhecendo o exemplar e dedicado trabalho desenvolvido junto das respetivas
comunidades pelos Autarcas de Freguesia e pelos Dirigentes Associativos, no que
concerne à dotação financeira destas rubricas, registam-se crescimentos sucessivos
correspondentes a consideráveis aumentos financeiros anuais. Em 2020, foram atribuídos
2,5 milhões de euros às 21 Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia do concelho.
É notória a crescente evolução das transferências para as Juntas de
Freguesia e Uniões de Freguesia e para o Movimento Associativo.

As grandes opções do Plano e Orçamento realizadas, consubstanciam os
compromissos assumidos pelo Executivo Municipal perante os vila-condenses de,
com rigor e transparência, prosseguir o exigente compromisso da recuperação
financeira do Município, reduzindo a dívida e, com bons e úteis propósitos, aumentar
o investimento, para melhor servir a comunidade, fazendo crescer o seu bem-estar
e melhorando as suas condições de vida.
Os cinco princípios orientadores da nossa ação são: a contínua redução da dívida
municipal, o incremento dos apoios financeiros às Juntas e Uniões de Freguesia, o
incremento dos apoios financeiros ao Movimento Associativo, a contínua redução
da taxa de IMI e um forte crescimento do Investimento Municipal.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Diminuição da Dívida Municipal
A dívida Municipal tem sofrido um contínuo decréscimo. Em 2020 atinge os 27,7
milhões de euros, e no final de 2021 será de 25 milhões de euros.

1.107 M € 1.502 M € 1.880 M € 2.171 M € 2.196 M € 2.420 M € 2.532 M €

Apoio Financeiro ao Movimento Associativo

57M €

DECR

ÉSCIM

O DA

Em 2020 foram atribuídos 2,8 milhões
de euros às mais de 200 associações
do concelho.

DÍVID
A

2 810 M€

27M €

EM 7 ANOS

DESPORTIVO

30

CULTURAL

PAGOU-SE
2013

MILHÕES €

À BANCA

2017

Em 8 anos (entre o final de 2013 e o final de 2021) a dívida Municipal passará de 57
para 25 milhões de euros, correspondendo a uma redução de 32 milhões de euros
em dois mandatos autárquicos.

2020

1 789 M€

2014

EM 5 ANOS

AUMENTO DE

57%

IPSS’S
RELIGIOSO
CÍVICO E SOCIAL
PROTEÇÃO AMBIENTAL E ANIMAL

2020
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IMI FAMILIAR

Boas Contas, Bons Propósitos

Este plano de IMI Familiar é aplicado apenas à residência principal da família,

Redução da TAXA DE IMI

e a famílias com 1, 2, 3 ou mais dependentes a cargo.

DESCONTOS IMI FAMILIAR 2019:
20 euros por 1 dependente
40 euros por 2 dependentes
70 euros por 3 ou mais dependentes

A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) praticada no concelho de Vila do
Conde, no ano de 2014, era a máxima legalmente prevista - 0,50%.
Todos os proprietários de imóveis localizados no concelho têm sentido o alívio fiscal
relativo ao IMI com sucessivas descidas da Taxa a que acresce, desde o ano de 2018,
a implementação do IMI Familiar com deduções aplicadas aos agregados familiares
com um, dois ou mais dependentes.

Casa de 100.000€
IMI com a taxa de 0,34%
Se a família tem 0 dependentes, paga 340€
Se tem um dependente paga 320€
Se tem dois dependentes, paga 300€
Se tem três ou mais dependentes, paga 270€

Perspetiva-se que no ano de 2021, em Vila do Conde, seja praticada a Taxa de IMI
mínima – 0,30%.

Evolução da Taxa de IMI (em percentagem)
0,50%
0,45%

0,43%
0,39%

0,36% + familiar
0,34% + familiar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,32% + familiar

2020

Valor do IMI em 4 anos (2015-2019)
900€

-358€
542€
2019

2014

Família constituída por um
casal com três filhos e casa
no valor de 180.000€

500€

2014

11,7M €
388€
2019

2014

O Executivo Municipal, ciente dos anseios da população de todo o concelho,
elevou o Investimento Público Municipal, de forma muito acentuada. O volume
do investimento realizado em 2018 e 2019 (em 2 anos) supera o valor de obras
realizadas entre 2014 e 2017 (em 4 anos).
Necessário e transversal a todo o concelho de Vila do Conde, o investimento
público, tem apresentado um foco nas necessidades presentes e/ou prementes,
mas também nos propósitos de futuro, antecipando necessidades e afirmando as
qualidades únicas e diferenciadoras deste concelho.

-212€

600€

Investimento Municipal

8M €

Família constituída por um
casal com um filho e casa no
valor de 120.000€

6M €

-160€

375€
340€
2019

Família constituída por um casal
sem filhos e casa no valor de
100.000€

2014

-120€
255€
2019

Família constituída por uma só
pessoa e casa no valor de 75.000€

AUMENTO DO
INVESTIMENTO

4M €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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BOAS OBRAS,
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Inauguração das Piscinas
Municipais de Vila do Conde
O maior investimento público Municipal
realizado, nos últimos 6 anos no Concelho de
Vila do Conde, foi inaugurado dia 20 de outubro
de 2019. As novas Piscinas Municipais erguem-se
no mesmo espaço onde, há mais de 35 anos, as
anteriores piscinas foram inauguradas.
Este modelar equipamento passa a dispor
de melhores condições de utilização para
a população em geral, as instituições e as
pessoas com mobilidade reduzida, assim
como de favoráveis e adaptadas condições
para a escola de natação e treinos intensivos
dos atletas do Clube Fluvial Vilacondense.
Centenas de vila-condenses marcaram
presença no ato inaugural, o que é
verdadeiramente demonstrativo da importância
deste novo equipamento para a população.

Palacete Melo Pousada da Juventude
Concluída a obra do Palacete Melo, foi
aprovado e assinado, no passado dia 30
de outubro, o Protocolo com a Movijovem
(entidade que gere a rede nacional das
Pousadas da Juventude) por forma a regular
as condições de gestão e funcionamento da
Pousada de Juventude de Vila do Conde.
Este equipamento disponibilizará vários
quartos duplos e camaratas, ficando ainda a
dispor de áreas de convívio, salas de jantar e
de pequeno-almoço, biblioteca, sala de estar,
uma ampla marquise e jardim. De salientar
que o Salão Nobre, um espaço com entrada
independente, será gerido pelo Município, de
modo a preservar a história do Palacete de
Melo com atividades de âmbito cultural. Dado
o atual contexto de pandemia, a Pousada
de Juventude será inaugurada no primeiro
trimestre de 2021.

Parque de Estacionamento Municipal
No início de maio de 2019, abriu ao público
o novo Parque de Estacionamento “Santa
Catarina” (junto da Biblioteca Municipal) de
utilização gratuita, situado na Rua de Santa
Catarina. Aberto 24 horas por dia, com
capacidade para 82 lugares de estacionamento
de viaturas ligeiras, incluindo 3 para utentes
com mobilidade reduzida. Proporciona hoje,
maior possibilidade de estacionamento no
centro da cidade, e próximo de serviços como a
Biblioteca Municipal, Finanças, Tribunal, Registo
Civil e Notariado, Escolas, entre outros.
A Autarquia agradece o ato benemérito da
D. Maria Gonçalves da Silva, na cedência
do terreno.

Pintura da Capela
do Socorro

A Câmara Municipal mantém permanente atenção
à Capela do Socorro, garantindo a salvaguarda e
valorização deste património. Neste sentido, em
colaboração com a Comissão de Culto da Capela,
realizaram-se trabalhos de pintura deste edifício,
tendo para o efeito o Município de Vila do Conde
atribuído um subsídio correspondente à totalidade
dos custos destes trabalhos à Fábrica da Igreja
Paroquial de São João Baptista.
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Remodelação e ampliação
do Bairro do Farol

Obras de Requalificação
na Igreja das Caxinas
A devoção da comunidade piscatória ao
Senhor dos Navegantes vem de longe, sendo
este templo um símbolo dessa fé que, apesar
de muitas vezes martirizada pelo mar, não
esmorece e, pelo contrário, se mantém bem
viva e é sentida fervorosamente por toda a
comunidade. Reconhecida em todo o país e
no mundo pela sua peculiar forma em barco, a
igreja paroquial das Caxinas é um símbolo da
nossa comunidade piscatória, a maior do país.
Inaugurada no dia 4 de agosto de 1985, a Igreja
das Caxinas foi alvo de obras beneficiação de
grande vulto. A Câmara Municipal, tal como
vem sendo prática no âmbito da sua ação
de salvaguarda e valorização dos edifícios,
deliberou a atribuição de um subsídio à
Paróquia do Senhor dos Navegantes no valor
de 60.000,00€.

Com valor base de 2,8 milhões de euros, esta
obra está prevista iniciar-se no ano de 2021.

Centro Comunitário
das Caxinas
As obras do Centro Comunitário das Caxinas
decorrem em bom ritmo, tendo em conta a
complexidade e a sua dimensão. Representam
um investimento de cerca de 5.000.000,00€ e
o seu prazo de execução é de 24 meses.
Será um equipamento de referência, único no
concelho na sua polivalência e que, em primeiro
lugar, permitirá a requalificação urbana de
uma zona habitacional há décadas degradada.
Permitirá a prática desportiva, a realização
de eventos culturais, disponibilizará salas de
reuniões para as Associações locais, bem como,
oferecerá um espaço exterior de usufruto de
lazer e também desportivo.

O processo integra a demolição das atuais
habitações térreas e a sua substituição por
edifícios com elevado conforto acústico e
térmico, providos de tecnologias e processos
construtivos que permitem reduzir a fatura
energética, acesso a televisão, telefone e
internet por cabo e gás canalizado. Haverá uma
maior oferta de habitação social neste complexo
habitacional, passando dos atuais 34 fogos para
54, com tipologias de T1 e T2, estando ainda
incorporadas zonas verdes, logradouros, e a
preservação e manutenção de estendais.
No âmbito comunitário, está prevista a
construção de um pavilhão, disposto na zona
verde, onde será instalada uma lavandaria
equipada com máquinas de lavar e secar roupa
industriais, bem como, uma sala de lazer
para os residentes. E como complemento
desta estrutura comunitária, está prevista a
construção de um espaço lúdico exterior.

Ministro do Mar reconhece
necessidade de intervenção
A subida do nível do mar e as alterações
climáticas, têm colocado em risco as proteções
costeiras de enrocamento de Vila do Conde. O
estado de degradação e crescente instabilidade
das mesmas, tem sido uma preocupação
permanente deste Executivo Municipal. No
passado dia 29 de setembro, o Ministro do Mar,
Dr. Ricardo Serrão Santos, acompanhado da
Secretária de Estado das Pescas, Dr.ª Teresa
Coelho, a convite da Presidente da Câmara,
visitaram o enrocamento da Marginal Atlântica
de Vila do Conde, observando no local os
motivos das preocupações que o Município tem
insistentemente manifestado, na sensibilização
das entidades competentes para uma urgente e
necessária intervenção.
O Ministro manifestou total reconhecimento da
urgência na realização da obra em causa, tendo
ficado devidamente definidos os procedimentos
a adotar e que permitirão a concretização desta
tão importante obra para Vila do Conde.

Dragagens do Porto de Vila do Conde
Neste mandato, foram realizadas duas
operações de dragagem do Porto de Vila do
Conde, em 2018 e uma outra em 2020. Estas
dragagens visaram a remoção de areia do leito
do rio Ave, junto à barra, permitindo a entrada
das embarcações em segurança. A areia retirada
é devolvida ao fundo do mar, tendo como
objetivo a recarga natural das nossas praias.
A Câmara Municipal vê assim concretizadas as
medidas que garantem a boa navegabilidade do rio
Ave e, acima de tudo, a preservação da segurança
dos nossos pescadores e daqueles que utilizam a
marina de Vila do Conde.
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Resolvidos estrangulamentos em vias de trânsito
O grave estrangulamento na EN306 em
Gião foi resolvido. Para maior segurança
de todos, foi alagarda a estrada e
construídos passeios

Requalificação do Centro Histórico
de Vila do Conde

A população de Gião viveu um marcante
momento, no dia 10 de junho de 2019, com a
demolição das edificações devolutas existentes
no conhecido estrangulamento que se verificava
na EN306, desde há décadas, e que provocava um

Demolição de habitação em pleno
centro da cidade pôs fim a um velho
estrangulamento de trânsito na cidade

grave constrangimento à circulação viária nesta
importante via do nosso concelho.
A obra de alargamento da via e a construção de passeios
foi apenas possível com as diligências levadas a cabo
pela Junta de Freguesia de Gião, designadamente o
seu Presidente, Sr. Bernardino Alves e pela Presidente
da Câmara Municipal, Dra. Elisa Ferraz e culminou num
acordo de doação com os proprietários. A Autarquia
manifesta o merecido reconhecimento à ação
benemérita das famílias.

A 23 de setembro de 2019, foi demolida uma
habitação devoluta, na Rua Comendador
António Fernandes da Costa. No seguimento
dessa demolição, foi requalificada toda a zona,
com implantação de infraestruturas (passeio e
baía de estacionamento), que pôs cobro a uma
situação de profundo desajuste urbanístico e de
perturbação do trânsito naquele local.
Esta solução só foi possível concretizar graças
à ação altruísta dos diversos proprietários/
herdeiros, os quais, de uma forma generosa,
deram um contributo fundamental para a
resolução de um problema de manifesto
interesse público. A intervenção proporcionou
uma maior fluidez e segurança na circulação
pedonal e rodoviária. A Autarquia manifesta o
merecido reconhecimento à família benemérita.

A requalificação do dorso poente do centro
histórico tem vindo a ser executada por
etapas. Esta obra tenciona melhorar as
condições de mobilidade, sobretudo a nível
pedonal. As intervenções consistem na
correção do perfil dos arruamentos primitivos,
repavimentação, construção de passeios,
de baías de estacionamento e de coletores
de águas pluviais.
Numa primeira fase, foram intervencionados:
Largo do Ribeirinho, Rua Dr. Elias de Aguiar,
Travessa Joaquim Maria de Melo e Largo
da Bajoca. E numa segunda fase, que teve
início a 7 de setembro de 2020, estão a ser
requalificadas a Rua do Rancho da Praça, Rua da
Senra e Largo Guilherme Gomes Fernandes.
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MASTERPLAN: Município investe
11 milhões de euros em rodovia

Áreas de Reabilitação
Urbana (ARU)
A Câmara Municipal tem em curso a requalificação
das chamadas “Áreas de Reabilitação Urbana
(ARU)”. Estas obras, de grande vulto, permitirão
a reabilitação e valorização de históricos e
emblemáticos espaços públicos nas nossas
freguesias, assim como, a construção de novos
equipamentos, traduzindo a vontade do Município
de que Vila do Conde seja um concelho que
oferece cada vez melhores condições de vida aos
seus habitantes.

Reabilitação da Passagem
Hidráulica em Bagunte
Rua Dr. Américo Silva, Azurara

Igreja Matriz de Azurara: obras
de conservação e restauro
A igreja Matriz de Azurara, também
conhecida como Igreja de Santa Maria,
foi mandada edificar em 1502 pelo rei
Manuel I. Desde 1910, que o edifício está
classificado como Monumento Nacional.
Em julho de 2020, foram concluídas as obras
de conservação e restauro ao abrigo de um
Protocolo de Parceria e Cooperação, assinado
entre a Direção Geral do Tesouro e Finanças,
a Direção Regional de Cultura do Norte e o
Município de Vila do Conde. Foi estabilizado
todo o edifício, que estava muito degradado,
reparado o seu interior, recuperada toda a
cobertura, assim como, janelas, portas e
paramentos exteriores.

Largo de Vilarinho, em Macieira da Maia

As obras de execução da Passagem Hidráulica
localizada na Rua de Santo António, na freguesia
de Bagunte, mais concretamente num dos
afluentes do Rio Ave, a Ribeira de Friães,
tornaram-se necessárias após o colapso
parcial do tabuleiro da Passagem Hidráulica
na sequência das cheias de 2011.
Esta reabilitação simplificou o funcionamento
hidráulico de toda a zona a montante,
apresentando uma solução com menos risco de
entupimento e mais favorável a nível ambiental.
A estrutura mantem a função de captação de
água para as duas levadas, localizadas a jusante,
uma em cada margem, com vista a uma futura
reabilitação dos moinhos existentes e que a
Câmara Municipal pretende levar a cabo.

