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Arquivo Municipal | Centro de Memória de Vila do Conde | 
Galeria Julio – Centro de Estudos Julio /Saúl Dias 
 

Atividade: jun. – dez. 2020 

Desenvolvimento de atividades diversificadas de âmbito cultural, como exposições, 

colóquios, serviços educativos: 

 

 Estudo, tratamento e divulgação do legado Julio / Saul Dias;  

 Tarefas inerentes ao funcionamento dos serviços internos e externos de Arquivo: 

incorporação, descrição, indexação e acondicionamento da informação produzida / 

recebida pela Autarquia; pesquisa / disponibilização /reprodução de informação 

solicitada;  

 Organização de atividades de ocupação de tempos livres para crianças e jovens; 

ateliers comemorativos; atividades lúdicas- pedagógicas nas pausas letivas;  

 Visitas guiadas ao Centro de Memória/ Arquivo Municipal e CEDOPORMAR; 

 Trabalhos técnicos de fotografia (arquivo / foto Adriano / fotografia atual, 

nomeadamente o acompanhamento das atividades promovidas pela 

Presidência);  

 Produção e disponibilização on-line de vídeos, semanalmente, com atividades 

lúdico-pedagógicas promovidas pelos serviços educativos do Centro de 

Memória, durante o período de confinamento; 

 Produção de vários artigos de investigação para disponibilização on-line, sobre 

factos da história de Vila do Conde; 

 Disponibilização on-line de catálogos produzidos pela Galeria Julio; 

 Lançamento do Arquivo on-line, com a aplicação GISA por ocasião do Dia 

Internacional dos Arquivos, 9 de junho 
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 Lançamento da iniciativa “Documento do mês” por ocasião do Dia Internacional 

dos Arquivos, 9 de junho 

 Evocação dos 20 anos da morte de Carlos Adriano; 

 Realização de atividades culturais, quinzenalmente, no Centro de Memória, 

durante os meses de julho e agosto; 

 

 

 

Em preparação / em curso: 

 Trabalhos para a execução do catálogo de exposições “Julio II”; 

 Colaboração nos trabalhos preparatórios para a desmaterialização da Divisão de 

Obras Particulares; 

 Preparação da exposição, na Galeria Julio, Júlio e a memória da arte popular 

 Prolongamento da exposição “Diálogos II: Memórias roubadas” Julio e Albuquerque 

Mendes; 

 Acolhimento e orientação de estágios pedagógicos; 

 Preparação do natal 2020. 
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Auditório Municipal 

 

Atividade – junho e julho 2020 

Espetáculos realizados junho e julho Número de espetadores 

O Guardião dos Vagalumes 60 

Subtotal Espetáculos Programação 60 

Total Público Outros Espetáculos  358 

Total Público Exposições  254 

TOTAL Geral 672 

 

Outros eventos 

 Reunião / Sra. Presidente Dra. Elisa Ferraz e Concessionários das Praias 

 AG da Associação Turismo Porto e Norte 

 Apresentação do Projeto “Ondas Sem Reserva” da Associação EntreAfetos 

 AG e Tomada de Posse dos Orgãos Diretivos da AFAVC e entrega de prémios 

 Transmissão de Trefas do Rotary Club de Vila do Conde 
 

Exposições  

 Reposição “Fragmentos da Minha Cidade” Exposição Fotográfica de Hugo Sousa Dias 

 “O Artesanato e os Santos Populares” -  ADAPVC 

 

Atividade prevista para setembro, outubro, novembro e dezembro  

Outros eventos 

 Filme/concerto – “Onde” – Paulo Praça 

 Sessão Pública de apresentação da Certificação da Estação Náutica 

 Jornadas Sociais Intermunicipais 

 Gala de Folclore – Rancho Etnográfico Santa Maria de Touguinha 

 Congresso de Alcoologia 
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Festivais 

 Circular Festival de Artes Performativas 

 TACCO 
 

Teatro 

 “Corações ao Alto” Camaleões D’Alma – Grupo de Teatro 
 

Dança e Artes Performativas 

 Joclécio Azevedo 

 Cia in progress – Isabel Agonia 

 Dance Republic 
 

Música 

 Apresentação Villa Sessions 2021 

 Comemoração 250º Aniversário do nascimento de Beethoven – Violino e Piano Inês 
Costa Bastos e João Casimiro Almeida 

 

Exposições  

 Transversalidades – Centro de Estudos Ibéricos – Projeto FOTO VC 

 Presépios de Portugal – Exposição/venda 
 

NOTA: 

A programação prevista poderá sofrer alterações por imperativos de saúde pública. 
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Biblioteca Municipal José Régio 

 
 
Exposições 
 
Junho 

          São João e as Marchas 

Populares 

Eventos 

 

Julho 

    Teatro de Robertos – Dia Mundial das Bibliotecas 
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Atividades  realizadas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Montras 

 
Junho 

Ana Saldanha 

Jorge de Sena- centenário do nascimento - 1919-1978 

Xutos & Pontapés: 40 anos a dar no duro 

Fundo Antigo: “Voyages dans les deux siciles et dans quelques 
parties des appennins, por  L’Abbé Lazare Spallanzani 

 

Julho 

 

Ana Saldanha 

Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues 1920-2020 

Fundo Antigo: “Voyages dans les deux siciles et dans quelques 
parties des appennins, por  L’Abbé Lazare Spallanzani 

Agosto 
 

Luís Sepúlveda: vida e obra 

 Fundo Antigo: “Voyages dans les deux siciles et dans quelques 
parties des appennins, por  L’Abbé Lazare Spallanzani 

 Pepetela: sua excelensia de copo presente : vence Prémio Literário 
Casino da Póvoa Correntes de Escrita 2020 

 Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues 1920-2020 

 

 

Meses 

Atividades 
Junho 

Hora do Conto on-line 

“O Flamingo não 

quer ser cor de rosa” 

– 820 visualizações 
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Próximos eventos 

Setembro 

- 25 set. a 25 nov. – Exposição “Rostos com memória” 

Outubro 
- 17 de Outubro – Comemorações do Dia Mundial da Alimentação (atividade a definir) 

 
Novembro 
- 20 de Novembro – Comemorações do Dia Internacional da Tolerância (atividade ainda 
a definir) 

 
Dezembro 
  - Decorações natalícias 

- Atividades das férias de Natal 
- Desafio on-line “Pegada de Natal” 

 

Junho Julho

Documentos emprestados 868 857

Novos utentes 5 15

Total de utilizadores 1317 1401
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Desporto e Movimento Associativo 

 

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo 

O meritoso trabalho social, cívico, cultural, desportivo e recreativo desenvolvido pelas 

várias instituições do nosso concelho, com relevante intervenção e competente 

resposta a muitas das necessidades com que as populações se confrontam nos seus 

diferentes setores, considerado de interesse publico, exige o seu reconhecimento por 

parte da Câmara Municipal, apoiando-as através de colaboração financeira, logística, de 

materiais e de aconselhamento administrativo e jurídico.  

A atribuição do apoio financeiro tem em conta para além da natureza das 

atividades/modalidades desenvolvidas pelas várias entidades, a sua importância 

desportiva, recreativa, cultural e social, o caráter, a relevância no apoio que estas 

prestam aos mais desfavorecidos e o impacto de cada uma das entidades na vida 

económica e social do Município. 