O projeto MasterPlan – Rede Estruturante do
concelho de Vila do Conde requalificará 12 estradas
municipais (assinaladas a vermelho no mapa
infra), num investimento de 11 milhões de euros.
O propósito deste projeto é dotar a rede viária
municipal de melhores condições de ligação às
autoestradas que atravessam o concelho, A28
e A7, e às estradas nacionais. Tendo em vista a
diminuição das assimetrias e um desenvolvimento
harmonioso de todo o concelho, a reformulação da
rede rodoviária concelhia abrange uma extensão
de cerca de 50 kms . Esta intervenção consistirá
na requalificação dos pavimentos, que serão em
betuminoso, criando melhores condições de
locomoção, ligações mais seguras e mais rápidas,
entre vias estruturantes do concelho.

UF de Rio Mau
e Arcos

UF de Touguinha
e Touguinhó

Junqueira

Nova Ponte de Arcos
A 15 de agosto de 2018, foi inaugurada,
sobre o rio Este, a nova ponte de Arcos.
Esta relevante obra permite, hoje, uma melhor
circulação rodoviária e possibilita uma maior
preservação da histórica ponte medieval
de S. Miguel de Arcos.

UF de Bagunte, Ferreiró,
Outeiro e Parada

UF de Retorta
e Tougues

Vila do Conde

Azurara

Macieira da Maia

Árvore

UF de Vairão
e Fornelo

Largo de Santa Apolónia, União de
Freguesias Malta e Canidelo

Fajozes

Mindelo

Canidelo

Gião
Malta

Vila Chã

Guilhabreu

Modivas
Vilar
Labruge

Mosteiró

Aveleda

Largo da Lameira, na União de
Freguesias de Vilar e Mosteiró

Vilar de
Pinheiro
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Somos Vila do Conde: Olhar as freguesias

ÁRVORE

SOMOS VILA DO CONDE
OLHAR AS FREGUESIAS

Presidente Carlos Alberto Sousa Correia
Secretária Paula Cristina Lopes Maia
Tesoureiro João Avelino Amorim Lima

Câmara Fora de Portas

Assembleia de Freguesia

No início do mandato, entre fevereiro e maio

tipologia, mas de igual utilidade pública, são

de 2018, a Presidente da Câmara e todo o seu

indispensáveis para servir os cidadãos e tornar

Presidente Carlos Silva

Executivo, visitaram todas as freguesias do

uniformemente atrativo todo o território do

1º Secretário Isabel Mª Oliveira

concelho numa ação denominada “Câmara Fora

nosso concelho.

de Portas”, indo ao encontro das necessidades
dos vila-condenses, nos locais onde residem.

Nas páginas seguintes, e não sendo possível registar

“Entendemos que a melhor forma de resolver

todas as obras concluídas ou ainda em curso, damos

problemas é conhece-los bem, ouvindo de perto

conta de um conjunto de intervenções nas diversas

os que pelos mesmos são afetados”.

freguesias e do apoio financeiro atribuído a cada

2º Secretário Mª Isabel Correia

uma das 21 Freguesias e Uniões de Freguesias.
Em cada uma das 21 Freguesias e Uniões de

Este apoio financeiro resulta da utilização de

Freguesias foram avaliados, no terreno, os

critérios objetivos considerando, entre outros, a

principais problemas apresentados pelos

área correspondente a cada freguesia, o número

seus representantes e habitantes, ouvidos

de habitantes, o número de m2 de espaços

em reunião pública participativa.

verdes, o número de escolas, o número de
alunos, o número de salas de aula, o número

Após avaliação das necessidades locais,

de viaturas de cada Junta e por fim, o Fundo de

foram definidas, em consonância com os

Financiamento das Freguesias que é reconhecido

executivos locais, não apenas as grandes

pelo Estado.

obras, mas também e, especialmente, as
muitas outras que, pela sua manifesta utilidade,
correspondem aos anseios dos vila-condenses
que ali residem.
Estas iniciativas traduzem-se, efetivamente, num
forte investimento municipal em intervenções
por todo o concelho, correspondentes a um valor
financeiro cada vez mais crescente, que comprova
a estratégia definida pelo Executivo de seguir um

Rua de Cima
Requalificação - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Outras obras:
Rua nº1 Outeiro, Rua da Varziela, Rua das Barreiras
Construção de passeios
Largo Carlos Araújo
Requalificação (obra programada) - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Ruas 30 e 33
Construção de rede e drenagem das
águas pluviais e pavimentação - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

trajeto do qual resulte uma desejada e crescente
coesão territorial.
Empreitadas como a melhoria da rede viária,
a execução de redes de drenagem de águas
pluviais, a reabilitação de espaços públicos, a
criação e melhoramento de locais de lazer e
zonas desportivas, bem como outras de distinta

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ÁRVORE
Ano 2014

Ano 2015

49 499€

78 424€

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

96 222€

113 285€

127 195€

146 384€

156 057€

176 696€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

337 429€

606 332€
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AVELEDA

AZURARA

Presidente Armando Ferreira da Silva

Presidente Carlos Manuel Coutinho Silva

Secretário Américo Fernando Maia Oliveira

Secretário João Paulo Silva

Câmara Fora de Portas

Tesoureiro Fernando da Hora Ramos

Tesoureira Susana Patrícia Aguiar

Câmara Fora de Portas

Assembleia de Freguesia

Assembleia de Freguesia

Presidente António Camaz Moreira

Presidente Fernanda Silva

1º Secretário Branca Mª Cardoso

1º Secretário Marco Carvalho

2º Secretário Ana Rita Catarino

2º Secretário Ana Costa

Rua Agra Nova
Beneficiação de pavimentos - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”
Travessa da Igreja
Requalificação - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Campo de relvado sintético de Aveleda
ARU - Rua Dr. Américo Silva
Obra em curso

Rua da Venda Velha
Alargamento - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE AVELEDA

Outras obras:
Rua Francisco Gonçalves Monteiro
Execução da rede de drenagem de Águas Pluviais
- Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Rua S. Sebastião
Execução da rede de drenagem de
Águas Pluviais - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE AZURARA

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

32 752€

46 554€

56 031€

64 114€

60 939€

68 223€

75 145€

83 361€

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

38 144€

50 614€

59 376€

67 245€

57 454€

61 053€

63 629€

71 254€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

199 452€

287 668€

215 379€

253 391€

32

BAGUNTE, FERREIRÓ,
OUTEIRO E PARADA

FAJOZES

Presidente Bernardino Vilas Boas da Silva

Presidente Sílvia Rodrigues Lomba

1º Vogal Ernesto Maia Azevedo

Secretário António Carlos dos Santos Costa

2º Vogal Maria Goreti Azevedo Martins

Tesoureiro José Manuel Ferreira

Assembleia de Freguesia
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Câmara Fora de Portas

Assembleia de Freguesia

Presidente Carlos Cardoso

Presidente Carla Costa

1º Secretário Cidália Balazeiro

Câmara Fora de Portas

2º Secretário José António Capela

1º Secretário Alexandra Azevedo
2º Secretário Manuela Ribeiro

Rua do Picoto, Ferreiró
Obras de pavimentação - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Escola Básica da Quinta
Obras de ampliação e requalificação

Centro de Receção da Cividade de Bagunte, Bagunte
Obra em curso

Outras obras:
Rua da Agolada, Ferreiró
Obras de repavimentação - Compromisso “Câmara
Fora de Portas”
Rua 1º de Maio, Bagunte
Requalificação: alargamento de rua - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Parque Desportivo
Requalificação do piso

Passagem Hidráulica, Bagunte
Reabilitação

Outras obras:
Rua de Castelões de Cima e Rua do Rendo
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

ETAR’S, Bagunte, Outeiro, Ferreiró e Parada
Urbanização 25 de Abril, Parada
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de
Portas”
Rua da Coutada, Ferreiró/Parada
Obras de pavimentação e construção de muros Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Alargamento de redes de água e saneamento em
Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada

Rua Nova de Castelões
Requalificação - obra em curso
Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Rua de Regadas
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua 5 de outubro, Bagunte
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO E PARADA
Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

89 662€

141 091€

176 554€

205 108€

223 341€

240 315€

254 320€

281 070€

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE FAJOZES
Ano 2014
38 784€

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

55 114€

65 204€

74 099€

69 882€

79 456€

88 744€

96 847€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

612 415€

999 046€

233 201€

334 928€
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35

FORNELO E VAIRÃO

GIÃO

Presidente Serafim Fernandes Ramos dos Santos

Presidente Carlos Bernardino Alves

Secretário José de Deus Santos

Secretário Carlos Filipe Gonçalves

Tesoureira Carla Maria Ramos Nunes

Tesoureira Maria Adelaide Gomes

Câmara Fora de Portas

Assembleia de Freguesia
Assembleia de Freguesia

Presidente Pedro Coelho

Presidente Olga Arrabalde

1º Secretário Catarina Carvalho

1º Secretário Camilo Oliveira

Câmara Fora de Portas

2º Secretário Joaquim Marques

2º Secretário Rosário Cunha

Escola de Gião
Reparação de muro
Rua do Melo, Vairão
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Campo de relvado sintético de Gião
Parque Infantil de Vila Verde, Fornelo
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Outras obras:
Rua de Martinhães
Reparação de anomalias no pavimento e
drenagem de águas pluviais

Outras obras:
Rua da Igreja, Fornelo
Requalificação (obra programada) - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Estrangulamento da EN306
Requalificação do Cruzamento do Costa Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Campo de relvado sintético de Fornelo

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE FORNELO E VAIRÃO

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE GIÃO

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

73 521€

112 949€

132 089€

150 936€

146 887€

164 893€

158 383€

178 179€

34 302€

49 357€

59 595€

68 102€

74 121€

79 452€

88 984€

97 696€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

469 496€

648 342€

211 356€

340 254€
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GUILHABREU

JUNQUEIRA

Presidente Joaquim Cândido Azevedo Moreira

Presidente Carlos Manuel Neves Baptista

Secretário José Carlos Magalhães

Secretária Angélica Maria Curval Baptista

Tesoureiro António Fernando Costa Campelo

Tesoureiro António José da Costa

Assembleia de Freguesia

Assembleia de Freguesia

Presidente Domingos Brito

Presidente António Azevedo

1º Secretário Conceição Costa

Câmara Fora de Portas

2º Secretário Cláudia Silva

1º Secretário Mª Alexandrina Cruz
2º Secretário Fernando Araújo

Rua do Batel
Alargamento (terminada a 1ª fase) Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Travessa da Agra
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Câmara Fora de Portas

Rua de Barros
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Outras obras:
Rua Gonçalo Mendes da Maia
Construção de muro de suporte e pavimentação Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua do Sanguinhal
Drenagem de águas pluviais Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua de S. Lázaro
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Rua Pintor Julio Ramos
Construção de Águas Pluviais - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”
Rua do Batel (2ª fase)
Requalificação

Largo de Parada
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE GUILHABREU

Outras obras:
Largo de Barros
Requalificação (obra programada) Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua de São Brás
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA JUNQUEIRA

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

Ano 2014

57 511€

81 313€

90 640€

103 727€

97 635€

115 051€

115 774€

124 009€

38 678€

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

55 755€

67 940€

78 099€

67 110€

73 003€

95 094€

107 710€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

333 191€

452 469€

240 473€

342 917€
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LABRUGE

MACIEIRA DA MAIA

Presidente André Filipe Araújo

Presidente Filipe Joaquim Pereira dos Santos

Secretária Emília Maria da Silva

Secretária Ilda Maria da Silva Cruz

Tesoureira Cláudia Alexandra Costa

Tesoureira Patrícia da Conceição Ferreira

Assembleia de Freguesia

Assembleia de Freguesia

Presidente Rui Macedo

Câmara Fora de Portas

1º Secretário Marta Brás

Presidente Ivo Marques

Câmara Fora de Portas

1º Secretário Daniela Leite

2º Secretário Raquel Pereira

2º Secretário Serafim Santos

Ligação da Rua Nova dos Terreiros com a Rua dos Cesteiros
Pavimentação e drenagem de água pluviais Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Campo de relvado sintético de Labruge

Rua de Calvelhe
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Avenida da Liberdade
Comparticipação financeira para requalificação Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Capela mortuária do Cemitério
Comparticipação financeira para construção (obra em curso) Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Outras obras:
Avenida da Liberdade
Última fase da requalificação (obra projetada)
Compromisso “Câmara Fora de Portas”

ARU - Largo de Vilarinho
(obra em curso)

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE LABRUGE

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE MACIEIRA DA MAIA

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

32 500€

50 138€

63 242€

74 127€

90 569€

100 751€

104 884€

119 308€

48 224€

69 017€

80 515€

91 140€

87 249€

95 578€

103 955€

113 273€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

220 007€

415 513€

288 896€

400 055€
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MALTA E CANIDELO

MINDELO

Presidente Nelson Carlos Monteiro Lopes

Presidente Cláudio Filipe Rodrigues Matos

Tesoureiro Arnaldo Carmo Reis

Secretária Zulmira Maria Ramos Silva

Câmara Fora de Portas

Tesoureiro António Araújo da Costa

Domingos Duarte da Silva e o seu Executivo estiveram em funções até 23
de outubro de 2019. Após eleições intercalares, no dia 16 de fevereiro de

Assembleia de Freguesia

2020, Cláudio Matos foi o candidato escolhido pela população e assume a

Presidente Delfim Costa

Presidência com novo Executivo.

Assembleia de Freguesia

1º Secretário Nelson Antunes

Presidente Manuel Baltazar

2º Secretário Rui Maia
Câmara Fora de Portas
ARU, Malta
Requalificação paisagística do Largo de Santa Apolónia
(obra em curso)

1º Secretário Mariana Oliveira
2º Secretário Pedro Inácio

Largo da Rua Cidade de Portalegre – Urbanização da
Gândara, Malta
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Outras obras:
Rua Souto do Gago, Malta
Execução de passeios - Compromisso “Câmara Fora de
Portas”
Largo dos Carvalhos, Malta
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Pavilhão Desportivo, Canidelo
Obra em curso

Rua da Taloca, Rua do Norte, Rua de Londres e Rua da Estrada Velha
Construção de passeios (obra em curso) Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Largo de S. Brás, Malta
Execução de passeios - Compromisso “Câmara Fora de
Portas”

Outras obras:
Rua de Roma
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua de Farilhe, Canidelo
Alargamento, pavimentação e construção de passeios Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Passadiços entre praia de Mindelo e Praia Nova
Requalificação

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE MALTA E CANIDELO

Rua do Burgal, Rua de Paris e Rua de Madrid
Execução de rede de águas pluviais e pavimentação Compromisso “Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE MINDELO

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

57 287€

82 162€

95 775€

109 559€

97 149€

103 984€

120 593€

133 236€

29 647€

49 572€

65 224€

78 383€

97 508€

114 705€

118 193€

133 027€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

344 783€

454 961€

222 825€

463 434€
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43

MODIVAS

RETORTA E
TOUGUES

Presidente Sandra Cristina Oliveira Marques
Secretário Paulo Sérgio Freiras da Costa

Presidente Carlos Manuel Bento

Câmara Fora de Portas

Tesoureiro Fernando Alberto Oliveira da Silva

Secretário Orlando Matos Dinis
Tesoureira Maria Ilda Azevedo Eusébio

Câmara Fora de Portas

Arnaldo de Azevedo Fonseca esteve em funções até junho
de 2019, como presidente da Junta de Freguesia de Modivas.

Assembleia de Freguesia

Assembleia de Freguesia
Presidente Abel Pereira

Presidente Paulo Costa

1º Secretário Andreia Silva

1º Secretário Cristina Sousa

2º Secretário Jaime Ferreira

2º Secretário Cristina Silva

Rua do Corgo, Retorta
Execução de passeio - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Escola de Modivas
Reabilitação - obra projetada

Rua da Igreja e Rua Cortinhas da Fonte, Tougues
Alargamento e requalificação Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua da Fonte
2ª fase - obra projetada Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Outras obras:
Parque Infantil no Edifício da JF de Tougues
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua da Longa
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE MODIVAS

Rua das Azenhas, Retorta
Execução de passeio - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Campo de relvado sintético de Retorta

Avenida Manuel Dias
Execução de passeios - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE RETORTA E TOUGUES

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

28 481€

45 421€

56 284€

65 428€

73 558€

78 679€

81 386€

Ano 2021
92 371€

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

52 059€

75 907€

92 784€

107 293€

103 452€

114 203€

126 853€

134 839€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

195 615€

325 994€

328 043€

479 347€

TOUGUINHA
E TOUGUINHÓ

44

RIO MAU
E ARCOS

45

Presidente Ilídio Santos Gomes
Secretária Maria Helena Guimarães Faria

Presidente Sara Goreti Balazeiro

Tesoureira Paula Cristina Eusébio

Secretário Nuno Miguel Ribeiro
Tesoureiro Miguel Sousa Campos
Assembleia de Freguesia

Câmara Fora de Portas

Assembleia de Freguesia
Presidente José António Rodrigues

Presidente Manuela Moreira

1º Secretário Irene Azevedo

1º Secretário José Manuel Dias

2º Secretário Anabela Teixeira

2º Secretário Mª Delfina Santos

Câmara Fora de Portas

Ponte de Arcos
Construção de nova travessia
Rua Central, Touguinhó
Execução de passeios - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Campo de relvado sintético, Rio Mau

Outras obras:
Rua do Oliveira, Rio Mau
Pavimentação em betuminoso Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Escola de Touguinha
Requalificação do espaço exterior

Rua D. Maria Alice dos Reis Ferreira, Arcos
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua do Galo e Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, Rio Mau
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE RIO MAU E ARCOS

Avenida dos Descobrimentos, Touguinha
Obra projetada - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE TOUGUINHA E TOUGUINHÓ

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

Ano 2014

76 400€

104 168€

124 841€

141 428€

127 927€

138 077€

148 749€

187 215€

64 882€

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

92 619€

110 535€

125 865€

126 544€

135 654€

150 265€

164 982€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

446 836€

601 968€

393 901€

577 445€
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VILA CHÃ

VILA DO CONDE

Presidente Joaquim Dias Moreira

Presidente Isaac Filipe Serrão Braga

Secretária Alexandra Costa Maia

Secretária Carla Maria de Faria Graça Afonso Lima

Tesoureiro José Fernando Ramos

Tesoureiro Sérgio Carlos Fonseca
O Executivo eleito em 2017 foi Isaac Braga (presidente),
José Coentrão (secretário) e Angélica Vilas-Boas (tesoureira).