Consciente desta realidade, estando cumpridos os requisitos necessários e após a 

análise do Plano de Atividades anual das várias entidades candidatas ao Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, Social e Cultural, nas Reuniões de Câmara de 19 de 

dezembro de 2019, 6 de fevereiro, 10 de março, 19 de março, 23 de abril e 14 de maio,  

                                                          Quadro 1 – Subsídios Atribuídos até 06 de agosto de 2020      

Tipo de Atividade Montante

Desportivas 907 560 €

Culturais 427 310 €

Fábricas/Confrarias 50 500 €

IPSS 407 450 €

Comissões de Festas 1 000 €

Cívicas 53 300 €

Escuteiros 8 750 €

Ranchos 114 100 €

Conferências 64 000 €

TOTAL ENTREGUE 2 033 970,00 €
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a Câmara Municipal deliberou a atribuição de subsídios a 61 entidades desportivas, 24 

entidades Culturais, 12 Cívicas, 22 instituições de Solidariedade Social (IPSS), 

19 Agrupamentos Folclóricos, 7 Agrupamentos de escuteiros, 16 Conferências, 12 

Fábricas Paroquiais/Confrarias e 1 Comissão de Festa.  Assim, até ao momento, já foram 

avaliados 174 planos de atividade anual tendo sido atribuídos subsídios no valor total 

de 2 033 970,00 €, conforme o Quadro 1 e o Gráfico 1 apresenta. 

                                          

Gráfico 1 – Subsídios Atribuídos até 06 de agosto de 2020 (em percentagem) 

Subsídios de Capital 

Nas Reuniões de Câmara de 10 de março, 19 de março, 16 de abril e 06 de agosto, foram 

também atribuídos, a 10 entidades, subsídios de capital no valor total de 41 190,00 €. 

Estes subsídios procuram atender às necessidades das instituições em termos de 

infraestruturas e equipamentos suscetíveis de alicerçarem o seu bom funcionamento. 
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Programa “Estamos Aqui” 

No âmbito do Programa “ESTAMOS AQUI” foi atribuído, na Reunião de Câmara de 16 de 

abril, um subsídio extraordinário a 18 instituições de solidariedade social para apoio a 

situações emergentes resultantes da pandemia do “COVID-19”, no valor total de 

66 000,00 €. 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo (desportiva época 2020/2021) 

No dia 23 de julho todas as entidades desportivas do Concelho foram notificadas para 

entregar à Câmara Municipal, até ao dia 15 de setembro do corrente ano, o seu 

Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época 2020/2021, através do 

preenchimento do Formulário de Candidatura à atribuição de subsídios. 

Programa de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento – projeto olímpico 

O Regulamento para o Programa de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento e Projeto 

Olímpico (PAAAR-PO) está disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Vila 

do Conde, edital 93/2018, tendo sido publicado na II Série do Diário da República, 

número 141 de 24 de julho de 2018, pelo aviso nº 9873/2018. Este documento 

determina as regras e condições de atribuição do patrocínio desportivo, podendo 

beneficiar destes apoios todos aqueles que, em prol de uma modalidade, de um clube, 

do nosso concelho e do país, alcançaram resultados de elevado mérito desportivo. 

                                            Figura 1 – Entrega das Bolsas de Alto Rendimento (Gala do Desporto 2019) 



13 

 

 

Uma vez que reuniram as condições estabelecidas pelo regulamento do PAAAR-PO 

foram analisadas, avaliadas e aprovadas, no corrente ano, 6 candidaturas ao programa, 

tendo sido deliberado, nas Reuniões de Câmara realizadas a 6 de fevereiro, 10 de março, 

19 de março e 16 de abril de 2020 e 02 de junho a atribuição de um apoio pecuniário 

mensal e celebrado o respetivo Contrato Programa, com os atletas infracitados: 

 João Paulo Azevedo, atleta de Fosso Olímpico (Tiro) do Clube de Caça de Vila Verde; 

 Messias Baptista, atleta de Canoagem do Sport Lisboa e Benfica; 

 Mário Luís Costa, atleta de Ciclismo-BTT da União Ciclista de Vila do Conde; 

 Pedro Ribeiro Ferreira, atleta de Trampolins do Sporting Clube de Portugal; 

 José Leonel Ramalho, atleta de Canoagem do Clube Fluvial Vilacondense; 

 Ana Catarina Monteiro, atleta de Natação do Clube Fluvial Vilacondense. 

O PAAAR-PO continuará em 2020 a assegurar o devido apoio aos atletas que reúnam 

condições de acesso, tendo em atenção que para a concessão de patrocínio o pedido 

deverá ser enviado pelo clube/atleta, até 31 de julho, ainda que excecionalmente, 

conforme prevê o regulamento, por despacho da Senhora Presidente da Câmara, 

poderão ser aceites candidaturas apresentadas fora do prazo desde que devidamente 

fundamentadas. 

É motivo de enorme orgulho para o Concelho de Vila do Conde a participação já 

garantida, de três atletas Vilacondenses: João Paulo Azevedo – Tiro; Ana Catarina 

Monteiro – Natação; e Messias Baptista – Canoagem, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 

que se realizam em 2021. 

 

Instalações Desportivas Municipais 

Piscinas Municipais 

Piscinas Municipais polo 2 - Mindelo 

São desenvolvidas nesta instalação desportiva, aulas de natação para várias idades, com 

diferentes níveis de aprendizagem, aulas de hidroginástica, hidroterapia, horários livres, 

bem como, a cedência de espaços para associações e instituições do nosso concelho. 

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 
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Programa Desporto Sénior 

O Programa Desporto Sénior, teve início a 14 de outubro, contando com 19 classes 

abertas e 338 seniores inscritos. Até ao dia 13 de março foram registados 3408 acessos. 

As atividades encerraram dia 13 de março. 

Instituições | Associações  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. No âmbito da terceira fase de 

desconfinamento foram autorizados os treinos dos grupos de competição federados e 

preparação desportiva de rendimento desportivo. 

Figura 2 – Gráfico - Instituições/ Associações- %  

 

Piscinas de Vila do Conde 

São desenvolvidas nesta instalação desportiva, aulas de natação para várias idades, com 

diferentes níveis de aprendizagem, aulas de hidroginástica, hidroterapia, horários livres, 

bem como, a cedência de espaços para associações e instituições do nosso concelho. 

 

Figura 3 - Gráfico - Mapa ocupação anual - % por classe 
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Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, as 

atividades encerraram dia 13 de março.  

No âmbito da terceira fase de desconfinamento foram autorizados os treinos dos grupos de 

competição federados e preparação desportiva de rendimento desportivo. 

Instituições 
Desportivas 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Total 

CF Vilacondense 0 318 1275 1101 1589 1590 467 24 18 42 340  6764 

GC Vilacondense 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 

VC Kayak 0 0 31 76 52 18 11 0 0  0  0 188 

CN Ponte Lima 0 0 21 7 12 5 0 0 0  0  0 45 

Ornitológicos 0 0 0 0 0 0           0 

SubTotal 0 318 1327 1184 1653 1613 478 24 18 42 340 6997 

 

 

Figura 4 – Gráfico - Instituições/ Associações- Registo de Entrada 

 

 

Figura 5 – Gráfico - Instituições/ Associações- % 
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Pavilhões e Parques Desportivos 

Casa da Juventude de Guilhabreu 

Esta infraestrutura tem envolvido, quer para treinos ou jogos oficiais as seguintes 

modalidades: Ténis de Mesa (vários escalões, Karaté, Ginástica de manutenção (Hip 

Hop, Zumba e Localizada) do GDAAA Guilhabreu, aulas de Desporto Sénior e outras 

atividades de âmbito recreativo e cultural (S. Martinho (Rancho de S. Martinho). Os 

gabinetes têm sido ocupados com consultas de Psicologia (atendimento ao público).  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. No âmbito da terceira fase de 

desconfinamento foram autorizadas as atividades dos grupos de competição federados 

e preparação desportiva de rendimento desportivo. 

Pavilhão de Macieira 

Esta instalação é utilizada, quer para treinos ou jogos oficiais as seguintes modalidades 

e pelos seus vários escalões: Andebol (Macieira Andebol Clube), Futsal (Sporting Clube 

Canidelo e ADCR Caxinas), bem como pela Associação Futebol Amador - Jogos de Futsal 

das Competições de Futebol Amador Concelhio, pela Associação de Desportos e Cultura 

de vila do Conde (inter-freguesias), como pelas escolas para aulas de Educação Física e 

pelo desporto escolar. 

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março.  

Pavilhão de Mindelo 

Esta instalação é utilizada, quer para treinos ou jogos oficiais as seguintes modalidades 

e pelos seus vários escalões: Andebol (G.D.C. Azurara), Futsal (Rio Ave F.C. e 

ACDMindelo), Basquetebol (CDJosé Régio), Vila Futsal, Centro Juventude de malta, bem 

como pela Associação Futebol Amador - Jogos de Futsal das Competições de Futebol 

Amador Concelhio, pela Associação de Desportos e Cultura de vila do Conde (inter-

freguesias), como pelas escolas para aulas de Educação Física e pelo desporto escolar.  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março.  

Pavilhão de Desportos 

Esta instalação é utilizada, por parte de algumas associações/ clubes/ instituições quer 

para treinos e/ou jogos oficiais das suas modalidades e pelos seus vários escalões: 

Voleibol, Tiro com Arco, Karaté, Ginástica, Trampolins (GCVilacondense), Futsal (Rio Ave 

F.C. e ACDRCaxinas), Basquetebol (CD José Régio), Associação Kyoukushinkai de 
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Portugal, Associação Artes Marciais bem como pela Escola Profissional com aulas de 

Educação Física, Santa Casa da Misericórdia e o Madi, bem como, por outras 

associações/ clubes de forma pontual (jogos).  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. No âmbito da terceira fase de 

desconfinamento foram autorizadas as atividades dos grupos de competição federados 

e preparação desportiva de rendimento desportivo. 

Parque Jogos Municipal de Touguinha  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol 

de 11 e de 7, por parte de nomeadamente duas associações / clubes quer para treinos 

e/ou jogos oficiais e pelos seus vários escalões: G.D.C.R. Touguinha e Rio Ave FC, e 

esporadicamente pela Associação de Desportos e Cultura de vila do Conde (inter-

freguesias), bem como eventualmente, por outros clubes/ associações do concelho para 

a realização de jogos. 

 Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-

2, as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Jogos Municipal de Guilhabreu  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol 

de 11 e de 7, por parte de associações/ clubes quer para treinos e/ou jogos oficiais e 

pelos seus vários escalões: A.D.C.R.S.Guilhabreu, FC Fornelo e Vila Chã, bem como, pela 

Associação de Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-freguesias) e o Rio Ave F.C., 

bem como eventualmente, por outros clubes/ associações do concelho para a realização 

de jogos.  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Jogos Municipal de Rio Mau  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol 

de 11 e 7, por parte de algumas associações/ clubes quer para treinos e/ou jogos oficiais 

e pelos seus vários escalões: G.D.C. Rio Mau, Bagunte FC e G. D. Árvore, bem como, 

esporadicamente pela Associação de Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-

freguesias).  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 
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Parque Jogos Municipal de Gião  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol, 

na vertente de futebol de 11 e 7, essencialmente por parte de algumas associações/ 

clubes quer para treinos e/ou jogos oficiais e pelos seus vários escalões: CDCR Gião e G. 

D. Árvore, bem como, pela Associação de Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-

freguesias).  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Jogos Municipal de Aveleda  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol, 

na vertente de futebol de 11 e de 7, por parte de algumas associações/ clubes quer para 

treinos e/ou jogos oficiais e pelos seus vários escalões: Aveleda FC e A.D.U. Paiço, bem 

como, pela Associação de Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-freguesias). 

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Jogos Municipal de Retorta  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol, 

na vertente de futebol de 11 e de 7, por parte de algumas associações/ clubes quer para 

treinos e/ou jogos oficiais e pelos seus vários escalões: A.D.C. Retorta, G.D. Tougues, 

G.D.Arvore e CAIRO – Escola Futebol Macieira, bem como, eventualmente pelo Rio Ave 

F.C. e pela Associação de Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-freguesias).  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Jogos Municipal de Fornelo  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol, 

na vertente de futebol de 11 e de 7, por parte de algumas associações/ clubes quer para 

treinos e/ou jogos oficiais e pelos seus vários escalões: A.C.D. Fornelo e A.C.D.R. Vairão.  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Jogos Municipal de Labruge  

O sintético desta instalação foi recentemente inaugurado. Esta instalação é utilizada, 

especialmente para as vertentes da modalidade de futebol, na vertente de futebol de 
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11 e de 7, por parte de algumas associações/ clubes quer para treinos e/ou jogos oficiais 

e pelos seus vários escalões: A.D. Labruge e Vet. Vila Chã.  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Pavilhão Fajozes 

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futsal 

e/ou andebol, por parte de algumas associações/ clubes quer para treinos e/ou jogos 

oficiais e pelos seus vários escalões: Fajozes, G.D. Arvore, Inter-freguesias Ferreiró, 

Juventude Mosteiró, G. D. Tougues, Vila Futsal e Centro Juventude de Malta, bem como, 

pela Associação de Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-freguesias).  

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque Desportivo de Arões (Vilar e Mosteiró)  

Esta instalação é utilizada, especialmente para as vertentes da modalidade de futebol, 

por parte de algumas associações/ clubes quer para treinos e/ou jogos oficiais e pelos 

seus vários escalões: J.U. Mosteiró, Unidos Mosteiró, bem como, pela Associação de 

Desportos e Cultura de Vila do Conde (inter-freguesias). 

Devido aos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

as atividades encerraram dia 13 de março. 

Parque de Jogos e Parque do Castelo de Vila do Conde 

O Parque de Jogos e o Parque do Castelo de Vila do Conde, encerraram ao público no 

dia 13 de março de 2020, como medida de prevenção da propagação da epidemia do 

COVID – 19 e reabriram no dia 18 de maio, com uma utilização condicionada.  

Os utilizadores e funcionários dos Parques, devem respeitar as regras de funcionamento 

e os cuidados a ter: Higiene das mãos; etiqueta respiratória; Distanciamento social; 

Higienização e desinfeção de superfícies; Auto monotorização; Utilização de proteção 

individual. 

Até ao final do mês agosto, no Parque de Jogos, apenas os Campos de Ténis é que estão 

a ser utilizados para atividades de formação e treino competitivo (G.C. Vilacondense), 

estando o espaço aberto a marcações para todos os utentes das instalações. 
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A utilização das instalações dos Parques, está condicionada pelas Orientações da DGS, 

estando neste momento em vigor a Orientação 036 / 2020 de 25/08/2020. 

 

Programa “Desporto Sénior” 

 

Atividades Regulares:  

As aulas de ginástica (2 aulas por semana em cada turma) e as aulas de hidro - ginástica 

(1 aula por semana), continuaram o seu funcionamento normal até ao dia 12 de março, 

altura em que devido à pandemia do COVID-19 fomos obrigados a impor uma 

interrupção das aulas presenciais.  

Como forma de dar continuidade às aulas de ginástica, os professores responsáveis 

pelas aulas produziram uns vídeos, que a autarquia partilhou desde o dia 26 de março, 

todas as segundas e quintas pelas 16h00 no facebook da Câmara Municipal de Vila do 

Conde até ao final do mês de junho. Desta forma desenvolvemos uma variante do 

programa. 
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Terminamos o desenvolvimento do programa no período de setembro de 2019 a junho 

de 2020, com a seguinte realidade de inscritos: 

 

 

 

 

 

Local Total  Hidro

Arcos   18 16

Árvore 61 58

Aveleda 16 13

Azurara 42 26

Bagunte  38 26

Canidelo  15 14

CSP Labruge 19 0

Fajozes 22 17

Ferreiró 20 16

Fornelo  31 23

Gião 35 25

Guilhabreu 31 23

Junqueira 26 13

Labruge  53 44

Lar S. Francisco 12 0

Macieira  32 20

Mindelo   33 30

Modivas  29 27

Outeiro 12 12

Parada 22 8

Retorta 25 18

Vairão  22 22

Vila Chã 44 17

Vila do Conde 246 188

Vilar e Mosteiró 34 13

Vilar Pinheiro 30 42

Total 968 711
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Desporto Sénior 2020 / 2021: 

Cada turma do programa “Desporto Sénior” tem 2 aulas por semana de ginástica e de 

Boccia Sénior em espaços disponibilizados pelas Juntas de Freguesia e 1 aula por semana 

de hidroginástica nas Piscinas de Vila do Conde e de Mindelo.  