Assembleia de Freguesia

Assembleia de Freguesia

Presidente Susana Sousa

Presidente Francisco Mesquita

1º Secretário Pedro Santos

Câmara Fora de Portas

2º Secretário Vera Miranda

1º Secretário David Braga
2º Secretário Paula Silva

Pavilhão Municipal Desportivo de Vila Chã
Requalificação

Câmara Fora de Portas

Empreendimento de Vila Chã - Praia
Reabilitação das fachadas e espaço envolvente
Travessa João Ribeiro Gaia - Interior do Quarteirão

Outras obras:
Avenida Marginal
Execução de passeios - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Rua e Travessa do Sol
Execução de rede de drenagem de águas pluviais
Largo dos Pescadores
Substituição das portas dos abrigos e armazéns de
aprestos de pesca
Rua José Estevão Coelho Magalhães
Instalação de lombas redutoras de velocidade
Compromisso “Câmara Fora de Portas”
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ

Avenida Carlos Pinto Ferreira

Rua Gaspar Manuel

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO CONDE

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

45 749€

70 247€

85 072€

97 429€

93 039€

99 304€

108 059€

119 663€

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

26 865€

44 687€

57 503€

76 216€

70 120€

81 942€

88 046€

95 762€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

298 496€

420 065€

205 271€

335 870€
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VILAR E
MOSTEIRÓ

VILAR DE
PINHEIRO

Presidente Amândio José Couteiro da Silva

Presidente José Miguel Pinto Pereira

Câmara Fora de Portas

Secretário Paulo Sérgio Sousa Ferreira

Secretário António Augusto dos Santos Lopes

Tesoureiro Albino Pinto Barbosa

Tesoureiro Martinho Miguel Soares

Câmara Fora de Portas

Em outubro de 2017 o Executivo era constituído por Amândio Couteiro
(presidente), Paulo Ferreira (secretário) e Sofia Moreira (tesoureira). Desde 25
de junho de 2020, Albino Barbosa assumiu o lugar de tesoureiro.

Assembleia da Junta de Freguesia
Presidente Fábio Rodrigues

Assembleia da Junta de Freguesia

1º Secretário Mª José Campos

Presidente Nuno Maia

2º Secretário Vera Mendes

1º Secretário Eliana Oliveira
2º Secretário Sofia Moreira

Rua da Gândara, Vilar
Pavimentação e construção de passeios - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Escola de Vilar de Pinheiro
Reabilitação - obra projetada

ARU, Mosteiró
Largo da Lameira

Rua Dr. António Francisco Oliveira
Construção de passeios - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Outras obras:
Rua Central, Mosteiró
Construção de passeios - Compromisso
“Câmara Fora de Portas”

Outras obras:
Cemitério
Comparticipação financeira para execução de muros Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Travessa 1º Maio, Mosteiró
Pavimentação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Edifício dos Bombeiros
Comparticipação financeira Compromisso “Câmara Fora de Portas”

Rua das Fontainhas, Vilar
Alargamento - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
Parque de Arões, Mosteiró
Requalificação do piso

Travessa Estação, Vilar
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DA UF DE VILAR E MOSTEIRÓ

Rua Manuel Francisco da Silva
Requalificação - Compromisso “Câmara Fora de Portas”
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE PINHEIRO

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

Ano 2021

85 913€

96 788€

114 916€

131 063€

123 146€

132 130€

133 960€

152 340€

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Ano 2020

29 748€

47 929€

59 582€

69 492€

81 204€

86 872€

91 789€

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

Mandato 2014-2017

Mandato 2018-2021

428 680€

541 576€

206 751€

361 819€

Ano 2021
101 954€

50

EDUCAÇÃO DE
EXCELÊNCIA:
EDUCAÇÃO
PARA TODOS
VILA DO CONDE TEM UM DOS MELHORES
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE ENSINO DO PAÍS
A EB Dr. Carlos Pinto Ferreira, Escola Sede do Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira,
na Junqueira, foi considerado um dos melhores estabelecimentos públicos de ensino do país e
recebeu a especial visita do Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa.
O Professor Marcelo Rebelo de Sousa, em
2019, reconheceu o trabalho desenvolvido
por alunos, professores e auxiliares, neste
Agrupamento de Escolas, em prol da Educação,
e da progressão para o sucesso escolar.

“Havendo muitas escolas excelentes em
Portugal, esta é uma delas, em termos
de aproveitamento, qualidade de ensino,
ambiente no agrupamento, e visão de

51

Requalificação do Parque Escolar:
Garantir o bem-estar e o sucesso dos nossos alunos
A obra de ampliação e requalificação da Escola Básica da Quinta, em Fajozes (abril de
2019), que dotou este estabelecimento de ensino de melhores condições, adequadas
às atuais exigências da atividade letiva que ali se desenvolve, para garantir o bem-estar
e o sucesso dos nossos alunos.
Na Escola Básica 2,3 Júlio Saúl Dias em Vila
do Conde foi construído, no seu logradouro, o
novo polo com oferta de Pré-Escolar e 1.º Ciclo.
Inaugurado a 12 de setembro de 2020, visa
proporcionar excelentes condições para o
relevante trabalho de professores, alunos e
pessoal não docente, conferindo aos alunos
que frequentavam o Jardim de Infância de
Formariz e as Escolas Básicas Meia Laranja
e Bairro Alto, a possibilidade de disfrutar de
uma escola moderna, confortável e dotada
da tecnologia mais recente. No âmbito desta
obra, foi alargada a rede da fibra ótica que une,
atualmente, as Escolas Júlio Saúl Dias e
D. Afonso Sanches, permitindo uma
interligação de serviços em tempo real.

futuro. É um projeto educativo que me
parece muito interessante. Estar aqui é para
agradecer, apoiar, e estimular um domínio
fundamental para o avanço do país”.
A promoção da Educação para todos tem sido
uma prioridade para este executivo e este
Agrupamento é disso exemplo. Estamos a
cumprir com sucesso, os objetivos traçados
para o aumento da qualidade, inclusão e
coesão educacional no concelho. Com os
olhos postos no futuro, continuaremos a
trabalhar com os Agrupamentos e Escolas
Secundárias em prol da melhor educação para
os jovens do vosso concelho.

A Escola Básica n.º1 de Vila do Conde está a
sofrer profundas obras de requalificação e de
ampliação. Esta grande intervenção permitirá
a recuperação das 8 salas de aula existentes, a
transformação do atual Jardim de Infância em
biblioteca escolar, a criação de 3 novas salas
para Jardim de Infância, 4 novas salas para o
ensino básico e, ainda, a criação de uma sala de
atividades. Ainda no âmbito desta empreitada,
será construída uma cozinha e refeitório, assim
como, um espaço adequado para a prática de
atividades físicas e respetivos apoios sanitários
e arrecadações.

A obra visa, também a criação de trajetos
internos entre os diferentes espaços do
equipamento, bem como a conceção de
percursos rampeados, que permitirão a
circulação de cadeiras de rodas.
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Projeto OCTANTE
O “Projeto Octante”, objeto de candidatura ao
Programa Regional do Norte - Norte 2020, é
um projeto municipal de combate ao insucesso
escolar com um período de implementação
correspondente a 36 meses. Preconiza uma
intervenção individualizada e em grupo,
de cariz psicológico e social, a concertação
escola-família e o desenvolvimento de
atividades psicopedagógicas inovadoras,
envolvendo diversos parceiros locais.
Este projeto está direcionado para os
alunos que frequentam 1º ciclo do ensino
básico, preferencialmente o 1º e 2º ano de
escolaridade, e está a ser implementado
e dinamizado em todos os Agrupamentos
de Escolas do concelho por uma equipa
multidisciplinar, constituída por 5 psicólogos
e 5 assistentes sociais. A coordenação do
mesmo é assegurada pela Chefe da Divisão
de Educação do Município e a monitorização
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto.
No ano letivo 2018/2019 e 2019/2020:
- 153 alunos beneficiaram de
acompanhamento psicológico e/ou social;
- 2250 sessões de atendimento psicológico
e/ou social: realizadas 1555 aos alunos e 695
aos pais e encarregados de educação;
- 394 alunos beneficiaram do programa
DROPI, programa de desenvolvimento de
competência sociais e emocionais;
- 71 docentes envolvidos num trabalho regular,
colaborativo e de grande proximidade com a
equipa do projeto;
- 93 assistentes operacionais/auxiliares
da ação educativa beneficiaram de ações
de capacitação, sendo que 98,8% avaliaram
a respetiva participação como relevante
para o desenvolvimento das suas
competências profissionais;

- 67 docentes beneficiaram de formação,
implementada em parceria com o Centro
de Formação da Associação de Escolas dos
concelhos de Póvoa de Varzim/Vila do Conde,
no domínio das novas tecnologias;
- 335 tablets, ferramentas pedagógicas
inovadoras no processo de ensinoaprendizagem, foram disponibilizados às
escolas do 1º ciclo.
Face ao atual contexto de pandemia, a equipa
do projeto tem vindo a adaptar as ações para
o ano letivo em curso, por forma a ser possível
continuar a dar resposta às necessidas dos
alunos e respetivas famílias.

COVID- 19: A NOVA REALIDADE
A imposição do estado de emergência,
devido à pandemia, em março de 2020,
obrigou ao encerramento das escolas, à
alteração do calendário escolar e ao ensino
à distância, através de plataformas online e
da telescola. Numa realidade estranhamente
diferente, fruto do contexto pandémico em que
vivemos, o arranque do ano letivo 2020/2021,
mereceu a maior atenção e cuidado deste
Executivo Municipal.
Nesse sentido, para garantir uma atempada
preparação do arranque do ano escolar, a
Câmara Municipal de Vila do Conde, em
conjunto com a Unidade de Saúde Concelhia,
com os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas e Escolas Secundárias, desenvolveu um
trabalho articulado e centrado nas principais
preocupações de todos, de forma a garantir
que o ano escolar tivesse início com a máxima
normalidade e segurança.

Em articulação com os Agrupamentos
Escolares, foi garantida a afetação/
distribuição de assistentes operacionais
pelos vários estabelecimentos de ensino,
mesmo antes do anúncio do Governo do
reforço do pessoal não docente, de forma
a adequar o seu número às necessidades
adicionais impostas pela pandemia.
A Autarquia submeteu antecipadamente
uma candidatura ao Instituto de Emprego e
Formação Profissional para a colocação de
mais 30 assistentes operacionais, devido às
necessidades exigentes e permanentes de
vigilância e de higienização que se colocam
atualmente, ou ainda a situações de ausência
de operacionais que se possam verificar.
Todas as escolas foram preparadas e
organizadas de acordo com as medidas de
segurança e higiene recomendadas pelas
autoridades de saúde e pela delegação
regional de educação. Os planos de
contingência foram avaliados diretamente
nos espaços, através da deslocação dos
técnicos da autoridade de saúde às escolas
do concelho. Foram igualmente realizadas
ações de formação direcionadas aos auxiliares
da ação educativa, tendo em conta as
orientações da DGESTE e da DGS no que
concerne à limpeza e desinfeção dos espaços
e equipamentos. A Câmara Municipal de Vila do
Conde atribuiu ainda uma verba complementar
à disponibilizada pelo Ministério da Educação,
de 5€ por aluno do 1º Ciclo e Pré-escolar, para
fins de higienização.

No sentido de garantir todas as condições de
transporte escolar, a Câmara Municipal fez um
levantamento pormenorizado, escola a escola,
relativamente à proveniência dos alunos e aos
respetivos horários de entrada e de saída em
cada um dos dias da semana, e negociou uma
prestação de serviços com os operadores de
transporte que garantem autocarros nos horários
necessários e em número suficiente, para
responder às atuais necessidades de segurança
e distanciamento social.

No contexto da pandemia e no âmbito do
fornecimento das refeições escolares nos
estabelecimentos de ensino pré-escolar e de
1.º Ciclo, responsabilidade da Autarquia, foram
adotadas medidas preventivas que contribuem
para a segurança e tranquilidade das famílias,
como por exemplo, a obrigatoriedade de
higienização dos espaços entre grupos de
alunos, o alargamento do horário de almoço
para facilitar a organização por parte das
escolas e o fornecimento de refeições na
modalidade de takeaway.
O Executivo Municipal, preparou uma candidatura
a um fundo comunitário disponível (de cerca de
70.000€), para reforçar as escolas públicas do
concelho, de maior número de computadores e
da respetiva conetividade para utilização móvel
(em casa ou na escola). Numa primeira fase, terão
prioridade os alunos abrangidos por apoio no
âmbito da ação social escolar, até se alcançar uma
utilização geral.
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BONS PROPÓSITOS,
BOAS AÇÕES
No sentido de uma maior inclusão e
coesão social, que permita a todos os cidadãos
gozarem de igualdade de oportunidades e
de acesso à cidadania ativa, à qualificação e
educação e à inserção social e profissional,
o Município de Vila do Conde intervém
ativamente, promovendo políticas sociais
de apoios aos mais vulneráveis. Trabalha de
forma articulada com as outras instituições com
competências nestas áreas, promovendo um
rastreio constante de todas os tipos de situações
de carência.

Programa “Estamos Aqui”

É na sinergia de esforços de cada um, de cada
parceiro e de cada projeto que vive a força do
nosso concelho.

- Apoio psicossocial e articulação interserviços
facilitadores do acesso a prestações sociais, aos
serviços da área da saúde, do emprego,
Segurança Social, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, Uniões/ Juntas de freguesia e outros
serviços, bem como encaminhamentos para
Projetos Municipais, já existentes.
- 2120 cabazes disponibilizados às famílias,
por um período superior a um mês, através do
projeto “Partilhar”;
- 1324 refeições com respostas ao domicílio;
- Criação do Banco de Recursos Alimentares
pela Autarquia como retaguarda de apoio às
Conferências Vicentinas e IPSS’s, que
disponibilizaram os cabazes alimentares
às famílias sinalizadas pelos serviços de
intervenção social. Os cabazes são compostos
por produtos alimentares adquiridos pela

Este propósito social ganhou ainda mais força
em contexto da COVID-19. Este Executivo criou
o programa específico “ESTAMOS AQUI”,
que tem por objetivo unir forças entre quem
precisa de apoio e quem quer ajudar, num
trabalho de articulação coletiva. Este programa
conta com uma linha de Apoio Psicológico e de
Atendimento Social, via contacto telefónico ou/e
pela plataforma digital.

O futuro de Vila do Conde
diz respeito a todos.
Para bons propósitos, boas ações!

(apoios prestados até à data)
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
- Recorreram a este serviço 26 pessoas por
dificuldade em gerir a situação de isolamento
social, inerentes da situação de confinamento.
ATENDIMENTO SOCIAL
Foram asseguradas 4974 respostas sociais ao
nível de:

autarquia e de doações por empresas que se
associaram a este projeto;

- Apoios económicos, no valor de 63.827,00€
concedidos ao abrigo do Regulamento Municipal
sobre atribuição de subsídios a pessoas ou
famílias em situação de emergência social. Foram
apoiadas 140 famílias, incidindo estes apoios
maioritariamente no pagamento de rendas e
prestações bancárias, bem como para pagamento
de bens e serviços essenciais como luz, água e gás;
- Equipamento informático para apoio a alunos
em idade escolar e sem equipamento para aceder
a plataformas de ensino digital. Foram apoiados
cerca de 80 alunos com equipamentos para
ensino à distância.
Equipamento de proteção individual para os
serviços de 1ª. linha de intervenção. Foram
oferecidos 25 819 produtos, essencialmente
máscaras, luvas, toucas, viseiras e calçado
hospitalar, disponibilizados às Instituições
Particulares de Solidariedade Social com
valência de séniores, deficiência e para o
Centro Hospitalar, Agrupamento de Centros
de Saúde e a outros serviços de primeira
linha de intervenção. Estes produtos foram
doados maioritariamente por empresas e
particulares à Autarquia.