Esta atividades está condicionada pela evolução da pandemia do Covid-19 e pelas 

orientações da DGS 

Numa fase de desconfinamento da pandemia Covid-19, temos sempre presente que os 

elementos dos diferentes grupos de alunos do programa “Desporto Sénior” estão 

inseridos num grupo de alto risco. Como forma de minimizar o risco de contagio, será 

necessário promover algumas alterações no desenvolvimento das aulas de GINÁSTICA 

do programa: 

Turmas: Cada turma deve ter um número máximo de elementos que permita uma 

atividade física onde os participantes tenham um mínimo de 2 metros livres de distância 

entre eles. Será analisada cada turma e o espaço físico onde as aulas de ginástica são 

ministradas e o numero de alunos por turma vai respeitar a relação entre o espaço físico 

existente e as necessidades de espaço para cada aluno;  

Desenvolvimento das atividades: A utilização da máscara cirúrgica só é opcional no 

momento da prática. Todos os alunos devem fazer a desinfeção das mãos no inicio e no 

final dos treinos (doseador de desinfetante de mãos nas entradas de cada espaço). O 

professor (a) deve, em todos os momentos, encontrar-se a uma distância, no mínimo, 

de 2 metros dos alunos; É estritamente proibida a partilha de equipamento de treino 

não higienizado entre utilizadores; É estritamente proibida a partilha de equipamento 

pessoal (toalhas, bebidas); 

Horários das aulas: As aulas devem ter o seu início e fim, com horários que nunca 

promovam o encontro entre os alunos de diferentes turmas; deve existir um 

desfasamento temporal de no mínimo 10 minutos, entre o final e o início da aulas 

seguinte; 
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Circulação nas instalações das aulas: A circulação e acesso ao interior das instalações 

deverá realizar-se exclusivamente por percursos devidamente sinalizados, estando 

proibidas socializações dentro das instalações. As deslocações e acesso às instalações 

devem ser realizadas com a distância de, pelo menos, 2 metros de outros utilizadores e 

com máscara cirúrgica.  
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Gabinete de Arqueologia 

 

Cividade de Bagunte 

 

No âmbito da construção do Centro de Receção da Cividade de Bagunte está a decorrer 

o concurso público para a sua construção, sendo que o processo se encontra em fase 

muito avançada. 

Relembro que este edifício é apoiado por verbas do FEDER, num total de 425.029,68 €. 

Ainda no âmbito da construção o Centro de Receção da Cividade de Bagunte, encontra-

se a ser alargado o caminho de acesso, entre o posto de transformação e a entrada na 

propriedade. Para além do alargamento do caminho, já se iniciou a construção do muro 

em pedra que irá definir a largura do caminho. Estes trabalhos estão a ser alvo de 

acompanhamento arqueológico, situação que se repetirá durante a construção do 

Centro de Receção. 
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No âmbito da gestão florestal, está planeada uma ação de controlo de austrálias numa 

área com 1ha. Este trabalho será realizado com a colaboração do Gabinete Florestal do 

Município e inserido no “FUTURO – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana 

do Porto”. Este trabalho já esteve planeado, mas a declaração de estado de alerta 

meteorológico impediu a sua execução. 

 

Prosseguem os trabalhos arqueológicos na acrópole da Cividade de Bagunte, com a 

abertura de uma vala de 18m de comprimento por 2m de largo, numa área que nunca 

terá sido intervencionada anteriormente. 
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A Cividade de Bagunte foi palco de exibição do espetáculo Mamulengo, um teatro criado 

e executado pela Lafontana - Formas Animadas, onde os atores são bonecos que 

ganham vida e interagem com a plateia. 

O espetáculo foi exibido numa área próxima das ruínas arqueológicas e foi organizado 

no âmbito no projeto “Verão VC 2020”, com o qual a Câmara Municipal promove 

diversas iniciativas, em equipamentos municipais, que pretendem ajudar associações, 

artistas e agentes culturais do concelho a superar a crise originada pela pandemia 

COVID-19. 

 

 

De igual modo, a Cividade de Bagunte e no âmbito do mesmo projeto acolheu um atelier 

de “Arco e Flecha”, criado e executado pela Sango Handmade Creations. 
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Castro de S. Paio 

 

O Gabinete de Arqueologia municipal terminou os trabalhos de manutenção do Castro 

de S. Paio. Estes tiveram por objetivo atualizar o registo gráfico e fotográfico das 

intervenções arqueológicas que aí foram realizados na década de 90 do século XX, bem 

como avaliar o estado de conservação das ruínas e perceber a evolução e eficácia de 

alguns trabalhos de conservação e restauro feitos no passado. 

 

O trabalho também contemplou a renovação integral dos painéis informativos que se 

encontram espalhado pela zona de ruínas e na sua envolvente mais próxima. 

O espaço envolvente foi limpo e recuperadas algumas das estruturas de apoio, 

nomeadamente bancos e cercas de madeira.  
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Estes trabalhos foram desenvolvidos em colaboração com a APPA-VC- Associação de 

Proteção do Património, Arqueologia e Museus de Vila do Conde. 

 

 

De igual modo e no âmbito no projeto “Verão VC 2020” foi promovido um atelier sobre 

“Arte do Couro”, criado e executado pela Sango Handmade Creations. 

 

Caminhadas 

 

 

Desde 2016, o Gabinete de Arqueologia tem vindo a desenvolver o projeto “30 

freguesias, 30 caminhadas”, cujo foco está centrado em dar a conhecer, num ritmo 
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tranquilo e agradável, as diversas freguesias do concelho. Este tem sido uma forma 

interessante de dar a conhecer locais que, por norma, estão fora dos trajetos efetuados 

pelos Vila-condenses. Este projeto está a ter uma adesão muito significativa, o que tem 

permitido, mesmo em condições climatéricas adversas, executar 1 caminhada por mês. 

Desde a última Assembleia Municipal realizou-se a caminhada de Arcos. 

Aquando do início do surto de COVID19 estava em preparação a caminhada da freguesia 

da Junqueira, que acabou por ser adiada. Será retomada logo que possível. 

 

Caminhos de Santiago 

 

 

Devido ao surto de Covid19, o Albergue de Santa Clara encontra-se encerrado por tempo 

indeterminado. Na sequência da preparação de novas regras novas regras de utilização 

do espaço, garantindo o seu funcionamento em segurança em tempos de pandemia, 

quer para os utentes, quer para os seus funcionários, foi atribuído o selo Clean&Safe ao 

Albergue de Santa Clara.  
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Brevemente serão instalados os painéis informativos relativos aos Caminhos de Santiago 

– Caminho Português Central e Caminho Português da Costa em diversas estações da 

Metro do Porto. O processo de instalação será coordenado com a Metro do Porto SA, 

uma vez que alguns painéis serão instalados em área geridas por aquela empresa. 

 

Brevemente será instalado um abrigo de peregrinos no trajeto do Caminho Português 

Central. Depois de consultada a Junta de Freguesia de Bagunte, foi determinado que o 

mesmo deveria ficar instalado no largo existente na Rua de S. Miguel. Este abrigo foi 

produzido por uma empresa privada que o instalará, a custo zero, no concelho de Vila 
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do Conde, como parte de um projeto para avaliar o seu desempenho, durabilidade e 

adequabilidade à função pretendida. 