Programa “Vacinação SNS Local”
O Município de Vila do Conde, através de uma
parceria com a “Associação Dignitude”, aderiu ao
programa “Vacinação SNS Local” que possibilita
a administração gratuita da vacina da gripe nas
farmácias, às pessoas com idade igual ou superior
a 65 anos, desviando este grupo de risco dos
Centros de Saúde instalados no concelho. Cria-se,
desta forma, mais uma resposta de emergência
em tempos de pandemia que permite mitigar a
incidência da gripe sazonal.
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Programa “Chave de Afetos”
A autarquia de Vila do Conde, em parceria
com a Santa Casa da Misericórdia do Porto,
implementou o Projeto de Inovação Social “Chave de Afetos”. Este programa surge como
resposta ao risco de isolamento, aumentando
a sociabilidade e o sentimento de segurança,
promovendo a permanência no domicílio,
evitando ou retardando a institucionalização da
pessoa de mais idade.
O programa presta serviço de monitorização
a pessoas com mais de 65 anos, sem ou com
pouco apoio familiar, através da disponibilização
de equipamento de teleassistência, com inclusão
de sensor de queda, que permite o contacto com
o operador, disponível 24h por dia, garantindo o
apoio em tempo útil em ocorrências relacionadas
com a saúde, segurança e habitação. É feito um
contacto periódico com a pessoa idosa para
conhecimento do seu estado, que relembra a
toma de medicação e/ou consultas agendadas.
O projeto “Chave de Afetos” neste ano atípico,
e em contexto pandémico, faz ainda mais
sentido. Conhece algum caso de isolamento
sénior? Sinalize-nos através do endereço
eletrónico ou telefonicamente.
Contacto: e-mail: chavedeafetos@cm-viladoconde.pt
Telefone: 252 248 400

A Câmara Municipal de Vila do Conde foi distinguida
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional,
como “Marca Entidade Empregadora Inclusiva”. Este
reconhecimento, que tem por objetivo a distinção pública
de práticas de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas
por entidades empregadoras relativamente às
pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade,
foi calorosamente recebido pelo Município, pelo
reconhecimento das boas práticas e bons princípios
que se aplicam para a criação de novas oportunidades e
melhoria das condições existentes.

agregados

familiares

Apoio Social para o consumo
de água
O Município de Vila do Conde criou, em 2017, o
Apoio Social para o Consumo de Água.
Este apoio social é aplicável exclusivamente aos
utilizadores finais domésticos, que se encontrem
em situação de carência económica comprovada
e residentes no concelho de Vila do Conde, a
quem, por meio de contrato celebrado, lhes é
prestado o serviço de abastecimento de água e
que a utilizam apenas para fins habitacionais.
Desde 2017 até 2020, foram apoiados 910
agregados familiares.

Projeto Shamir Solidária

736

O Projeto Shamir Solidária tem o objetivo de vila-condenses
dar continuidade ao acesso gratuito a óculos foram apoiados
graduados, com armação e lentes oftálmicas, aentre 2013 e 2020
cidadãos em situação de carência económica,
contribuindo para a sua qualidade de vida,
através de um protocolo entre a Câmara
Municipal e a empresa de lentes, Shamir Optical,
Lda, que se assume como empresa solidária,
com uma relevante responsabilidade social.
A Shamir Portugal é especialista em lentes
progressivas e líder mundial em geometrias
de lentes desportivas, tem um dos maiores
e mais conceituados departamentos de
investigação e desenvolvimento de lentes
oftálmicas do mundo e está sediada em Vila
do Conde, na freguesia de Vilar.

Programa “abem”: rede
solidária do medicamento

Projeto Sorrisos Bonitos

O Programa “abem”: Rede Solidária do
Medicamento, em desenvolvimento no
concelho de Vila do Conde por protocolo
estabelecido pela Câmara Municipal e a
Associação Dignitude, em julho de 2018,
tem por objetivo garantir o acesso gratuito
a medicamentos comparticipados, que
sejam prescritos por receita médica.

O Projeto Sorrisos Bonitos, pretende
proporcionar tratamentos dentários gratuitos
a pessoas em situação de carência económica
e resulta de um protocolo entre a Câmara
Municipal e Clínicas Dentárias cooperantes que,
gratuitamente, disponibilizam os seus serviços
e asseguram os tratamentos necessários (não
sendo considerados aparelhos nem próteses).

O Município atribuiu 20 mil euros ao projeto
“abem”, o que garante de imediato, nesta
primeira fase, apoio a duas centenas de
beneficiários que terão acesso ao cartão “abem”,
apresentando-o numa das 11 farmácias “abem”
do concelho de Vila do Conde e assim adquirir os
medicamentos que lhes foram receitados.

As clínicas cooperantes são:

Conta com a adesão das seguintes farmácias: Farmácia Ramos

Entre 2013 e 2020, foram apoiados
442 vila-condenses.

(Azurara) | Aroso (Guilhabreu) | Padrão (Junqueira) | Labruge
(Labruge) | Pinho (Malta) | Lusitana, Normal, Nova da Vila,
Santos e Vital (Vila do Conde) | Farmácia Azevedo (Modivas)

Entre 2018 e 2020, este projeto já apoiou
281 famílias.

281
famílias

442

Clínica Dentária dos Mareantes, Medicodente, Clínica

Dentária 3 G, Clínica Dentária Alameda, Centro Clínico Dr.a

Anabela Alves, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde,
Clínica Dentária Luísa Silva, Lda., Clínica Dentária do Largo

vila-condenses

de Vilarinho, Clínica Médico-Dentária Sorrisodestaque
Serviços Médicos, Lda. e Clínica Prestige Clinic.

O processo de candidatura aos Projetos aqui
referidos, deverão ser formalizados junto
da Divisão de Habitação e Ação Social do
Município de Vila do Conde.

588
solicitações/pedidos

Loja Social
A funcionar desde 2009, a Loja Social foi
recebendo cada vez mais solicitações e
as doações de materiais, equipamentos
e vestuário também foram aumentando,
tornando o seu espaço inicial insuficiente.
A 3 de junho de 2019, foi inaugurado o novo
espaço de atendimento à população, tanto da
que faz a doação de bens, como da que recorre
à mesma para obter materiais de que necessita.
Trata-se de um espaço com maiores dimensões
e melhores condições para servir a comunidade
com a dignidade que a mesma merece.
Oferece uma resposta mais eficiente a todas
as solicitações encaminhadas por organismos
e Instituições locais que trabalham no
âmbito social, promovendo e contribuindo
para a melhoria das condições de vida das
famílias vulneráveis, potenciando para tal o
envolvimento da sociedade civil, empresas,
instituições e toda a comunidade na
recolhados diversos bens.
Entre junho de 2018 e outubro de 2020,
foram respondidas 588 solicitações/pedidos
de apoio na Loja Social.

Campanhas de Adoção
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Os Serviços Veterinários Municipais têm
como preocupações dominantes a recolha
de animais errantes, o seu alojamento e
manutenção, salvaguardando sempre a
finalidade de proporcionar lares para todos os
animais passíveis de adoção. Nesse sentido,
no ano de 2019, foram feitas 11 campanhas de
adoção de canídeos, duas das quais contaram
com a presença do “Tubas” mascote do Rio
Ave, o parceiro social destas ações, que
gentilmente oferece às famílias adotantes
uma camisola oficial do clube vila-condense.
As campanhas de adoção percorreram o
nosso concelho, com o apoio das Juntas de
Freguesias aderentes. Foram esterilizados
cerca de 150 gatos, no âmbito do Programa
CED (captura, esterilização, devolução).
No ano de 2018 foram realizadas 221 adoções
e em 2019 245 adoções.

adoções
2018-2020

910

660
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Apesar deste ano atípico de 2020, devido
à Pandemia COVID-19, com naturais
impedimentos e restrições em realizar
campanhas de adoção e ações nas freguesias
e nas escolas, os Serviços Veterinários
Municipais registaram, até meados de
setembro, 194 adoções de canídeos.
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Bons Propósitos, Mais Segurança

BONS PROPÓSITOS,
MAIS SEGURANÇA
Criada Equipa de Intervenção Permanente
Em outubro de 2019, a equipa dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde foi
reforçada com a criação de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP),
com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde, da Autoridade Nacional
de Emergência e da Proteção Civil. Esta equipa é formada por 5 elementos de
bombeiros profissionais que se destinam ao cumprimento de missões no âmbito
da Proteção Civil. A EIP reforça a prontidão na resposta às ocorrências que
impliquem intervenções de socorro às populações e de defesa de bens.

Novas instalações da PSP em Vila do Conde
Em julho de 2019, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, foi assinado o contrato
de cooperação interadministrativo para a
construção da Divisão Policial de Vila do
Conde. Na cerimónia pública estiveram
presentes o Ministro da Administração Interna,
Dr. Eduardo Cabrita, a Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna, Dra. Isabel
Oneto, e a Presidente da Câmara Municipal de
Vila do Conde, Dra. Elisa Ferraz.
O contrato de cooperação interadministrativo
contempla os tempos do lançamento do
concurso da empreitada de construção do
edifício, no qual se albergarão a Divisão Policial,
a Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial
e a Esquadra de Investigação Criminal.

Fruto do esforço empenhado da Câmara
Municipal junto do Governo, foram realizadas,
nestes últimos anos diversas diligências e
reuniões, onde a vontade e determinação
deste Executivo foi fundamental para
desbloquear um processo com dezenas de
anos que vai, finalmente, tornar-se realidade.
A nova esquadra irá assegurar mais e melhores
condições de segurança para os cidadãos, bem
como para os agentes daquela força policial, cuja
ação é da máxima importância para que Vila do
Conde se confirme como um dos municípios
mais seguros da Área Metropolitana do Porto.

Alçado Sul 1/200

Cruz Vermelha com novas
instalações de Vilar
A Rua da Cabine, em Vilar, hospeda
presentemente as novas instalações da
Delegação de Vila do Conde da Cruz Vermelha
Portuguesa. Esta delegação tem agora
melhores condições para o desempenho
das suas funções, cujos princípios basilares
assentam no socorro e na assistência
humanitária e social.

Sabia que?...
Temos a nossa floresta protegida por uma
equipa de Sapadores Florestais.
Criada ao abrigo do Protocolo celebrado entre
a Câmara Municipal de Vila do Conde e a
Portucalea – Associação Florestal do Grande
Porto, esta equipa de Sapadores Florestais
atua na floresta do concelho, desbravando
matas em zonas de risco elevado de incêndio,
evitando por antecipação eventuais focos de
incêndio. É constituída por cinco trabalhadores
especializados equipados com uma viatura de
todo o terreno.
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VIVER VILA DO CONDE
CULTURA E EVENTOS
Os eventos promovidos pelo Município
são catalisadores de experiências únicas,
pelo estímulo que provocam nos
participantes e visitantes. Fomentam a
partilha de experiências, revitalizam
tradições e fortalecem os valores locais.
Temos assistido, de ano para ano, a um
entusiasta aumento na participação da
comunidade na criação e promoção de
novos eventos para novos públicos e na
revitalização e adaptação dos eventos
históricos, sociais, culturais e tradicionais
do concelho.
Também o crescente número de visitas
turísticas e sazonais tem refletido uma
tomada de consciência da região, enquanto
destino turístico de excelência. Estas
visitas experienciadas são promotoras
de valorização e prestígio, cativando
investimento e fomentando, por exemplo,
melhorias significativas nas acessibilidades
e na criação de novo alojamento e novas
atrações turísticas, sinal de um concelho
aberto à inovação e ao mundo.
No contexto da situação pandémica, vivida
em 2020, mas pela segurança de todos, em
alturas críticas procedeu-se ao cancelamento
de alguns eventos. Outros houve, que com
o empenho e criatividade, foram adaptados
e reajustados, reduzidos em número de
participantes, dentro das normas de segurança
estabelecidas pelas entidades de saúde pública,
com distanciamento social e obrigatoriedade
de utilização de máscara, e outros transmitidos
em direto, via online, consoante o estado de
alerta do país face à Pandemia COVID-19 e as
diretrizes governamentais.

grande

Vila doViver
Conde
VilaCultura
do Conde
e Eventos

Os nossos eventos
os primeiros do ano
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de janeiro

FEIRA GRANDE DE JANEIRO
A instituição da “FEIRA DOS VINTE” recua no

As colheres de pau eram o “meio de transporte”,

tempo, à altura em que D. Pedro II emite um

das mensagens apaixonadas que o rapaz oferecia

alvará régio instituindo a Feira Franca de Santo

à rapariga com quem mais simpatizasse.

Amaro, a realizar ao dia 20 de cada mês. Às
feiras acorriam lavradores, rapazes e raparigas

Todos os anos, os alunos das nossas escolas

das freguesias vizinhas, com os seus trajes

recriam esta tradição, assim como os utentes

de festa, bem como comerciantes de locais

séniores de IPSS´s do concelho que, dando

mais distantes, onde, para além das trocas

largas à imaginação, decoram as colheres

comerciais, se trocavam também olhares e

de pau que, posteriormente, são expostas,

palavras galanteadoras...

podendo também ser adquiridas.

CAMÉLIAS EM VILA DO CONDE
Fevereiro é o mês de festejar a dimensão estética das camélias, é mês de “CAMÉLIAS EM VILA
DO CONDE”. Um momento de celebração da beleza das “flores de inverno” e do património
paisagístico do concelho. Os visitantes têm a oportunidade de admirar uma enorme variedade
de camélias expostas e participar nas inúmeras atividades e animações: mercado de camélias,
degustação de chá “Chá Camélia” (plantação em Fornelo), workshops, teatro e fado,
designadas “Camélias para todos”.
Na edição de 2019, a designer floral Cristina Campos apresentou “Amplitude”, uma
composição com camélias suspensas. O artista plástico Jorge Curval expôs “Forever”, em
2020, uma instalação artística onde, plasticamente, combinou atributos das camélias.
Em 2020, na 6ª edição deste evento, a designer Madalena Martins, apresentou a
instalação artística “A efémera leveza de uma flor”, uma reflexão sobre o ciclo de
vida das camélias e o seu regresso à terra.
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25 DE ABRIL
Para assinalar o 25 DE ABRIL, Vila do Conde
cumpre a tradição de cantar às 00h20 o
“Grândola Vila Morena”, no Largo dos Artistas,
ato espontâneo da comunidade vila-condense.
Em 2019, de cravos vermelhos na mão,
todos os que ali se reuniram assistiram, em
simultâneo, a um momento de projeção de
vídeo mapping, com ilustração em direto
e música ao vivo.
A Dr.ª Elisa Ferraz, durante a cerimónia oficial
do 45.º aniversário do 25 de Abril, em 2019,
fez um apelo no sentido de continuarmos a
lutar para que se cumpram os ideais de abril,
acrescentando que “não podemos menorizar o
muito que já foi conseguido, mas também não
podemos esmorecer perante a maior ou menor
concretização dos objetivos inicialmente traçados:
Escola Pública de qualidade, Saúde ao alcance da
população, Emprego para todos e Justiça Social”.
Em 2020, este importante momento foi vivido
em pleno confinamento, via online, através da
apresentação do espectáculo virtual participativo
“Sentir Abril” - Canções de Abril, de João Rei Lima,
com a participação de músicos vila-condenses
Paulo Praça, André Lima e Pedro Zappa.
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É de extrema
importância
recordar “a
madrugada
que nos encheu
a alma de
esperança e
introduziu,
com uma força
ímpar, a palavra
Liberdade”.
Sophia de Mello Breyner
por Srª Presidente Elisa Ferraz,
no seu discurso de 2019

HOMENAGEM AOS PESCADORES QUE PERDERAM A VIDA NO MAR
O atual Executivo associou-se, entre 2018 e 2020, à comemoração
do DIA NACIONAL DO PESCADOR (31 de maio). Em colaboração
com a Paróquia das Caxinas, foi celebrada a Missa pelo Monsenhor
Domingos Araújo, na Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes,
por desígnio aos nossos pescadores.

5 Outubro
Aniversário da Implementação
da República
“O 5 de Outubro sempre foi comemorado
em Vila do Conde, mesmo quando se
decretou o fim deste feriado. Esta data
assinala a transição política para o caminho
da democracia, pelo que a Câmara Municipal
continuará a celebrá-la, dando mais um
contributo para a sua consolidação.
Consolidar significa aplaudir, significa
ter sentido crítico e dizer nunca mais aos
períodos que foram negros na nossa história.
É estar presente ativamente contribuindo
para o futuro deste país que é o nosso, na
certeza de que, deste modo, estaremos a
dar importantes e decisivos contributos na
solidificação dos princípios da cidadania e no
fortalecimento da unidade nacional.”
Elisa Ferraz,
Presidente da Câmara Municipal

Parque Ativo
Parque João Paulo II
O Parque João Paulo II, aberto e amplo, que
coloca a cidade em pleno contacto com a
natureza, é um espaço magnífico para fazer
piqueniques ou passear em família, oferece
ao longo do ano inúmeras atividades, como
concertos, cinema, atividades lúdicas e
desportivas e ateliers criativos. Destas
destacam-se, a Festa da Família, o Cinema
no Parque, as Férias no Parque, o Outono no
Parque e o Natal no Parque.
O Centro de Atividades, promove desde o início
da pandemia, aos sábados, (às 11h) via facebook,
o “Atelier de Família”, com atividades plásticas
para desenvolver em sua casa.
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Viver Vila do Conde

São João
a festa maior de Vila do Conde
Em junho, as festas sanjoaninas trazem a população para a rua e fazem elevar, em cada
um, o orgulho enorme de ser vila-condense.
Todo o concelho exulta de alegria, acompanhando cada um dos pontos do programa com
o maior entusiasmo, participando em todos os momentos, mas reservando um canto
especial no coração à devoção ao Santo Padroeiro e aos momentos arrebatadores que
nos são trazidos pelos Ranchos das Rendilheiras do Monte e da Praça.
O programa é atrativo e muito diversificado.

Bilros 2019
Alerta para a preservação da biodiversidade
A importância da preservação da biodiversidade e o perigo de extinção de milhares de
insetos, foi o tema de 2019 do desfile anual, que nasceu para promover as Rendas de
Bilros de Vila do Conde e mostrar que este ex-libris do concelho, enquanto elemento
do artesanato e tradição local, pode ter novos usos e aplicações, ser moderno e
acompanhar tendências de moda.
Como uma chamada de atenção, a designer Eugénia Cunha apresentou criações
com insetos estampados, cujas imagens foram cedidas pelo investigador da Universidade
do Porto, Prof. José Manuel Grosso, a que se seguiu a exibição de coordenados com
exuberantes insetos em Renda de Bilros, com desenhos concebidos por Isabel Carneiro,
e com execução das rendilheiras Alice Gavina, Alice Veiga, Céu Salazar, Ester Barros,
Maria da Guia Monteiro e Maria José Rocha. Estes coordenados abrem caminho para a
modernização e contemporaneidade da tradicional arte das Renda de Bilros.
Sob a coordenação de Eugénia Cunha e Isabel Salazar, monitora da Escola, as crianças
da oficina instalada no Museu de Rendas de Bilros de Vila do Conde procuraram
inspiração numa visita à Reserva Ornitológica de Mindelo e criaram borboletas
coloridas. Pela primeira vez, foram as modelos das próprias criações.
Rendas de Bilros brilham no Portugal
Fashion 2020
As Rendas de Bilros de Vila do Conde
brilharam na 47.ª edição do Portugal
Fashion, integradas nas criações da
estilista Maria Gambina. As nossas
rendilheiras, mais uma vez, superaram as
expectativas, confirmando que é possível
manter a tradição aliada à versatilidade e à
contemporaneidade das rendas de bilros.

2020 fica marcado, pela ausência de festa na
rua, “Em casa fazemos a festa” (por si e por
todos nós) foi mote da celebração contida dos
vila-condenses, que cumpriram com muita
consciência, as normas da DGS. Nas ruas a
presença do nosso padroeiro fez-se sentir
através da iluminação popular, das janelas
decoradas e de uma histórica exposição, no
mobiliário urbano, de cartazes alusivos ao
São João de 1933 a 2019. Investigação que
inspirou a criação dos elementos ilustrados
do cartaz do presente ano. Virtualmente,
foram apresentados vídeos alusivos às nossas
estimadas tradições: o içar da bandeirinha,
fonte de São João, os cantares a São João e a ida
à praia pelos nossos ranchos.
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No ano de 2020, e por coincidir com momentos
críticos da pandemia COVID-19, pela segurança
de todos, evitando ajuntamentos, os seguintes
eventos não se puderam realizar.

As nossas Feiras de verão
A tradição de verão ainda é o que era. Os
11 mil metros quadrados de área ao ar livre
nos jardins da Avenida Júlio Graça são palco
dos eventos estivais e tradicionais em Vila
do Conde e trazem à cidade milhares de
visitantes. Feira Nacional de Artesanato, Feira
de Gastronomia – Cozinha à Portuguesa,
Portugal Rural – Feira de Atividades Agrícolas
e a Feira Social de Vila do Conde, são os
certames que aqui se apresentam.
FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO

Dia da Rendilheira, 2018

De 27 de julho a 11 de agosto de 2019, a 42.ª
Edição da Feira Nacional de Artesanato de
Vila do Conde, considerada “a melhor e maior
mostra das artes tradicionais portuguesas”, foi
palco de “Encontro Nacional de Ceramistas”,
que reuniu alguns dos principais nomes
nacionais da produção ceramista, oriundos dos
centros oleiros de maior relevo do país, de que
são exemplo Barcelos, Caldas da Rainha ou
Reguengos de Monsaraz.
Organizada em conjunto pela Câmara Municipal
de Vila do Conde e pela Associação para Defesa
do Artesanato e Património de Vila do Conde,
na 42.ª Feira Nacional de Artesanato marcaram
presença, como habitualmente, cerca de duas
centenas de artesãos, assegurando a cobertura
geográfica de todo o território nacional, grande
parte dos quais demonstrou ao vivo os saberes
de Norte a Sul do país, nas mais diversas
expressões do artesanato.
O Dia da Rendilheira, que em 2019 decorreu a 4 de

Dia da Rendilheira, 2019

agosto, foi marcado pela mestria de 200 artesãs a
dedilhar os bilros, tecendo ao vivo as rendas,
ex-líbris artesanal do saber fazer vila-condense.

Em agosto de 2019, “Portugal sentou-se à
mesa” nos jardins da Avenida Júlio Graça.
A COZINHA À PORTUGUESA – FEIRA DE
GASTRONOMIA de Vila do Conde traçou
um roteiro gastronómico, onde os visitantes
puderam degustar a cozinha de várias regiões
do país, sem sair do recinto.
A cozinha das Ilhas, do Alentejo ou do Algarve,
do Minho ou de Trás-os-Montes, foi apresentada
em 7 restaurantes regionais e no Restaurante
Temático, este ano dedicado ao “Feijão &
Companhia”. Para degustação e para venda,
70 stands expuseram uma multiplicidade de
produtos gastronómicos e vínicos.

A FEIRA SOCIAL de Vila do Conde, continua a
proporcionar uma maior e melhor divulgação
sobre as respostas sociais, os projetos e as
diferentes iniciativas no domínio da intervenção
e integração social em curso no concelho.
De 27 a 29 de setembro de 2019, na sua
10ª edição, contou com a participação de
mais de quatro dezenas de Instituições,
desde entidades públicas, IPSS’s, ONG’s,
até agentes locais com projetos no âmbito
da intervenção social. Em permanência foram
ocorrendo diferentes ateliers e do variado
programa de animação, salientamos o
belíssimo concerto das “Vozes da Rádio”.
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Ao encontro dos
nossos produtores

PORTUGAL RURAL é um dos eventos de verão
da Av. Júlio Graça. Esta Feira de Atividades
Agrícolas de Vila do Conde traz até à cidade
as tradições da vida rural e aproxima a cidade
do campo. É uma extraordinária montra das
potencialidades agropecuárias do concelho e do
que de melhor se produz na nossa região.
Na 16.ª edição, para além da exposição de
animais e demonstrações equestres, bastante
apreciadas pelos mais novos, destacaram-se os
concursos “A maior abóbora de Vila do Conde” e
“Melhor pão doce de Vila do Conde”, bem como a
“Caminhada Rural”. Esta edição contou com uma
atração suplementar para os mais pequenos,
com a “Quintinha”, onde experienciaram, de
forma divertida, o contacto com a Natureza,
explorando o ciclo da agricultura, desde o cultivo
à mesa. Outra das novidades que surpreendeu
os visitantes do certame foi a recriação de uma
“Mercearia Tradicional”.

Em 2020, foi também um dos eventos
cancelados, devido à COVID-19.

TODOS OS SÁBADOS
NO MERCADO MUNICIPAL

8h-15h
As nossas feiras e mercados
cumprem, desde a data em que
retomaram o seu funcionamento,
o plano de contigência aprovado
pelas autoridades de saúde.
A Câmara Municipal determinou que,
dado a sua importância económica
e cultural, feiras e mercados se
manteriam em funcionamento.

Levar à mesa produtos frescos, produzidos de
forma biológica e sem fertilizantes químicos,
produzidos localmente, é proporcionar saúde
a toda a família. O consumo de produtos locais
diminui os circuitos de distribuição, o que
promove a frescura dos mesmos, aumentando
o seu sabor e sua qualidade.
Apoiar a pequena agricultura e os pequenos e
médios produtores locais, consumindo os seus
produtos, motiva-os a produzir mais, com o
preço justo para o produtor e para o consumidor.
O desígnio “os nossos produtos no nosso
mercado”, passou a ser uma realidade
semanal. Todos os sábados, das 8h às 15h, o
MERCADO RURAL garante agora, as melhores
condições para vendedores e clientes, um
espaço amplo sem carros, com localização
privilegiada, com casas de banho e com
estacionamento gratuito.
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VILA DO CONDE JOVEM
VILA DO CONDE FEST

Após o sucesso da sua 1ª edição, em 2018, o
VILA DO CONDE FEST regressou em 2019 para
energizar a juventude de todo o concelho. Na sua
segunda edição, o Festival da Juventude agitou a
cidade durante 9 dias.
De 6 a 14 de julho, e com entrada livre, atuaram
como cabeça de cartaz: Mishlawi, Dillaz e Profjam.
No Stand Up Comedy, subiu ao palco o vilacondense Alexandre Santos. As atuações com
DJ’s (DJ Vitor MON e DJ Guimas) e bandas locais
(Banda Tal & Qual, Improviso e Electric Dream)
animaram o festival.
A 2ª edição, apresentou uma “Fun Zone” com:
bungee soccer, touro mecânico, air bungee e
matrecos humanos.
Na vertente desportiva, a programação contou
com orientação, bicicletada noturna e uma
caminhada pelo litoral, de Labruge a Vila do Conde.

CONCERTOS
CAMINHADA
KARTING
BICICLETADA NOTURNA

Contemplou, ainda, os “Jogos da Juventude”,
envolvendo 30 equipas do concelho a competir
entre si em 5 modalidades diferentes: futebol
de praia, matrecos humanos, tração à corda,
corrida de obstáculos e atletismo.

“Este é um festival agregador a
nível concelhio e que muito agrada
aos jovens. Com um programa
construído cuidadosamente pelo
Município tendo em conta as
propostas de jovens voluntários
que apoiam o evento”.
Elisa Ferraz,
Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde

Em 2020, devido à COVID-19, este evento não
se realizou.

Sabia que?...
Em abril de 2019, foi instalado o
Conselho Municipal de Juventude, é
mais uma iniciativa que visa envolver
e impactar os jovens vila-condenses,
aproximando a decisão política da
população mais jovem para uma
cidadania plena e ativa.

No início do mês de dezembro, Vila do Conde
transforma-se numa Vila Natal. As luzes, os
pinheiros, as ornamentações, a música, as
montras e as animações, invadem as ruas da
cidade, convidando os vila-condenses a viver
um tempo de paz, alegria e reconciliação.
A festa de abertura junta milhares de pessoas
na Praça da República e converte-se num
momento de grande dimensão humana,
não apenas para anunciar todo o programa
festivo promovido pela Câmara Municipal,
que se estende até aos Reis, como ainda para
fomentar um espírito coletivo de partilha e
difundir a mensagem natalícia.

Em 2020, o programa será executado tendo em
conta as limitações resultantes do contexto de
pandemia que se vive.

O Núcleo Museológico e Centros
Culturais de Vila do Conde, que
contempla Museu de Rendas
de Bilros, Casa José Régio, Casa
Antero de Quental, Alfândega
Régia e Nau “Vila do Conde” e
Centro de Memória, recebeu, de
janeiro de 2019 a setembro de 2019,
cerca de 40.500 visitas.

Do programa constam atividades de
relaxamento e bem-estar, como aulas de yoga,
bollywood dance e yoga do riso; atividades
radicais e insufláveis; feira de artesanato
e gastronomia; ateliers e workshops, para
graúdos e miúdos, onde não faltam atividades
artísticas, mas também vindimas tradicionais,
confeção de pão tradicional ou cake design.
Inúmeros espetáculos, desde os espetáculos
de marionetas, passando pela dança, música
e performance e teatro de rua. Destaca-se,
na 10ª edição (2018), o concerto de Carolina
Deslandes e na 11ª edição (2019) o sunset
de encerramento, com um concerto de jazz,
intimista, de Elisa Rodrigues.
Dado a pandemia, em 2020, este evento
foi cancelado.

Para assinalar os 700 anos da fundação do
Mosteiro de Santa Clara, em outubro de 2018,
Vila do Conde recuou até ao ano de 1318,
uma viagem na história, até ao reinado de D.
Dinis, já que foi pela mão do seu filho natural,
D. Afonso Sanches e sua mulher D. Teresa
Martins, que foi fundada esta casa monástica.

Dia Internacional do Livro Infantil Biblioteca Municipal José Régio
A Biblioteca Municipal apresentou,
durante todo ano, inúmeras atividades,
como sessões de leitura de contos e de
poesia; apresentações e lançamentos de
livros; mostras bibliográficas; promoveu as
bibliotecas de praia e muitos outros eventos
relativos à evocação dos 50 anos da morte de
José Régio, seu patrono.
De setembro de 2018 a agosto de 2019, a
Biblioteca Municipal José Régio recebeu 58.293
visitantes e efetuou 16.701 empréstimos.
De setembro de 2019 a fevereiro de 2020, o
número de alunos inscritos na rede concelhia de
bibliotecas, ultrapassa os 7.200, o que se traduz
em 24.056 empréstimos. Neste ano atípico face
à situação pandémica, a Biblioteca continuou
com o serviço domiciliário, registando desde
janeiro até à data, 9.634 empréstimos.

Histórias contadas (Hora do Conto)
foram transmitidas via facebook,
durante confinamento.

visitantes da Biblioteca

O evento “Memórias no Centro da Festa” é um
marco de encerramento da programação de
verão em Vila do Conde. Dois dias de festa que
se apresentam cheios de propostas irrecusáveis
para toda a família, gostos e idades.

700 Anos da fundação do
Mosteiro de Santa Clara

58.293

Memórias no Centro da Festa
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visitas a museus

Sabia que?...

40.500
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Danças, arruadas, malabares, voos de ave
de rapina e serpentes, doçaria conventual e
representações históricas alusivas à fundação
do mosteiro, foram recriados num ambiente
de feira medieval.

Vila do Conde, Um Concelho Para Amar
“Vila do Conde, um concelho para amar”, é
o novo slogan do Município, que foi lançado
para comemorar o Dia de S. Valentim. No dia
14 de fevereiro de 2020, a cidade acordou
“cheia de amor”, um amor que se espalhou
rapidamente por todo o concelho, porque
os vila-condenses que vieram fazer as suas
compras na feira semanal do Mercado
Municipal, foram presenteados.
5000 balões de hélio, em latex biodegradável
e o fio de algodão biológico (elementos que se
decompõem de forma natural e sustentável),
foram oferecidos aos vila-condenses e
igualmente dispostos, durante a noite, em vários
pontos estratégicos da cidade, juntamente com
corações de grande dimensão. Pretendeu-se
celebrar o amor, num concelho que merece
ser ainda mais amado, apreciado, respeitado,
partilhado e vivido por todos nós.
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Curtas Vila do Conde
Este festival regressa todos os anos com o melhor
do cinema contemporâneo nacional e internacional:
com curtas e longas-metragens, concertos,
exposições, conferências e conversas com alguns
dos realizadores nacionais e estrangeiros. Em
2019 contou com um programa dedicado aos mais
novos, o “Curtinhas” e com uma nova secção:
“Cinema Revisitado” que apresenta filmes raros,
esquecidos ou de autores menos conhecidos.
Em 2020 estendeu-se às cidades Porto, Lisboa
e Faro e foi criativamente adaptado ao contexto
pandémico, pela primeira vez, com parte da sua
programação online - video on demand.