 

Vila do Conde, um porto para o Mundo 

  

Procedeu-se à revogação do Plano de Pormenor da Seca do Bacalhau, instrumento que 

impedia a concretização do Centro de Artes Náuticas, espaço dedicado à construção 

naval em madeira idealizado para o edifício da Antiga Seca do bacalhau. 

 

Prestaram-se os esclarecimentos necessários e solicitados pela DGPC para, brevemente, 

se concluir o processo de classificação do edifício da antiga seca do Bacalhau. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaissemanario.pt%2Fmunicipio-de-v-conde-vai-reconverter-edificio-da-antiga-seca-do-bacalhau%2F&psig=AOvVaw3CmzhPKNgpgD-_DiXVVFR-&ust=1598109125309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODOoMjKrOsCFQAAAAAdAAAAABAE
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Laboratório de Conservação e Restauro 

 

 

O Laboratório de Conservação e Restauro tem dado continuidade aos trabalhos de 

preservação do espólio arqueológico que se encontra à guarda do Município de Vila do 

Conde. Contudo, também tem dado apoio na preparação de outro tipo de espólio, 

nomeadamente o museológico, permitindo, por exemplo, a exposição regular das peças 

do mês, ou de peças para exposições temporárias do Centro de Memória. 

Recentemente recebeu um importantíssimo conjunto de peças provenientes de uma 

escavação financiada pela Metro do Porto, no âmbito da duplicação da linha vermelha 

da Metro do Porto, que liga o Porto à Póvoa de Varzim. Essa escavação iniciou-se em 

2005 e terminou em 2008. Desde então as peças passaram por um processo de 

consolidação, de restauro e de estudo pormenorizado, a cargo das equipas coordenadas 

e contratadas pela Metro do porto. 

Durante esses trabalhos, foi posta a descoberto e escavada parcialmente, um povoado 

da Idade do Bronze (II-I milénio a.C.), que possuía restos de cabanas circulares, fossas 

abertas no subsolo, fossos e valados, a par de cabanas retangulares. 
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Está em estudo a possibilidade de as peças poderem ser expostas temporariamente na 

freguesia de Azurara, de onde são provenientes. 

 

Outros trabalhos arqueológicos 

 

 

O Gabinete de Arqueologia continua a acompanhar o processo do Mosteiro de Santa 

Clara, cujos trabalhos arqueológicos estão em fase final. Embora estes trabalhos sejam 

realizados por empresas privadas, contratada pelo dono de obra, a sensibilidade 

daquele monumento impõe um acompanhamento próximo do Gabinete de Arqueologia 

Municipal. 
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O Gabinete de Arqueologia Municipal está a executar o acompanhamento arqueológico 

das obras em arruamentos do centro histórico de Azurara. 

 

 

De igual modo, o Gabinete de Arqueologia está a executar o acompanhamento 

arqueológico das obras das obras do Mercado Municipal.  
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O Gabinete de Arqueologia Municipal está a acompanhar o processo da ponte pedonal 

ciclável, nomeadamente no que diz respeito a trabalhos arqueológicos que, 

eventualmente, tenham de ser executados, em meio terrestre e ou meio aquático, tanto 

na margem de Vila do Conde, como na de Azurara. 

 

Outros trabalhos 

 

Iniciou-se o processo de classificação do painel de azulejos “Visite em Vila do Conde”, 

existente em Azurara, como Imóvel de Interesse Municipal. Adicionalmente, estão a ser 

desenvolvidos esforços para proceder ao seu restauro. Neste momento e com a ajuda 
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da Junta de Freguesia de Azurara procedeu-se à sua limpeza e ao levantamento do seu 

estado de conservação. 
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Museu de Vila do Conde 

maio, junho, julho e agosto de 2020 

Em resposta ao solicitado, junto remetemos a informação das atividades dos núcleos 

museológicos que constituem o Museu de Vila do Conde, entre os meses de maio e agosto de 

2020, assim como as previstas até setembro do corrente ano. Os dados da bilheteira referem-

se ao mesmo período, com exceção do mês de agosto, por não ter sido ainda possível recolher 

a respetiva informação, e incluem os dados de abril, que à data do documento anterior, não 

tinha sido possível contabilizar. Assim, apuramos o seguinte: 

 2020 

abril maio junho julho 

Bilheteira paga 0 94 395 876 

Bilheteira gratuita 0 61 170 418 

 

Na entrada gratuita são considerados os bilhetes de criança (até aos 6 anos de idade), domingos 

de manhã, entradas de associações e escolas do concelho e eventos comemorativos.  

Exposições realizadas  

- Mostra Expositiva PEÇA DO MÊS – Paços do Concelho; 

Integrando o Programa de Evocação dos 50 anos da Morte de José Régio, a decorrer entre 

setembro de 2019 e dezembro de 2020, esta iniciativa irá contemplar, na sua maioria, peças do 

acervo da coleção da Casa de José Régio; 
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junho – pano em renda de bilros “São João Batista” – Câmara 

Municipal de Vila do Conde – Museu das Rendas de Bilros de 

Vila do Conde; 

 

 

 

 

 

julho – Leque – doação família Pizarro Monteiro à Câmara 

Municipal de Vila do Conde – Gabinete de Arqueologia 

Municipal – Núcleo Central (reservas); 

 

 

 

 

 

agosto –Painel em tecelagem manual – doação das artesãs à 

Câmara Municipal de Vila do Conde – Museu das Rendas de 

Bilros de Vila do Conde; 
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Trabalhos de investigação em curso: 

- Continuação dos trabalhos de levantamento junto de diferentes instituições nacionais, de 

arquivos de imagem em movimento da temática naval; 

- Apoio na inventariação de espólios particulares; 

- Recolha de conteúdos com vista à remodelação da exposição permanente no Museu das 

Rendas de Bilros; 

- Recolha de conteúdos com vista à remodelação da exposição permanente da Alfândega Régia-

MCN, e preparação de uma exposição dedicada à celebração dos 500 anos da viagem de circum-

navegação de Fernão Magalhães a inaugurar em outubro de 2020; 

No âmbito da gestão de coleções foram realizados os seguintes trabalhos:  

- Integração de acervos, por doação e depósito de particulares, no Museu de Vila do Conde; 

- Continuação do tratamento da coleção proveniente do Museu do Mar e integração em 

reserva; 

- Substituição dos materiais de acondicionamento do espólio documental de José Régio; 

- Continuação do processo de Inventariação e acondicionamento do espólio documental de José 

Régio, proveniente da Biblioteca Nacional, em Lisboa; 

- 11.ª campanha de desinfestação, por impregnação; 

- Continuação do processo de limpeza e acondicionamento de piques e desenhos de rendas de 

bilros; 

- Trabalhos de limpeza, preparação e requalificação das reservas do Museu das Rendas de Bilros 

e o adequado reacondicionamento do espólio do museu; 

- Continuação do levantamento da bibliografia ativa e passiva, e respetiva informatização dos 

dados (construção de quadros analíticos) da coleção de periódicos que integram o espólio da 

Casa de José Régio; 

- Colaboração com diversos investigadores procedendo-se à disponibilização de informações 

solicitadas;  



40 

 

Outras atividades 

- Comemoração do Dia Internacional dos Museus a ser disponibilizada no website e 

facebook do municipio de Vila do Conde, na Rede Portuguesa de Museus e no 

pportodosmuseus, de um vídeo que propõe a redescoberta da exposição permanente do 

núcleo central “Vila do Conde-Tempo e Território”; 

 

 

- Preparação de projeto para integrar em parceria uma proposta de Canditura Europeia 

Horizon2020 – rurALLURE: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of 

European pilgrimage routes- liderada pela Universidade de Vigo, propondo o desenvolvimento 

de estratégias inovadoras por parte dos museus e outros sítios patrimoniais em contextos rurais 

e na proximidade das rotas de peregrinação, nomeadamente, de divulgação do património 

literário. 