Teatro Municipal de Vila do Conde recebeu
568 mil espectadores, em dez anos perto de
200 eventos, por ano.

10º Aniversário do Teatro Municipal
Mais de dez anos se passaram sobre o dia
27 de junho de 2009, dia de inauguração do
atual Teatro Municipal. Do antigo edifício de
1947, do “Cine-Teatro Neiva”, pouco sobrou,
devido ao seu estado de degradação, após o
fecho de portas na década de 80. Em 2007,
quando a Câmara Municipal chamou a si o
edifício e após dois anos de obras, e de uma
profunda requalificação, com assinatura do
Arq. Manuel Maia Gomes, este espaço icónico
de cultura foi devolvido aos vila-condenses,
com uma alma nova, adequada aos tempos e
às necessidades atuais.
Com gestão integral da Autarquia, existe por parte
do Executivo Municipal uma contínua preocupação
com uma oferta diversificada de espetáculos nas
mais diferentes áreas, assim como um olhar atento
aos mais jovens e às escolas.
Em 2019, para recordar uma década de vida, o
Teatro Municipal recebeu uma exposição de
memórias “Teatro Municipal-10 anos”, com um
cuidadoso levantamento histórico do fotógrafo e
curador de exposição JPedro Martins.
Pedro Burmester pela primeira vez em Vila do
Conde, apresentou um Recital de Piano. No
âmbito do programa de comemorações, foi
igualmente projetado um filme com diversos
testemunhos relacionados com o antigo
Cine Teatro Neiva, para preservação da sua
memória e da importância que teve na época
para Vila do Conde. Este registo comemorativo
integrou, também, votos de felicitações ao
Teatro Municipal enviados por vários artistas
consagrados que no Teatro têm atuado. Em dia
de aniversário, Jorge Palma, subiu ao palco em
concerto acústico.
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Eventos internacionais

Circular - Festival de Artes Performativas
Este festival aposta em espetáculos
multidisciplinares: música, dança, teatro
e performances, seminários, debates e
conversas, repletas de pensamento crítico,
que juntam o público em discussões sobre a
criação contemporânea.
Villa Sessions - Blues Festival
Villa Sessions – Blues Festival delicia os fãs ano
após ano com ecléticas atuações, recebendo
artistas nacionais e internacionais. Em 2020,
contou com a sua 4ª edição.

Encontro de Palhaços de Vila do Conde
“O Palhaço e o Teatro” foi tema de 2019 do Encontro
Internacional de Palhaços, que conquistou as ruas e
o Teatro da cidade. Em 2020, com contexto adaptado
à COVID-19, “Palhaços e Palhaças de Portugal”
aconteceu com toda a segurança. Vários espetáculos
apresentaram ao público diferentes poéticas e
imaginários, dinamizando a atividade eclética cultural
de Vila do Conde.

Lafontana – Formas Animadas
Esta companhia de teatro vila-condense, apresentou a
peça “Apologia de Sócrates”. A peça aborda o processo
que levou Sócrates à condenação e à morte.

2018

6 noites
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8.000 espectadores ao vivo
Cerca de 400 voluntários de todas as faixas etárias
Pela primeira vez transmitido em direto, na televisão, através do Porto Canal

2019

7 noites
Mais de 9.000 espectadores ao vivo
405 atores e figurantes voluntários, dos 4 aos 84 anos
5.ª edição do maior espetáculo de teatro musical de rua do país
Transmitido em direto em horário nobre na RTP1

Um porto para o Mundo
Partindo de uma proposta cultural local, o maior
espetáculo musical de rua, Vila do Conde - Um
porto para o Mundo, valoriza a preservação e
divulgação do património e memória histórica local.
Em 2018, ano de celebração dos 700 anos da
fundação do Mosteiro de Santa Clara, o tema
“Janelas da Alma” fez o público recuar no tempo
e a partir das janelas cénicas, viver emoções de
outras eras. Das janelas do Mosteiro, as freiras
que em tempos o habitavam, acompanhavam o
movimento da Vila.
Os deuses do vento sopraram impulsionando
as velas e as histórias do povo de Vila do
Conde e de Portugal, na edição 2019 “Vento
Norte, Vento Forte”. Narrada por Siroco, deus
da mitologia grega responsável pelo vento
noroeste e pelo Guardião das Memórias.
Entre livros e recordações, a construção naval

dos séculos XV ao XX , a viagem de circumnavegação de Fernão de Magalhães, a fé em
Nossa Senhora da Guia e a luta de homens e
mulheres pela sobrevivência, são memórias
que ganharam vida na interpretação, que
pretendeu promover a proteção da construção
naval em madeira, um saber ancestral, que
se encontra nas mãos dos vila-condenses,
garantindo, desta forma, a sua continuidade
às gerações vindouras.
Os espetáculos são uma co-produção entre
a Câmara Municipal de Vila do Conde e a
companhia teatral Lafontana - Formas
Animadas e contam com encenação,
cenografia, conceção e guião de Amauri Alves.
Destaca-se o empenho e dedicação das
equipas intervenientes da Câmara Municipal.

A edição de 2020 foi
cancelada devido à
situação pandémica
mundial, evitando
ajuntamentos e
cuidando da saúde
pública do nosso
concelho.
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José Régio 1901-1969
Figura maior da literatura portuguesa, José
Régio é natural de Vila do Conde, cidade onde
viria também a falecer em 22 de dezembro de
1969. Depois de ter concluído os seus estudos
académicos em Coimbra, José Régio lecionou em
Portalegre durante mais de 30 anos.
A Câmara Municipal de Vila do Conde e o Centro
de Estudos Regianos integraram em 2019, a
Comissão Executiva do programa nacional de
“Evocação dos 50 Anos da Morte de José Régio”,
da qual também fazem parte entidades culturais
e Autarquias de Coimbra e Portalegre.
A “Evocação dos 50 Anos da Morte de José
Régio”, em Vila do Conde, foi assinalada por
exposições, palestras, reedições de livros e
concertos e com a criação de Daniel Eime
(artista português de arte urbana com
reconhecimento internacional) nos muros
da Casa Museu José Régio.
Em 2020, entre 17 e 19 de setembro,
o Município de Vila do Conde promoveu um
conjunto de iniciativas para comemorar os 119
anos de nascimento do escritor José Régio.
Para a Presidente de Câmara, Elisa Ferraz, o
Município tem o dever de manter o escritor
“vivo” e expandir o alcance da sua obra, por
forma a chegar às diferentes faixas etárias,
num processo dinâmico e atrativo. Para além
da reedição do livro de poesia “Poemas de
Deus e do Diabo”, o músico vila-condense
Paulo Praça apresentou o seu novo trabalho,
o livro-CD “Onde”, que tem por base o
“Romance de Vila do Conde” de José Régio, e
poemas de Ruy Belo, Valter Hugo Mãe e Jorge
Cruz e participações de José Cid e Fausto.

Verão VC/ Drive-In
O “VERÃO VC” foi um programa inovador de ação
cultural, de resposta rápida aos novos desafios
causados pela pandemia. Esta programação de
Verão integrou artistas, associações e agentes
culturais do concelho, de várias áreas culturais:
cinema, música, dança, teatro, performance.
Perante um cenário de imobilismo cultural
e artístico, reclamado por todo o país, a
Autarquia apresentou soluções diferenciadoras
que permitiram assegurar a continuidade de
atividades culturais e artísticas vila-condenses
e simultaneamente, oferecer gratuitamente
aos diferentes públicos, alternativas seguras de
usufruto de atividade cultural e artística no verão.
A programação do “VERÃO VC” foi dinamizada
no espaço DRIVE-IN, junto ao antigo edifício
da seca do bacalhau que para além de
uma experiência segura face à COVID-19,
proporcionou uma nova experiência de assistir
a filmes e espetáculos dentro do carro. Outros
equipamentos culturais receberam espetáculos
e atividades artísticas, que foram também
levados a algumas freguesias do concelho.
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Excelência em Vila do Conde

81
Medalha de Mérito ao Associativismo

• Associação de Agricultores de Vila do Conde
• Associação Mutualista em Modivas
• Associação Pró-Maior Segurança do Homens
do Mar
Medalha de Mérito Desportivo

EXCELÊNCIA
EM VILA DO CONDE
Vila do Conde possui dimensão nacional desde

30 Medalhas de Mérito

a sua génese. Na sua longa história, o mérito
e a excelência são assinalados por momentos
de glória e sacrifício, coragem e determinação,
vontade de crescer e valor empreendedor.
Nos séculos XV e XVI, foi terra-mãe de
marinheiros que acompanharam Vasco da

Durante este mandato, a Câmara Municipal
de Vila do Conde, atribuiu 30 Medalhas de
Mérito, a personalidades e entidades, cujas
ações, em diversas áreas, foram consideradas
prestigiantes para o concelho.

Gama à Índia e teve uma intervenção notória
nos Descobrimentos oceânicos. O saber
experiencial de seus navegantes, afinou as

Medalha de Honra do Município
• Arlindo de AzevedoMaia

mãos e a técnica dos “artistas” produtores de
caravelas e naus nos seus estaleiros.
Estes momentos do seu passado, do seu
presente e do seu futuro, merecem ser
reconhecidos, acarinhados e valorizados. O
concelho de Vila do Conde é maior do que

Medalha de Mérito Cultural
• António do Carmo Reis
• Guilherme Valdemar Pereira de Oliveira Martins
• José Alberto Ventura Reis Pereira
(a título póstumo)

a sua delimitação física. O seu valor tem
nomes, rostos e vontades, que fazem com
que a sua real dimensão seja intangível e de
contínuo progresso: na Cultura, Educação,

Medalha de Mérito à Educação
e Intervenção Social
• Congregação das Irmãs de Santa Doroteia

Saúde e Desporto.
Para este Executivo Municipal é vital
acompanhar a construção de percursos
marcantes e honrar as personalidades que

• Alfredo da Silva Castro
• Ana Catarina Monteiro
• André Filipe Brás André
• António dos Santos Ferreira André
• Diogo Costa
• Ester Alves
• 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)
• Tiago Lopes

de todos os que, embora não agraciados,
igualmente se esforçam diligentemente para
o seu sucesso futuro, reconhecendo-se assim
também a importância da dedicação das suas
famílias e/ou cuidadores.
A Escola é a formadora daqueles que vão continuar
a escrever a história de Vila do Conde, e é o
propósito de ano após ano, ser entregue o Prémio
Escolar Municipal, precisamente a 26 de março Dia de Vila do Conde.
Prémios entregues no ano de 2018
Os alunos do 9.º ano de escolaridade premiados
foram Ana Ventura Azevedo da Silva Bravo, da
Escola Secundária José Régio, com a média
de 5 valores; André Filipe Barbosa Neves, do
Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do
Conde, com a média de 5 valores; Jéssica Sofia
Dionísio Marques, do Agrupamento de Escolas
D. Pedro IV, com a média de 4,89 valores; Maria

Medalha de Mérito Singular

Leonor Costa Domingues, da Escola Secundária

• António Augusto Gomes Amorim
• António Ferreira Vila Cova (a título póstumo)
• Fernando Matias Marques
• Firmino Abel Alves Couto
• Joaquim da Costa Brites
• Judite Maria Silva de Morais Neves
• Maria Adelina Azevedo Piloto
• Olímpia Monteiro Flores

José Régio, com a média de 5 valores; Nara

Alunos de Excelência
O Prémio Escolar Municipal enaltece o trabalho
desenvolvido pelas escolas do concelho, em prol
de um ensino inclusivo e de excelência. Reconhece
o desempenho dos alunos premiados, e também

Azevedo Gonçalves, do Agrupamento de
Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, com a média
de 5 valores e Sara Raquel Santos Agostinho,
do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches,
com a média de 5 valores.
Os alunos do 12.º ano de escolaridade premiados
foram Daniel Filipe Marques Flores, da Escola
Profissional de Vila do Conde, com a média de
18,1 valores; Daniela Filipa Oliveira Magalhães, do
CESAE Centros de Serviços e Apoio a Empresas,
com a média de 18 valores; Eduarda Maria Lopes
Ribeiro, do Agrupamento de Escola D. Afonso
Sanches, com a média de 18,7 valores e Pedro
António Lopes Carvalho, da Escola Secundária
José Régio, com a média de 19,8 valores.

Medalha de mérito ao Empreendedorismo
• Avelino Gonçalves do Carmo
• Raulino Ricardo Oliveira da Silva

são inteiramente merecedoras, preservando a
nossa história e a nossa memória e cimentando
o orgulho coletivo vila-condense.

Mérito (do latim “meritus” [‘mɛ.rɪ.tʊs]: “bondade”, “serviço”) é a qualidade atribuída a uma
pessoa cujo ato ou atividade é reconhecida como gerador de valor em favor da sociedade
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“O mais importante no desporto não
é vencer, mas participar, porque o
essencial da vida não é o sucesso, mas o
esforço para alcançá-lo.”

Prémios entregues no ano de 2019

Os alunos do 9.º ano de escolaridade premiados,

Os alunos do 9.º ano de escolaridade premiados,

todos com média de 5 valores, foram Ana Rita Viso

todos com média de 5 valores, foram Afonso

Gonçalves, do Agrupamento de Escolas Dr. Carlos

Soares da Costa Resende, do Agrupamento de

Pinto Ferreira; Afonso Miguel Matos Vasconcelos

Escolas D. Pedro IV; Ana Luís Maia Guerreiro da

de Sousa, do Agrupamento de Escolas Frei João;

Ponte, do Agrupamento de Escolas D. Afonso

Afonso Santos de Vilhena Costa, do Agrupamento

Sanches; Daniela Filipa Figueiredo Sousa,

de Escolas Frei João; Bruno Miguel Torres

do Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto

Ribeiro, do Agrupamento de Escolas D. Pedro

Ferreira; Joana Cerqueira Maia, do Agrupamento

IV; Guilherme Oliveira Maia, do Agrupamento de

de Escolas Frei João; Lara Marlene Gonçalves

Escolas Frei João; Luís Henrique Trindade Pedrosa,

dos Santos, do Agrupamento de Escolas D.

do Agrupamento de Escolas D. Pedro IV; Maria

Afonso Sanches; Mafalda Fonseca Figueiredo,

Angélica Vilas Boas Maricato, da Escola Secundária

do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches;

José Régio; Mariana Silva Fernandes, da Escola

Os Jogos Olímpicos são realizados há mais de

Márcia Alexandra Fernandes da Silva, do

Secundária José Régio e Pedro Gomes da Silva, do

2 mil anos para estimular a competição sadia

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches;

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches.

entre os povos dos cinco continentes. Vila do

Patrícia Filipa Festas Silva, da Escola Secundária

Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna

Vila do Conde nos Jogos Olímpicos

Conde consagra a participação de três atletas

José Régio; Raúl Alves Moreira, da Escola

Os alunos do 12.º ano de escolaridade premiados

nesta que é a maior competição desportiva

Secundária José Régio e Sofia Filipe Ribeiro, do

foram Cristóvão Miguel Gomes Carrêlo, do CESAE

mundial – os Jogos Olímpicos de 2020, em

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches.

- Centro de Serviços e Apoio às Empresas, com a

Tóquio que, por motivos da atual pandemia,

média de 19,3 valores; João Carlos Marques Grilo

foram reagendados para o verão de 2021.

Os alunos do 12.º ano de escolaridade premiados
foram Cristiana Daniela Pereira de Sousa, do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches,
com a média de 19,4 valores; Januário Filipe Silva
Fernandes, do CESAE, Centro de Serviços e Apoio
às Empresas, com a média de 18,2 valores; Jéssica
Patrícia Nunes Ferreira, da Escola Profissional de
Vila do Conde, com a média de 17,8 valores e Luís
Miguel Nóbrega Rebelo, da Escola Secundária José
Régio, com a média de 20 valores.
Prémios entregues no ano de 2020
Os melhores alunos do Curso Básico do Ensino
Artístico Especializado em Música foram Afonso
Santos de Vilhena Costa, Guilherme Oliveira
Maia e Nuno Miguel Barros Moreira, todos com
a média de 5 valores.
O melhor aluno do Curso Secundário foi
Rafael Eusébio de Almeida Campos com a
média de 19 valores.

de Sousa, da Escola Secundária José Régio, com a
média de 19,3 valores; Sara Lopes Salgueiro Silva,

Aos 26 anos, Ana Catarina Monteiro está a viver

do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches,

o sonho de qualquer atleta. Considerada uma

com a média de 19,1 valores e Tiago Dias da Silva,

das maiores promessas da modalidade em

da Escola Profissional de Vila do Conde, com a

Portugal, a nadadora vila-condense vai estrear-

média de 18,3 valores.

se nos Jogos Olímpicos. O passaporte para
Tóquio 2020 foi conseguido no dia 4 de abril de

Pela primeira vez, em 2020, foram entregues

2019, em Coimbra, com o tempo de 2.08,40min

Prémios de Mérito aos alunos que se destacaram

nos 200m mariposa, especialidade em que é

pelo seu comportamento cívio e valores solidários:

recordista nacional.

Ema Guidi Lima Rebelo do Agrupamento de
Escolas Frei João; Joana da Silva Bernardo do

O atirador João Paulo Azevedo, natural da

Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira;

freguesia da Junqueira, qualificou-se a 17 de

Diogo Filipe Carvalho e Luís Miguel Ribeiro da

agosto de 2019 para os Jogos Olímpicos de

Escola Secundária José Régio; Afonso Pontes

Tóquio 2020, ao conquistar o segundo lugar

Ribeiro e Rui Pedro Franco do Agrupamento de

na competição de fosso olímpico da Taça do

Escolas D. Afonso Sanches; Cristóvão Miguel
Carrêlo do CESAE e Patrícia Isabel Morim da Escola
Profissinal de Vila do Conde.

Mundo, realizada na Finlândia, em tiro com
armas de caça.
Aos 21 anos, o canoísta vila-condense Messias
Baptista que começou a praticar a modalidade
em 2010 no Vila do Conde Kayak Clube,
alcançou a 25 de agosto de 2019, o 6º lugar na
final A de K4 masculino do Campeonato do
Mundo de Canoagem, que decorreu na Hungria.
Com este resultado, Messias Baptista, é o 3ª
vila-condense a assegurar, o seu lugar nos
Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
O concelho de Vila do Conde está
orgulhosamente presente nos Jogos Olímpicos
de Tóquio e o Executivo Municipal, felicita
todos os atletas por este grande feito,
desejando a todos, boa sorte!
Neste mandato foi criado o Regulamento de
Apoio ao Alto Rendimento e Projeto Olímpico.
Neste momento, usufruem deste apoio
financeiro 9 atletas.
Ana Catarina Monteiro | Messias Baptista | João Paulo Azevedo
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milhões de euros
investidos no desporto
concelhio entre 2017 e 2021.

DESPORTO EM
VILA DO CONDE
Plano de Desenvolvimento Desportivo Concelhio
O Plano de Desenvolvimento Desportivo Concelhio é um projeto ambicioso da
Câmara Municipal, que tem como objetivo responder às necessidades do forte
movimento associativo concelhio, qualificando os espaços e dotando-os de
melhores condições para a prática desportiva, numa utilização partilhada pelas
Associações instaladas no concelho.
Em setembro de 2019 foi concluída a primeira fase deste projeto, que tinha como
propósito a construção de 8 relvados sintéticos localizados nas freguesias de
Touguinha, Guilhabreu, Rio Mau, Gião, Aveleda, Retorta, Fornelo e Labruge.
Foram, também, executadas obras de cobertura de ringues desportivos nas
freguesias de Mosteiró, Fajozes e Vila Chã. A iniciar está também a obra de
requalificação do ringue de Canidelo, onde já se procederam às demolições
necessárias e à preparação do terreno para a obra.
Este plano de desenvolvimento desportivo foi executado por zonas geográficas,
por forma a dotar o concelho de melhores condições para a prática desportiva.
Em Vila do Conde, com obras a decorrerem a bom ritmo, o importante e tão
ambicionado Centro Comunitário das Caxinas/Pavilhão Multiusos, ganha forma
e permitirá a prática de diversas modalidades desportivas.
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Aveleda

Gião

Guilhabreu

Fornelo

Labruge

Retorta

Rio Mau

Touguinha

O Rio Ave Futebol Clube tem elevado o nome de Vila do Conde internacionalmente,
sobretudo com excelente desempenho na Liga Europa. O Município de Vila do
Conde cedeu, em 2020, ao Rio Ave Futebol Clube uma parcela de terreno, com a área
de 8.970m2, destinada à instalação de um relvado natural, para servir a formação
sub-23 e os escalões imediatamente inferiores.

Fajozes Mosteiró Vila Chã

Em 2020, estes eventos foram
cancelados devido à COVID-19.
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Dia Municipal do Desporto

Inauguração da
Plataforma Náutica

A instalação deste equipamento no rio Ave
garante, agora, melhores condições de
treino e competição aos atletas das diversas
modalidades que utilizam o rio. O contrato de
comodato formalizado com o Clube Fluvial
Vilacondense é aberto a outras entidades,
para que também possam usufruir da
Plataforma Náutica Municipal.

952
idosos

O programa do “Desporto Sénior” tem como
objetivo proporcionar à população sénior uma
atividade física orientada, regular e vocacionada
para a promoção da saúde e bem-estar.
Foi desenvolvido pela Autarquia em parceria
com 20 freguesias/uniões de freguesia e reúne
952 idosos do concelho de Vila do Conde,
com idade igual ou superior a 55 anos.
Estão garantidos um estilo de vida saudável,
com aulas de atividade física (duas sessões /
semana) e de hidroginástica (uma sessão/
semana), durante o período de 10 meses
(setembro a junho), e momentos agradáveis
e de convívio através de atividades pontuais
específicas: Festa de Carnaval, Páscoa,
Magusto, Comemoração do Natal e Festa de
Encerramento em junho.
Para participar, o munícipe deverá dirigir-se à
respetiva junta de freguesia e inscrever-se.

Gala do Desporto

freguesias

O desporto náutico tem enorme tradição no
nosso concelho. O investimento na formação
de atletas, muitos deles com excelentes
resultados, quer a nível de competições
nacionais quer internacionais, têm elevado o
nome de Vila do Conde pelo mundo fora. No
sentido de proporcionar melhores condições
de trabalho, a Câmara Municipal de Vila
do Conde procedeu à instalação de uma
plataforma de apoio às atividades fluviais.

Desporto Sénior

20

A 22 de agosto de 2019 foi concretizado, pelo
Município de Vila do Conde, um sonho de
décadas: a inauguração da Plataforma Náutica
Municipal de apoio às atividades fluviais no rio
Ave, situada em frente ao posto náutico do
Clube Fluvial Vilacondense.

O Dia Municipal do Desporto foi instituído pela
Câmara Municipal em 2018, após atribuição do
galardão de “Município Amigo do Desporto”,
sendo assim reconhecidas, a nível nacional,
as suas políticas desportivas de excelência.
Em 2019, no dia 2 de junho, a caminhada
comemorativa habitual, pela frente atlântica
até ao Forte de S. João, foi intercalada ao longo
do percurso, com a inauguração de várias
estações de equipamentos de fitness na
marginal de Vila do Conde, terminando com
uma coreografia humana com a palavra
“Vila do Conde”, junto ao Forte de S. João.

Face às atuais circunstâncias inibidoras da prática
desportiva presencial, os nossos séniores tiveram
oportunidade de continuar a desenvolver a sua
atividade física em casa, dinamizada pelos seus
professores, através das aulas transmitidas via
Facebook do Município.

A Gala do Desporto de Vila do Conde, promovida
pela Câmara Municipal visa, ano após ano, elevar e
valorizar a atividade desportiva do nosso concelho.
É o ponto alto de reconhecimento público às
entidades e personalidades desportivas que mais
se notabilizaram na promoção, direção e práticas
das diversas modalidades desportivas, quer a nível
nacional quer internacional.

Prémio Carreira 2018
Américo Magalhães

Prémio Carreira 2019
Jorge Pereira
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Ambiente Saudável

AMBIENTE SAUDÁVEL
Limpeza dos areais em todo
o concelho de Vila do Conde

Praias distinguidas com o
galardão Bandeira Azul

O Município de Vila do Conde, embora sem
jurisdição sobre as zonas balneares e na restante
orla costeira, tem assumido a limpeza dos areais
de todo o concelho no período que antecede a
época balnear e no decurso da mesma, com o
objetivo de assegurar os adequados padrões de
higiene e limpeza. Esta aposta, embora resulte
num avultado investimento financeiro, adquirindo
recipientes e sacos para a deposição de resíduos,
e reforçando na época balnear a frequência de
recolha de resíduos nas zonas litorais, é de grande
importância ao nível ambiental, sem esquecer a
sua importância a nível turístico.

Ano após ano, Vila do Conde vê as suas praias
serem distinguidas com o galardão Bandeira
Azul, sinónimo de qualidade que as mesmas
apresentam e das excelentes condições que
proporcionam aos vila-condenses e a todos
aqueles que as procuram na época balnear.
A bandeira azul foi hasteada nas praias da
Frente Urbana Norte e Sul de Vila do Conde,
Árvore, Mindelo, Vila Chã e Labruge. Este título
é atribuído, anualmente, às praias e portos
de recreio que cumpram um conjunto de
critérios de natureza ambiental, de segurança
e conforto dos utentes e de informação e
sensibilização ambiental.

As ações de limpeza são efetuadas em toda
a frente urbana da cidade (desde a Praia da
Sra. da Guia até à praia das Caxinas). Numa
segunda fase, os trabalhos de limpeza
iniciaram-se a partir de Labruge (Rio Onda) em
direção a Azurara, criando condições para que
Vila do Conde continue a ter as suas praias
distinguidas com os galardões Qualidade Ouro
e Bandeira Azul.

Combate à poluição
dos rios e do mar
No âmbito do Programa Bandeira Azul, o
Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental em parceria com a Câmara
Municipal promoveu, entre 5 abril a 5 julho de
2019, um conjunto diversificado de iniciativas,
entre as quais, ações de monitorização dos
resíduos que dão à costa na praia e ações de
comparação dos dados ao longo do tempo.
A atividade designada por “Suspeitos do
Costume”, já na sua 3ª edição, é uma atividade
aberta a toda a comunidade, onde todos
se podem voluntariar por uma causa nobre
combater a poluição dos rios e do mar, em
especial a poluição ligada ao lixo marinho.
A 3ª edição dos “Suspeitos do Costume” com
o tema “O mar que respiramos” mantém
como objetivo sensibilizar para o facto do lixo
marinho ter origem em atividades terrestres,
para as consequências dos comportamentos
humanos e para o papel dos rios enquanto
ponte de ligação entre terra e mar. A cada
edição têm sido levantados das praias do
concelho, aproximadamente 100kg de lixo.

Limpeza ao Rio Ave
e ao seu estuário
No dia 29 de setembro de 2019 - Dia Mundial
dos Rios, o Município de Vila do Conde
estendeu as ações de Limpeza ao Rio Ave e
ao seu estuário. Estas ações consistiram na
remoção de jacintos-de-água, infestante das
linhas de água, assim como na recolha de
lixo do Rio Ave. Os jacintos-de-água foram
encaminhados para compostagem e os resíduos
foram triados para reciclagem.
Estas duas ações da Câmara Municipal (limpeza
de praias e rio) contaram com o apoio de

lixo recolhido por ano
*

A ação contempla a pré-limpeza
de abril a junho e a época balnear de
junho a setembro. Não se contempla
a remoção de sargaço.
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de lixo, são recolhidos das
praias, em cada edição dos
“Suspeitos do Costume”

voluntários e com a parceria da Associação Pé
Ante Pé (APAP) e da Associação dos Amigos de
Mindelo para a Defesa do Ambiente (AAMDA).
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“Recicla-te” em Vila do Conde
Para garantir que Vila do Conde continue
na linha da frente como um concelho
ambientalmente sustentável, e que essa
preocupação seja transversal a todos os
munícipes, “Recicla-te” veio até Vila do Conde.
Esta campanha da Lipor, com assinatura “Muda
de atitude, muda a tua vida, transformate. E assim sim, estarás a ajudar o planeta
e o ambiente”, desafiou, nos dias 18 e 19
de Setembro, muitos vila-condenses a
descobrirem a importância da reciclagem
dos resíduos, através da alteração do seu
comportamento ambiental e da perceção
de que essa mudança contribuirá para a
preservação e sustentabilidade do nosso
concelho e do nosso planeta.
“Recicla-te” associa oito municípios: Espinho,
Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de
Varzim, Valongo e Vila do Conde. Promove e
ativa a colaboração dos cidadãos, tornando-os
aliados no processo real de reciclagem, com
vista a um futuro sustentável.

160
COMPOSTORES

DISTRIBUÍDOS
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Câmara Municipal aposta na
reciclagem de resíduos urbanos
Foram realizadas obras de requalificação do
Ecocentro da Varziela e foi construído um
Sistema de Transferência de Resíduos da Recolha
Seletiva de Embalagens, Papel/Cartão e Vidro,
que permite reduzir o número de viagens à LIPOR
para descarga de material, que se traduz numa
clara diminuição da emissão de gases com efeito
de estufa causadores do aquecimento global e
consequentes alterações climáticas.

“Reciclar é dar +” :
A recolha seletiva dos seus
resíduos, ajuda causas sociais.
Esta campanha soma ao cariz ambiental o cariz
social, uma vez que os resíduos recicláveis
recolhidos revertem a favor de instituições e/
ou projetos sociais locais.
Em novembro, os Bombeiros Voluntários de
Vila do Conde receberam novos equipamentos
de proteção individual, atribuídos no âmbito
do projeto “Recolha Seletiva”. Os donativos
resultaram dos 6.000 Kg de resíduos recicláveis,
recolhidos nas Festas de São João, Vila do
Conde Fest – Festival da Juventude, Feira
Nacional de Artesanato e Feira de Gastronomia.
Acreditamos que cada um dos vila-condenses
é capaz de fazer a diferença, ao colocar os
seus resíduos nos equipamentos certos à sua
disposição, potenciando um impacto mais
positivo no ambiente e desta forma promover,
a Economia Circular. “Reciclar é dar +”, iniciouse em novembro de 2018, com a recolha
seletiva multimaterial porta a porta.

“Compostagem lá em casa”
São muitos os vila-condenses que optam por
fazer a sua própria horta em casa, produzindo
os seus hortícolas, através de cultivo biológico
e sem químicos. Para o Executivo Municipal
fez, por isso, sentido associar-se à LIPOR,
na organização de workshops em todas as
freguesias do concelho, sobre compostagem
caseira, de forma a capacitar os vila-condenses
interessados nos benefícios da compostagem
em casa, e a perceber como fazer.
Os compostores distribuídos contribuem
para a redução da quantidade de resíduos
enviados para incineração e aterro e oferecem,
simultaneamente, um fertilizante isento de
produtos químicos nocivos, que podemos
aplicar nas nossas plantas e culturas.

15

AÇÕES DE

COMPOSTAGEM

Foram distribuídos os equipamentos de
contentorização para recolha dedicada das várias
frações (papel/cartão, plástico/metal, vidro,
orgânicos e indiferenciados), e feita uma ação de
sensibilização, de apelo à correta separação, com
informação sobre a periodicidade da recolha e
procedimentos de deposição.

4000
MUNÍCIPES ABRANGIDOS
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6000 kg
RESÍDUOS RECICLÁVEIS
RECOLHIDOS EM
FESTAS E ROMARIAS

Este circuito de recolha seletiva abrange
atualmente cerca de 4000 Munícipes
regularmente, em casas unifamiliares da cidade
de Vila do Conde e em prédios até 4
habitações. Estão a ser reunidas as condições
necessárias para que, tão rapidamente quanto
possível, se difunda a toda a cidade.

Desde dezembro de 2018, a recolha
seletiva permitiu enviar para
reciclagem 570 toneladas de resíduos.

570ton
enviadas para reciclagem

Mini bags para recolha de
resíduos verdes
A Lipor e os seus Municípios Associados,
entre eles Vila do Conde, promovem a
recolha de resíduos verdes em mini bags
com identificador eletrónico RFID de ultra
frequência. O utilizador poderá utilizar este
equipamento de forma simples e cómoda
no seu jardim, permitindo-lhe separar e
encaminhar, para recolha seletiva e valorização
orgânica, os resíduos verdes que produz.
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Vários significados, diferentes
afetos, uma grande área:

A 4 de setembro de 2020 foi aprovado o Regulamento de
Gestão da Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde e
Reserva Ornitológica de Mindelo, com a respetiva publicação
em Diário da República, através do Aviso nº 13081/2020.
Este instrumento legal permitirá a sua permanente gestão
e valorização.

145 espécies de aves

34 com estatudo de conservação

Foi em 2017 que o Município de Vila do
Conde recebeu a confirmação de aprovação
da candidatura apresentada ao Programa
Operacional Regional do Norte – Norte 2020,
no âmbito do Património Natural, que visa
a “Reabilitação, Proteção, Conservação e
Valorização da Paisagem Protegida Regional
do Litoral de Vila do Conde e Reserva
Ornitológica de Mindelo (PPRLVC e ROM)”.
Dois anos passados, está concluída a execução
do referido projeto. Vila do Conde deu um
importante passo para a valorização da
Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila
do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo,
em paralelo com a divulgação do nosso
concelho como um destino preferencial para
o turismo de natureza e ecoturismo. Uma área
com vida que deve ser sentida e vivenciada
com consciência ambiental.
Com um investimento elegível de 327.697,92€,
e uma comparticipação comunitária de 85%,
foi valorizada a excelência e assegurada a
proteção deste património natural e cultural.