- Preparação da Candidatura ao EEA Grants Portugal com o Projeto de reconversão do antigo 

edificio da Seca do Bacalhau em Centro de Artes Náuticas; 

- Apoio na elaboração do pré-roteiro do espetáculo de teatro musical de rua “Um porto para o 

Mundo”, edição de 2021; 

- Preparação e dinamização da atividade “Todos a bordo e prontos a zarpar no Rio Ave" 

integrada nos Circuitos Ciência Viva no Verão a decorrer nos dias 17de julho e 14 de agosto, 

onde depois de um passeio de lancha pelo rio Ave, e ao longo de três postos – Casa do Barco, 

Alfândega Régia-Museu da Construção Naval e Nau Quinhentista, se explorou desde a arte, à 
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técnica da construção naval (experimentar as ferramentas do carpinteiro e do calafate) 

passando pela importância dos instrumentos de navegação (com a construção de um 

quadrante) no período das grandes navegações; 

.  

 

- Apoio na promoção e divulgação da Candidatura às 7 Maravilhas da Cultura Popular de 

Portugal;  
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- No seguimento do Programa de Evocação dos 50 anos da morte de José Régio, preparação da 

iniciativa “Leituras Encenadas”, o primeiro de quatro episódios, através dos quais será possível 

visitar a casa, enquanto espreitamos o universo visual e literário de José Régio, pela mão do 

grupo de teatro amador Camaleões d’Alma. O tema destas visitas terá como mote (retirado do 

seu primeiro livro de ficção “Jogo da Cabra Cega”): “Eu? Não: o outro!”, resultando de uma 

seleção de poemas do seu terceiro livro de poesia: “Encruzilhadas de Deus”. O evento terá lugar 

no jardim da casa de José Régio, sendo igualmente possível acompanhar em direto via Facebook 

CMVC, ficando posteriormente disponível no YouTube.  

 

- Preparação da segunda edição da atividade “Caminhadas Performativas” com o grupo de 

teatro amador Camaleões d’Alma; 

- Elaboração de proposta para nova linha gráfica de merchandising da Casa de José Régio; 
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- Preparação de iniciativas e novas ferramentas, no âmbito do serviço educativo e do projeto “O 

Museu vai à Escola”, a serem propostas e desenvolvidas com os grupos escolares, atendendos 

às limitações impostas pela pandemia; 

- Preparação de conteúdos e desenvolvimento de materiais de divulgação e de serviço 

educativo, para estarem disponíveis nos vários núcleos museológicos, e também para poderem 

ser acedidas on-line;  
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Obras Municipais 

 

Situação das obras em curso: 25/08/2020 

 Ampliação e requalificação da Escola Básica Júlio Saul Dias – Vila do Conde – 
Obra concluída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projeto de ampliação e requalificação da Escola Básica nº1 de Vila do Conde – 
Encontram-se em curso os trabalhos de especialidades de eletricidade, AVAC, 
tetos, revestimentos exteriores, caixilharias. 
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 Trabalhos de conservação e restauro de dois retábulos da Igreja Matriz de Azurara 

– Obra concluída 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                  

 

 

 Drenagem e pavimentação da Rua do Picoto até ao limite do concelho – 
Ferreiró – Obra concluída 
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 Igreja de Santa Maria de Azurara - conservação, salvaguarda e valorização geral 
do imóvel – Obra concluída 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requalificação urbanística da Rua de Cima – Árvore – Obra concluída 
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 Requalificação da Rua Dr. Américo Silva – Azurara – Encontram-se em curso os 
trabalhos de pavimentações 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 Construção do Centro Comunitário das Caxinas – Vila do Conde – Encontram-se em 
curso os trabalhos de execução de estruturas de betão armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requalificação dos arruamentos e Largo Urbanização 25 de abril - União de 
Freguesias - Bagunte – Ferreiró – Outeiro – Parada - encontram-se em curso os 
trabalhos de pavimentações 
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 Pavimentação da Travessa do Pinhal – Vila Chã – obra concluída 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reabilitação do espaço da peixaria do Mercado de Vila do Conde – encontram-
se em curso os trabalhos de infraestruturas, tetos e revestimentos. 
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 Demolições, limpezas e consolidação de alvenarias no edifício Casa Pizarro 
Monteiro – as obras encontram-se em curso e na fase final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corte para alargamento da Rua 1º de Maio - Bagunte – as obras encontram-se 
em curso, tendo sido já executado o alargamento, encontrando-se em fase de 
conclusão os trabalhos de pavimentação. 
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 Construção de passeios e baía de estacionamento na Rua Maria Paes Ribeiro – 
Vila do Conde” – encontram-se em curso os trabalhos de colocação de guias e 
pavimentação de passeios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requalificação paisagística do Largo de Santa Apolónia em Malta – as obras 
foram iniciadas em 24/08/2020. 
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 Requalificação paisagística do Largo de Vilarinho – Macieira da Maia – Está 
previsto as obras serem iniciadas em 31/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Execução da reabilitação da passagem hidráulica na Rua de Santo António - 
Bagunte – As obras encontram-se em curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Execução de repavimentação e rede de drenagem das águas pluviais na Rua de 
Calvelhe - Labruge – as obras encontram-se em curso 
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 Requalificação da Rua do Rancho da Praça, Rua da Senra e do Largo Guilherme 
Gomes Fernandes – Vila do Conde – está previsto as obras serem iniciadas em 
31/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontram-se em fases de procedimento as seguintes obras/projetos 

(ainda não iniciadas): 
 

 Alargamento e pavimentação da Rua 5 de outubro – Bagunte (procedimento) 

 Centro de Receção da Cividade de Bagunte (procedimento) 

 Requalificação urbanística da Rua Nova de Castelões – Fajozes 

(procedimento) 

 Reformulação da Avenida da Liberdade em Labruge – cruzamento nascente 

(procedimento) 

 Requalificação da Rua da Fonte – Modivas (fase de preparação do procedimento) 

 Construção do Parque de Estacionamento/Interface Modal – Vila do Conde 

(revisão do projeto) 

 Requalificação da Avenida Dr. João Canavarro – Vila do Conde (fase de projeto) 

 Projeto de remodelação e ampliação do Bairro do Farol – Vila do Conde 

(procedimento) 

 Construção de passeio na Rua do Corgo (2ª fase) – Retorta (fase de projeto) 
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 Criação de espaço multiusos – Retorta (fase de projeto) 

 Prolongamento do jardim, parque infantil e estacionamento - Largo do Padrão- 

Vilar (fase de projeto) 

 Parque infantil de Macieira da Maia – Macieira da Maia (fase de projeto) 

 Implementação de rebaixamento de passadeiras na cidade – Vila do Conde (fase 

final de projeto) 

 Requalificação da Rua de Barros e Largo do Monte - fase 2 – Junqueira (fase de 

projeto) 
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Serviço de Manutenção do Parque Escolar 

Têm sido asseguradas as tarefas de manutenção do edificado, no âmbito das 

competências desta Autarquia, dando resposta às solicitações dos Srs. Diretores de 

Agrupamento. O quadro de colunas resume todo o trabalho desenvolvido pelo Serviço 

de Manutenção do Parque Escolar: 

 

 

Foram levados a cabo alguns trabalhos em diversos estabelecimentos de ensino escolar, 

destacando-se: 
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a) Apoio na adaptação da generalidade dos estabelecimentos escolares, em 

cumprimento com as diretivas da DGS para fazer face à Covid-19, para o ano 

escolar 2020/2021; 

b) Conclusão dos trabalhos de pintura exterior do CE das Violetas; 

c) Conclusão dos trabalhos de beneficiação da cobertura da portaria da EB23 Dr. 

Carlos Pinto Ferreira e zona do bar dos alunos;  

d) Início da empreitada de instalação de base de chuveiro na EB1 de Retorta; 

e) Início da empreitada de substituição da caixilharia do JI de Tougues; 

f) Apoio no arranque do ano letivo na nova EB1/JI Saúl Dias, permitindo a 

desativação das EB1 Maia Laranja e Bairros Alto e JI de Formariz. 
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Serviço de Manutenção do Parque Habitacional 

Têm sido asseguradas as tarefas de manutenção do edificado, no âmbito das 

competências desta Autarquia enquanto proprietária dos fogos de habitação social em 

regime de arrendamento. O quadro de colunas resume todo o trabalho desenvolvido 

com recurso ao Serviço de Manutenção do Parque Habitacional: 

 

 

 Iniciada empreitada para reabilitação de fogo de habitação social em Mosteiró, 

permitindo o realojamento de uma família; 

 Iniciada empreitada de reabilitação de 9 fogos de habitação social na sede do 

Concelho, permitindo o realojamento provisório das famílias do Núcleo Habitacional 

do Farol; 

 Iniciada a empreitada de reabilitação de 21 fogos para venda na Urbanização de 

Pindelo; 
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 Conclusão da empreitada “Execução de armários de cozinha e outros trabalhos em 

fogos de habitação em regime de arrendamento – Cidade Nova, Praça Frei Mauro, 

Dálias, Macieira e Modivas”; 

 Conclusão da empreitada “Substituição de banheiras em fogos de regime de 

arrendamento apoiado – Ferreiró, Dálias, Farol, Árvore e Cidade Nova, Praceta da 

Paz”. 
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Serviços de Turismo 

Atividades desenvolvidas| junho a agosto 

 

junho 

• Em sequência do estado de calamidade, das recomendações da DGS, do plano nacional 

de preparação e resposta à doença COVID 19 e em complemento às medidas já 

anunciadas no Plano de Contingência Municipal, constatou-se não estarem reunidas as 

condições para programar a realização de eventos de qualquer natureza, 

nomeadamente, as festas concelhias de São João Baptista e outras habitualmente 

levadas a efeito na cidade e nas freguesias do concelho.  

Pelo exposto, entendeu-se registar de forma digital e sem aglomerado de pessoas, 

algumas iniciativas e apontamentos que perpetuam as tradições sanjoaninas, 

designadamente: 

- Cantares a S. João pelos Ranchos das Rendilheiras do Monte e das Rendilheiras da 

Praça - transmissão através de gravação dos cantares e divulgação no facebook da 

Câmara Municipal; 

- Exposição nos mupis de cartazes de S. João (1948 – 2020), intitulada “Memórias de S. 

João”; 

- Apontamento decorativos de Iluminação de S. João em locais estratégicos da cidade; 

- Cascatas de S. João, instaladas na Praça da República; Praça S. João (Rancho da Praça); 

Largo Dr. Acácio barbosa (Rancho do Monte) – transmissão via facebook da Câmara 

Municipal; 

- Sonorização das ruas com cantares dos Rancho do Monte e da Praça; 

- Romagem de saudade ao cemitério, em homenagem a todos os que se envolveram nas 

Festas de S. João;  

- Concerto de S. João - transmissão através de gravação do desfile das marchas 

luminosas e divulgação no facebook da Câmara Municipal; 
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- Apontamento de fogo-de-artifício no estuário do rio Ave; 

- Içar e arrear da Bandeirinha na Torre da Igreja Matriz; 

 

 

 

 
julho 

 
• O município de Vila do Conde foi certificado a 16 de julho, de 2020, como certificado 

Estação Náutica, num processo que conta com o envolvimento de uma Comissão de 

Avaliação que, para além da Fórum Oceano, integra um conjunto de entidades, 

nomeadamente: Turismo de Portugal, IP, ANMP - Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, APECATE – Associação Portuguesa das Empresas de Congressos, Animação 

Turística e Eventos, ANC - Associação Nacional de Cruzeiros, APPR - Associação 

Portuguesa de Portos de Recreio, DGPM - Direção-Geral de Política Marítima, DGE - 

Direção-Geral de Educação - Desporto Escolar e FEDETON - Federação Europeia do 

Turismo Náutico. 

Esta certificação surge na sequência da aprovação da candidatura, apresentada pelo 

Município, enquanto entidade coordenadora, para a “Certificação da Estação Náutica de 

Vila do Conde” e sua integração na rede à Fórum Oceano - Associação da Economia do 

Mar, enquadradas no projeto “Portugal Náutico”. 
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Como resultado da candidatura foi estabelecido e assinado um protocolo de parceria 

que envolve até ao momento mais de 30 agentes turísticos do concelho, entre entidades 

públicas e privadas, formalizando a constituição da Estação Náutica de Vila do Conde. 

A Estação Náutica de Vila do Conde tem como objetivo apoiar a criação de uma rede de 

oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos 

recursos náuticos presentes no nosso território, a qual incluirá oferta de alojamento, 

animação turística, ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e outras atividades e 

serviços de apoio à náutica. Pretende-se atrair turistas, visitantes e comunidade local, 

acrescentando valor e gerando emprego durante todo o ano. 

O município dispõe ainda a partir deste deste momento de uma plataforma digital de 

promoção deste projeto, com o intuito de proporcionar uma maior visibilidade dos 

parceiros e atividades relacionadas com o Turismo Náutico no nosso concelho. A 

plataforma digital permite a promoção e divulgação da oferta e atividades náuticas 

disponíveis no concelho, junto dos turistas. Pretende-se com esta plataforma a 

dinamização de toda uma cadeia de valores ligada ao Turismo Náutico em Vila do Conde. 

http://www.visitviladoconde.pt/conhecer/estacao-nautica-de-vila-do-conde 

A nível nacional, foi também lançado a 20 de julho, o Portal da Rede das Estações 

Náuticas de Portugal (ENP) – www.nauticalportugal.com, integrando já a Estação 

Náutica de Vila do Conde, apresentando-se como uma plataforma que disponibiliza de 

forma intuitiva e acessível informação sobre as 24 Estações Náuticas certificadas, e a 

oferta turística assegurada pelos respetivos parceiros, contribuindo para a promoção da 

náutica e do turismo náutico de Portugal, potenciando a atração de visitantes nacionais 

e estrangeiros, através da disponibilização de conteúdos em Português, Inglês, Francês 

e Espanhol sobre a oferta qualificada de produto turístico náutico integrado, 

https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/porto-e-norte/estacao-nautica-

de-vila-do-conde 

http://www.visitviladoconde.pt/conhecer/estacao-nautica-de-vila-do-conde
http://www.nauticalportugal.com/
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/porto-e-norte/estacao-nautica-de-vila-do-conde
https://www.nauticalportugal.com/estacoes-nauticas/porto-e-norte/estacao-nautica-de-vila-do-conde
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• No âmbito da candidatura da Câmara Municipal ao Concurso "7 Maravilhas de Portugal 

- Cultura Popular", as Rendas de Bilros de Vila do Conde classificaram-se como finalista 

regional na categoria de 'Artesanato', num total de 504 candidaturas do qual resultaram 

140 finalistas regionais que participaram nas respetivas eliminatórias regionais. A final 

regional do distrito do Porto, da qual integra a candidatura de Vila do Conde, realizou-

se o dia 27 de julho, na Trofa,  no programa em direto da RTP1, e no qual se apelou ao 

maior número de votos populares, através de um conjunto de ações comunicacionais, 

para o apuramento dos 20 vencedores, classificando-se em 2.º lugar na eliminatória 

distrital das 7 Maravilhas da Cultura Popular,  tendo assim conseguido mais uma 

oportunidade para passar às meias finais nacionais do concurso, que se realizou no dia 

16 de agosto, em Porto Mós. 