Este projeto tem como objetivo, ininterrupto,
dinamizar medidas de proteção e conservação
da Natureza. E, nesse sentido, foi requalificada
a rede de trilhos, foram instaladas estruturas
de apoio à visitação e fruição da Paisagem
Protegida e criadas as bases para o
desenvolvimento aplicado da conservação
da natureza à escala local/regional, através
do envolvimento das populações e da
sua participação como novos agentes na
conservação da biodiversidade.

Parte deste projeto que hoje se requalifica,
começou por ser uma ideia visionária de um
homem apaixonado pela natureza. O seu
nome é Santos Júnior, figura incontornável
da ornitologia portuguesa. Professor da
Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior,
tinha o sonho de criar, entre a freguesia de
Mindelo e o rio Ave, um espaço de observação,
estudo e inventariação das aves no seu meio
natural. É assim que nasce em 1957 a Reserva
Ornitológica do Mindelo (ROM), a primeira área
protegida em Portugal e uma das mais antigas
da Europa, pioneira no âmbito da conservação.
Nos finais do século XIX, uma parte deste
território protegido (em Mindelo), já suscitava
um enorme interesse entre os ornitólogos.
A zona terminal do Ave – o chamado
“alagadiço” do Ave –, em particular, oferecia
ótimas condições de observação e pesquisa.
Em 1953, nas zonas húmidas dessa área,
Santos Júnior e os seus colaboradores
da Sociedade Portuguesa de Ornitologia
dão início a um monumental trabalho de

inventariação, marcando as aves com anilhas
metálicas feitas à mão. Nos 30 anos seguintes,
o professor e a sua equipa procederiam à
anilhagem de mais de 78.000 aves, onde se
incluem 19.000 rolas-bravas, o maior número
alguma vez capturado anilhado na Europa por
um único grupo de especialistas.
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“Marca - Lugar”

Foi adquirido um terreno para criar uma zona
ordenada de lazer.
Comprou-se um terreno para criar um viveiro
de espécies dunares, para que as dunas da
Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila
do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo
(PPRLVC e ROM) sejam repovoadas.
Vai ser limitada a iluminação artificial na área da
Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila
do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo
(PPRLVC e ROM), para proteção das espécies.

Como estamos em fase de revisão, o Plano
Director Municipal (PDM) foi suspenso nos
380 hectares da área da PPRLVC e ROM,
de forma a evitar intervenções ilícitas ou
qualquer situação que possa ser penalizante
para esta Paisagem Protegida.

Os lugares são bem mais que paisagens.
A área protegida e de reserva, a que se
remete a logomarca NATURCONDE,
encanta, inspira, conecta e surpreende.
Com vários significados e distintos afetos,
este é um nome de fácil perceção do local
e das suas exclusivas características (de
nobre natureza) e de fácil vocalização,
permite identificar e posicionar este
território como único. Ajuda a comunicar de
forma leve e direta, o valor e as qualidades
associadas. As suas antigas designações
não desaparecem, permanecem e
projetam-se pela comunicação de um nome
mais curto: NATURCONDE.

3 plantas

únicas
no mundo

Temos em Vairão um centro de investigação da
biodiversidade, referenciado internacionalmente,
com um olhar atento e científico sobre este
território. Aqui, trabalham atualmente 200
investigadores de todo o mundo, com previsão
de alcançar, brevemente, os 400 e atingir os
1000 investigadores internacionais em 10 anos.

Aqui habitam

14 das 17
espécies de anfíbios
presentes em Portugal

7 percursos exploratórios

de total imersão na natureza
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De entre pampilhos, cravos e
funcho, os tapetes de flores
de Vila do Conde brilharam
em Itália
Vila do Conde é considerada a mais antiga
localidade a executar tapetes em flores
naturais e foi convidada a estar presente, em
Pietra Ligure- Itália, nos dias 11 e 12 de maio no
festival italiano de tapetes de flores.
“Pietra Ligure in fiore” (6ªedição) reuniu em
2019, 42 delegações de toda a Itália, bem
como de Espanha, Alemanha, Bélgica, Áustria,
Hungria, Polónia, Lituânia e Portugal, cabendo
a Vila do Conde a representação nacional.
A delegação vila-condense desta arte
efémera candidata a Património Imaterial da
Humanidade, foi constituída por elementos
indicados pelos coordenadores de cada uma
das ruas e tiveram a seu cargo a desfolhagem
de 80 quilos de flores e elementos verdes,
assim como a construção do tapete. O
desenho apresentado com 36 metros
quadrados, que foi desenvolvido por esta
delegação, reflete uma narrativa associada
às tradicionais rendas de bilros, à profunda
ligação do concelho ao mar, traduzida pela
participação na Expansão Marítima, na pesca e
navegações, não esquecendo a nossa indústria
de construção naval.
Na madrugada de 19 para 20 de junho, “Dia do
Corpo de Deus”, foi construída e apresentada, na
Praça Vasco da Gama, uma réplica do tapete de
flores apresentado no festival italiano, agora com
maior dimensão, com aproximadamente 64 m2.

Construída em parceria com os moradores
dos diferentes arruamentos do núcleo antigo
da cidade, esta réplica foi também aberta a
toda a comunidade, que nela quis participar,
e permitiu que a população em geral e os
muitos turistas que nos visitam nesta época
do ano tivessem a oportunidade de observar
a execução do tapete e no final apreciar a sua
grandiosidade e beleza.

Albergue de Santa Clara
recebeu o peregrino 20.000
No final de setembro de 2019, o Albergue de
Santa Clara recebeu o peregrino 20.000, um
alemão, que estava a efetuar o regresso de
Santiago de Compostela, em direção ao Porto,
de seu nome: Harald Bohne.
De janeiro até ao final de setembro de 2019,
o albergue de Santa Clara recebeu 5787
peregrinos, o que representa um crescimento
marginal relativamente ao somatório dos
mesmos meses de 2018.

Top 10 nacionalidades
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Pelo nosso concelho passam atualmente duas
rotas dos Caminhos de Santiago:
- O Caminho Português Central, que no
concelho de Vila do Conde se inicia na freguesia
de Vilar do Pinheiro, passando por Mosteiró,
Vilar, Modivas, Gião, Vairão, Macieira da Maia,
Bagunte e Junqueira. O caminho abandona o
concelho através da freguesia de S. Miguel de
Arcos, dirigindo-se para S. Pedro de Rates.
- O Caminho Português da Costa, é a rota que
tem vindo a ganhar força nos últimos anos, com
partida da cidade do Porto, passa por localidades
recheadas de história e de enorme espírito
jacobeu. No concelho Vila do Conde percorre as
nossas freguesias com orla costeira: Labruge,
Vila Chã, Mindelo, Árvore, Azurara, e a frente
atlântica da cidade de Vila do Conde.
Estas rotas brindam os peregrinos com
fantásticas paisagens naturais e costeiras, e
pores do sol inesquecíveis.
Por parte do município há um contínuo cuidado
na manutenção dos caminhos, da sinalética
específica das duas rotas e na criação das
melhores condições para os caminhantes.
A todos os peregrinos: Bom Caminho!

Vila do Conde um destino
de Excelência
99
Vila do Conde é cada vez
mais destacada nos media
internacionais. Considerada
uma excelente opção para os
franceses *, devido à riqueza
do seu centro histórico, ao
seu programa de eventos,

Vila do Conde: uma “porta
de entrada” digital para o
desenvolvimento turístico
O dia Mundial do Turismo, 27 de setembro,
tem sido marcado pela apresentação das
novas estratégias criadas pelo Município, para
a promoção e consolidação do fluxo turístico
no concelho de Vila do Conde.
A logomarca do Turismo de Vila do Conde,
“Visit Vila do Conde”, é aplicada a todo o tipo
de materiais de promoção do Município e
será elemento visual distintivo de promoção
turística do concelho.
“Visit Vila do Conde” é também a designação
do website, que afirma o concelho como um
destino de excelência. Este apresenta tradução
simultânea em várias línguas e integra um
planeador de visita. Nesta plataforma digital,
todos os interessados em conhecer e visitar o
nosso concelho encontrarão a melhor forma
para o fazer através das 5 grandes áreas:
Conhecer (conhecimento do destino); Chegar
(como chegar); Fazer (o que há para fazer);
Saborear (oferta de restauração) e Ficar (oferta
de alojamento); apresenta ainda rotas de visita
com experiências distintas.

WebSite com:
- Planeador de visita
- Rotas de visita distintas
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ao agradável clima de verão,
oferta imobiliária atrativa e à

Sentir a vida, através da água
A criação do Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Turístico é mais uma
aposta para o desenvolvimento deste setor.
Funciona no Posto de Turismo, de segunda
a sexta-feira das 9h30 às 12h30 e das 14h às
18h. Tem como principal função a prestação
de informações aos atuais e/ou potenciais
operadores sobre os mais diversos aspetos
relacionados com a atividade turística.
Servirá ainda para agilizar processos com
operadores turísticos e investidores, e como
um elo de aproximação da autarquia às
reais necessidades, desejos e vontades dos
munícipes, turistas e operadores turísticos.

A Autarquia, dando continuidade ao projeto
de inovação e modernização tecnológica,
disponibiliza novos e gratuitos acessos à
internet sem fios (wireless), nos seguintes
locais: Praça Vasco da Gama, zona envolvente
da Igreja Matriz, Mercado Municipal (zona
sul), Albergue de Santa Clara, Praça de S.
João, Praça José Régio, Praça da República,
Zona Ribeirinha (Largo da Alfândega e Cais
das Lavandeiras), Loja Interativa de Turismo,
Alameda dos Descobrimentos (zona norte) e
parte da frente do Palácio da Justiça, hall do
Teatro Municipal e Av. Jardim Júlio Graça (zona
envolvente ao coreto).

sua proximidade com o Porto.
O nosso concelho foi alvo de destaque no jornal

A Estação Náutica de Vila do Conde, permite
“sentir a vida, através da água”, foi oficialmente
certificada em setembro de 2020 e integrada no
projeto “Portugal Náutico” da Fórum Oceano.

britânico The Telegraph - “Praias douradas, preços

Com uma riquíssima história em torno da
Navegação e da Construção Naval, 18Km de
extensão de praias atlânticas e o estuário do Rio
Ave como porta de entrada do oceano.

A réplica da Nau Quinhentista “Vila do Conde” tem

A Estação Náutica de Vila do Conde tem como
objetivo apoiar a criação de uma rede de oferta
turística náutica de qualidade, que integra até
ao momento 52 agentes turísticos do concelho,
entre entidades públicas e privadas, organizada
a partir da valorização integrada dos recursos
náuticos presentes no nosso território, a qual
inclui oferta de alojamento, animação turística,
ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e
outras atividades e serviços de apoio à náutica.
Pretende-se com este projeto atrair turistas,
visitantes e comunidade local, acrescentando
valor e gerando emprego durante todo o ano.

de uma minissérie de época, “Fernão Lopes –

económicos: os destinos mais bonitos na costa de
Portugal - e onde ficar” ** – e mencionado como um dos
mais bonitos locais à beira mar em Portugal.

sido o cenário escolhido por realizadores. Miguel Costa
gravou algumas das cenas do documentário “João
Ferreira Annes de Almeida - O Primeiro Tradutor da
Bíblia para Português”. E a RTP elegeu-a, como cenário
O Soldado Desconhecido”.
*

http://www.retraitesansfrontieres.fr/

**

11 de setembro, www.telegraph.co.uk

Vila do Conde marcou
presença no aniversário
dos 250 anos da saída dos
portugueses da Praça de
Mazagão - Marrocos.

Marrocos
Em 2019, assinalou-se o 30.º
aniversário do Comité de
Geminação entre Vila do Conde
e Le Cannet, comemorado em
Le Cannet (cidade localizada no
sul de França).
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PROJETOS
COM PROPÓSITO
Planear o futuro

Ponte Pedonal sobre o rio Ave
Maquete 3D da Seca do Bacalhau

Plano de Pormenor da Seca do Bacalhau
O atual Executivo apresentou um projeto
diferenciador para a zona ribeirinha da
Seca do Bacalhau, focado na recuperação
do edifício da antiga Seca do Bacalhau
e da zona envolvente do mesmo, incluindo
os estendais situados a nascente.
Este projeto visa a criação de um Centro de
Artes Náuticas, respondendo às necessidades
de preservação, salvaguarda e valorização do
património cultural costeiro local, revitalizando
a construção naval em madeira, uma memória
quase perdida, projetando-a para o futuro como
valor acrescentado.
As áreas de grande dimensão do edifício da
Seca do Bacalhau, albergaram o “saber fazer” de
riscar e desenhar à escala real peças estruturais
das embarcações. Aqui se riscaram as réplicas
das Caravelas Bartolomeu Dias e Boa Esperança.
O Centro de Artes Náuticas contemplará
espaços de exposição, de conferência e uma
oficina de construção de pequenas embarcações
de madeira até 5 metros de comprimento.

A Ponte Pedonal sobre o rio Ave, proposta
apresentada pelo atual Executivo, tem como
propósito a ligação entre as duas margens do rio,
permitindo a ligação dos Centros Histórico de Vila
do Conde e Azurara. Com a vinculação das duas
margens do rio Ave, os vila-condenses poderiam
percorrer em modo suave, toda a marginal do
concelho, desde o extremo norte ao extremo sul,
contemplando a sua beleza e riqueza ímpares.
No que diz respeito ao arranjo urbanístico da
margem esquerda do Ave (Azurara), este contempla
a recuperação das margens, com a criação de
uma zona de parque urbano, zona de parque
naturalizado, reforçando igualmente a área de
proteção e promoção da biodiversidade.
Complementarmente, foi igualmente planificada
toda uma estratégia concelhia de mobilidade
suave, que permitirá circular e apreciar a
diversidade do nosso território e suas riquezas
naturais e edificadas. Será em breve lançado o
concurso público para a construção da ciclovia
que ligará a zona do Parque do Castelo ao Posto
Náutico (Clube Fluvial Vilacondense).

Maquete 3D da da Ponte Pedonal

2020

Um ano em reflexão
Vivemos o ano de 2020 e uma realidade totalmente nova, marcada pelo desconhecimento e angústia, devido
ao surgimento de um novo Coronavírus que, a partir da China, percorreu os Continentes chegando também
a Portugal e ao nosso Concelho. Os dias, que já são largos meses, passam e as informações que recebemos
evidenciam o quanto o Mundo estava impreparado para atuar sobre este vírus, invisível e sem fronteiras.
Ao mesmo tempo que o vírus se alastra e afeta cada vez mais vidas e famílias, são-nos impostas novas
regras de segurança e comportamentos nunca antes vivenciados.
É-nos forçado o isolamento social que nos priva dos afetos, do convívio pessoal e familiar e nos limita
a liberdade. Vive-se a incerteza do futuro, o receio pelo dia de amanhã que, muito dificilmente, não nos trará
contextos de crise social e económica.
Esta mudança imprevista, deixa evidente o quão importante é a ação individual de cada um e do seu
impacto coletivo – sempre que nos protegemos, estamos também a proteger os outros e toda a
comunidade. Reflete ainda a generosidade e perseverança que aflora do ser humano em situações
de dificuldade, bem como a sua persistência e coragem.
O ano de 2020 ficará para sempre gravado na nossa memória e na memória do tempo, porque constará
dos livros da História e porque neste ano se dita um apressado e excecional desenvolvimento médico
e científico, se desafia a evolução da humanidade e se testa a capacidade do ser humano de viver em
sociedade com as inúmeras limitações que o controlo da propagação da doença impõe, enfrentando os
seus receios e mantendo sempre viva a chama da esperança.
Aproximamo-nos do virar da página de 2020, pelo que ansiamos por um 2021 livre da Pandemia da
COVID-19. Que sejamos capazes de reter a importância dos valores solidários e ecológicos/ambientais,
da gratidão por todos os que se mantiveram na linha da frente nesta batalha, e a consciência de que nenhum
de nós, sozinho, é tão bom quanto todos nós juntos.

Elisa Ferraz
Presidente da Câmara

Pedro Gomes
Vice-Presidente

Paulo Carvalho
Vereador

Dália Vieira
Vereadora

Rita Freire
Vereadora

A COVID-19 continua
fortemente ativa.
PROTEJA-SE POR SI
E POR TODOS NÓS!
A CÂMARA MUNICIPAL
ALERTA PARA A
OBRIGATORIEDADE
DO CUMPRIMENTO RIGOROSO
DAS NORMAS DE SEGURANÇA.
A SAÚDE DE TODOS DEPENDE
DO COMPORTAMENTO DE
CADA UM!