As Rendas de Bilros de Vila do Conde, tiveram como padrinho da candidatura o músico 

Paulo Praça,  
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Número de visitantes – Loja Interativa de Turismo e Posto de Turismo 

 
 junho julho agosto 

Meses/visitantes/equipamentos Visitantes portugueses Visitantes estrangeiros Visitantes portugueses Visitantes estrangeiros Visitantes portugueses Visitantes estrangeiros 

Loja Interativa de Turismo 158 4 83 89 134 165 

Posto de Turismo 163 6 44 91 50 168 

Total do Mês 321 10 127 180 184 333 

Total dos visitantes por equipamentos 331 307 517 
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Atividades previstas| setembro a dezembro 

 

setembro 

 Comemoração do Dia Mundial do Turismo, no dia 27 de setembro, através de 

um conjunto de iniciativas: 

- Apresentação do novo roteiro turístico do concelho de Vila do Conde, criando 

um novo suporte físico de promoção turística junto dos visitantes, tanto 

nacionais como estrangeiros; 

 

- Apresentação pública da App “Visit Vila do Conde”, que surge na sequência 

da apresentação do ano anterior do  website - Visit Vila do Conde, e dando 

continuidade ao projeto de inovação e modernização tecnológica do 

município, permitindo a  todos os visitantes/turistas e utilizadores em geral,  

consultar 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), a oferta turística de Vila do Conde; 
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-  Ação dirigida a todos os turistas /visitantes  que visitam a Loja Interativa de 

Turismo, Posto de Turismo:  

- oferta de um porto de honra e degustação do pão doce tradicional; 

- oferta de um 1 Kit com material promocional de Vila do Conde 

(português, inglês e francês); 

- entrada gratuita na Rede de Museus a todos os turistas e visitantes; 

 

 Cerimónia pública de apresentação da certificação da Estação Náutica de Vila 

do Conde, a realizar no dia 23 de setembro, no Auditório Municipal e que contará 

com a honrosa presença da Secretária de Estado do Turismo, Dra.  Rita Marques. 

No decorrer do evento, será içada a Bandeira de Certificação da Estação Náutica 

de Vila do Conde, na zona ribeirinha. Esta iniciativa surge na sequência da 

recente certificação da Estação Náutica de Vila do Conde. 

 

dezembro 

 

 Apoio nas iniciativas a desenvolver na época natalícia em Vila do Conde, de 

acordo com o estado nacional em vigor e das recomendações da DGS, face ao 

COVID 19; 

 

Além destas tarefas, integradas no plano de atividades, mantem-se em funcionamento 

o Posto de Turismo e a Loja Interativa de Turismo, com a promoção turística da cidade 

e do artesanato local, bem como o apoio a serviços complementares municipais, a 

distribuição de cartazes das realizações do município e o normal serviço administrativo. 
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Serviços Gerais 

O trabalho dos Serviços Gerais no período compreendido entre junho e setembro 2020 poder-

se-á claramente subdividir em quatro vertentes: 

— Serviços de Manutenção;  

— Apoio a desenvolvimento de atividades dos diversos serviços Municipais; 

– Apoio logístico a eventos diversificados; 

– Desenvolvimento de empreitadas e obras diversas nos equipamentos Municipais 

 

Serviços de Manutenção  

Execução de diversos trabalhos de manutenção correntes de natureza diversificada nos diversos 

edifícios, instalações, equipamentos, iluminação publica e infraestruturas integrantes do 

património Municipal. 

 

Execução de Trabalhos de manutenção corretiva em Arruamentos Municipais e espaços 

públicos de domínio Municipal, nas freguesias e Cidade de Vila do Conde. 

 

Apoio a desenvolvimento de atividades dos diversos serviços Municipais 

Apoio com transporte e cedência de operacionais na movimentação de equipamentos e bens 

no âmbito do funcionamento dos diversos serviços Municipais e coletividades. 

 

Apoio logístico a eventos diversificados; 

Apoio logístico ao recinto Drive-in instalado na zona da Seca 

 

Desenvolvimento de empreitadas e obras diversas de beneficiação por 

administração direta de equipamentos Municipais 

 Acompanhamento da Manutenção e vigilância dos passadiços e estruturas de apoio a 

zonas balneares 
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 Acompanhamento do contrato de Manutenção dos sistemas de AVAC e AQS de diversos 

Edifícios Municipais 

 Requalificação do edifico da esquadra da PSP de Vila do Conde – Conclusão 

 Recuperação, execução de novas portas para os armazéns de aprestos de pesca – Largo 

da Lota Vila Chã 

 Empreitada de Requalificação/ construção do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Chã 

 Empreitada de execução de rede de aguas pluviais Rua Manuel Francisco da Silva – Vilar 

do Pinheiro 

 Empreitada de requalificação do Parque Infantil Rua das Cortinhas da Fonte- UF Retorta 

/ Tougues 

 Empreitada de substituição do pavimento em relva sintética – Parque Desportivo 

Municipal de Arões – UF Vilar/Mosteiró 

 Empreitada de requalificação do Largo de St Apolónio – ARU – UF Malta/Canidelo 

 Empreitada de requalificação do Largo da Lameira – ARU – UF Vilar/Mosteiró 

 Empreitada Recuperação de passeios Rua Cidade de Portalegre – Vila do Conde 

 

Resumo das atividades por categoria desenvolvidas no período Junho a 

setembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Calceteiros
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Máquinas Eletricidade Serralharia Carpintaria Transportes Pichelaria Trolhas Pintores Eventos
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Atividades Programadas 

Para o próximo trimestre em condições normais encontravam-se agendados já diversas atividades, 

uma vez a presente situação contingência não é possível desde já apontar uma programação de 

trabalhos precisa, contudo poder-se-á destacar: 

- Apoio logístico a diversos e possíveis eventos a realizar; 

- Apoio logístico Festival de Curtas Metragens 2020; 

- Manutenção de diverso equipamento reutilizável. 
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Serviços Veterinários Municipais 

Junho  

 23 Adoções 

 19 Esterilizações  

   

              

julho  

 19 Adoções  

 27 Esterilizações 
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Agosto 

 20 Adoções  

 18 Esterilizações 

          

setembro (até dia 15)  

 6 adoções  

 11 esterilizações 
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Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 
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outubro e novembro  

Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 
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Teatro Municipal 

Atividades – junho a agosto 2020 

Junho 

Música 

 Aniversário TMVC 

Exposição 

 Exposição 11 Anos TMVC 

Julho 

Eventos Número de espetadores 

Sessões do Cineclube de Vila do Conde 56 

Clã  243 

TOTAL 299 

 

Agosto 

Eventos Número de espetadores 

Surdina Cine – Concerto Tó Trips 153 

TOTAL 153 

 

Atividades – setembro a dezembro 2020 

 
*Programação sujeita a confirmação no enquadramento das indicações da DGS 
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Setembro 

Cinema 

 06, 13, 20 e 27 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde; 

 03, 10, 17 e 24 - “Quintas de Cinema”; 

 05 - “Cinema Para Todos”; 

Outros 

 18 a 26 – FESTIVAL CIRCULAR DE ARTES PERFORMATIVAS 

Exposição 

 Exposição Foto VC - “Espantalhos” 

Outubro 

Cinema 

 18, 25 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde; * 

 15, 22 e 29 - “Quintas de Cinema”; * 

 04 a 11 – Festival Curtas Metragens * 

Outros 

 01 ou 24 - Entrega de Prémios Escolares * 

Exposição 

 Exposição Foto VC – “Folia” 

Novembro 

Cinema 

 08, 15, 22 e 29 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde; * 

 05, 12, 19 e 26 - “Quintas de Cinema”; * 

 28 – Cinema para Todos * 
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Outros 

 12 – Gala de Desporto * 

 28 – Gala do Rancho da Praça * 

 

Dezembro 

Cinema 

 06, 13, 20 e 27 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde; * 

 03, 10, 17 - “Quintas de Cinema”; * 

Outros 

 12 – Conta-me Uma História de Natal * 

 


