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Arquivo Municipal | Centro de Memória de Vila do Conde 

| Galeria Julio – Centro de Estudos Julio/Saúl Dias 

 

Atividade: Setembro 2020 | Março 2021 

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;  

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

factos da história de Vila do Conde; 

 Investigação e divulgação da rúbrica “o documento do mês”; 

 Apoio a atividades da Circular (seminário e exposição); 
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 Coordenação e montagem da exposição “Júlio e a memória da arte popular”, 

inaugurada a 31 de outubro e estará patente até 9 de maio de 2021; 

 Preparação do catálogo “Júlio II – mapas da imaginação e da memória e outras 

representações” a apresentar dia 27 de novembro, aquando dos 5 anos da Galeria 

Júlio; 

 Coorganização do natal 2020. 

 

 

 

Em preparação/em curso: 

 Acolhimento e orientação de estágios pedagógicos; 

 Catálogo da exposição “Júlio e a memória da arte popular”; 

 Coorganização do evento que assinalará a Feira dos Vinte. 
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Auditório Municipal 

 

Atividade realizada – setembro a novembro 2020 
 
 

Espetáculos realizados junho e julho Número de espetadores 

Circular Festival – “Pintura Transparente sobre tela 
invisível” 

 
119 

Circular Festival – “A importância de ser Alan Turing” 81 

Circular Festival – “Arranjo Floral” 96 

Curtas|Panorama Europeu:Polónia 8 

Curtas|EFA Shorts 1 17 

Curtas | EFA Shorts 2 28 

Curtas | EFA Shorts 3 13 

Curtas | My Generation 1 13 

Curtas | My Generation 2 27 

Curtas|Panorama Europeu: Roménia 24 

“O que já não é e o que nunca foi” Joclécio Azevedo 53 

RADIO ME – CIA in Progress 69 

“Corações ao alto” – Camaleões D’Alma Grupo de Teatro 74 

Na pegada do Villa Sessions 2021 “ The Smokestackers” 61 

O futuro em Revista - Flanzine XXI ao vivo 39 

Subtotal Espetáculos Programação 722 
Total Público Outros Espetáculos  523 
Total Público Exposições  226 
TOTAL Geral 1471 

 
Outros eventos 

 Reunião Dr. Pedro Gomes com as Associações Desportivas 

 Apresentação Pública Estação Náutica de Vila do Conde 

 Reunião Condelazer  

 AG Rio Ave FC 

Música 

 Apresentação Vídeo/Disco “Onde” Paulo Praça 

 Sons no património “Ricardo Ribeiro” 

Exposições  

 Transversalidades – Centro de Estudos Ibéricos – Projeto FOTO VC 

 MY Generation – Curtas Vila do Conde 

 Exposição Permanente Auditório Municipal 

 

Apoios técnicos e de produção  

 Inauguração Polo Pré-Escolar e 1º Ciclo Julio Saul Dias 
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 Assembleia Municipal Centro Municipal de Juventude 

 Comemorações 5 de Outubro – Praça Vasco da Gama 

 

 
 
Atividade prevista para dezembro, janeiro, fevereiro e março  
 
 
Outros eventos 

 Apresentação em várias sessões de vídeo do trabalho desenvolvido nas classes 

de Ballet Clássico da Escola de Dança do CMJ 

 Show de Física – Agrupamento Escolas D. Pedro IV 

 

Festivais 

 Villa Sessions 2021 – Festival de Blues de Vila do Conde 

 

Teatro 

 “As Três Irmãs” Equinóciotimista Clube – Ana Sampaio e Maia 

 

Dança e Artes performativas 

 Dança + - Ateliers de Dança da Escola de Dança do CMJ 

 Dança Contemporânea – “Quem sabe se podemos começar de novo” de Hugo 

Magalhães e “Nome próprio” de Beatriz Larangeira 

 

 

 

 

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

 

Setembro 2020 

Rostos com Memória: exposição fotográfica por Ignácio Ludgero 

Esta mostra reúne um conjunto de fotografias a preto e branco de alguns dos mais 

importantes vultos da cultura portuguesa contemporânea, captadas ao longo de vários 

anos por Inácio Ludgero, conhecido repórter fotográfico. 

    

 

Outubro 2020 

Contos ao Sábado: Histórias do Tiroleu e da Nau Catrineta, com o Grupo Coração nas 

Mãos  

A história do Capitão Tiroleu e a sua amada Marieta e como a Nau Catrineta se afundou, 

mas o amor entre ambos triunfou. Através do corpo e do som em que duas intérpretes, 

uma pilha de livros e um barquinho de papel nos transportam para o mundo da fantasia, 

onde tudo pode acontecer. 

 

Montra: Émile Zola – 180 anos do seu nascimento 

Émile Zola foi um consagrado escritor francês, considerado criador e representante mais 

expressivo da escola literária naturalista além de uma importante figura libertária da 

França 
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Lançamento Editorial: Livro Abraça o Mar! 

Agrupamento de Escolas D. Pedro IV – Mindelo 

Um projeto de escrita criativa em forma de desafio lançado à comunidade educativa  

 

 

Novembro 2020 

Contos ao Sábado: Splash! Uma história de misturas coloridas 

Leitura encenada no âmbito do Dia Internacional da Tolerância – 16 de novembro 

 

 

Dezembro 2020 

Contos ao Sábado  

(História de Natal a definir) 

Leitura encenada no âmbito da quadra natalícia  

 

Pegada de Natal  

Desafio on-line no âmbito da leitura 
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Janeiro 2021 

Contos ao Sábado 

(História a definir) 

 

Montra: Joaquim Pacheco Neves, 1910-1998 – Vida e obra 

Escritor e investigador da história vilacondense, Joaquim Pacheco Neves é autor de uma 

extensa obra, destacando-se principalmente nos contos e novelas. A sua obra foi 

galardoada com alguns prémios nacionais. 

 

Fevereiro 2021 

Contos ao sábado  

(História a definir) 

 

Exposição: Dia dos Namorados: uma seleção de poemas de autores vilacondenses  

(possível elaboração de 10 a 15 muppies) 

Coração de Livros (decoração com livros balões e corações) 

Concurso Nacional de Leitura (provas a realizar na Biblioteca Municipal) 

 

Março 2021 

Contos ao sábado 

(História a definir) 

 

Exposição Dia Mundial da Floresta – 21 de Março: “Folhas que dão vida” 

Mostra de trabalhos realizados pelas escolas e IPSS’s do concelho 
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Estendal Poético 

Lona a colocar na frontaria da Biblioteca, subordinada ao tema “A Biblioteca é…”, com 

a participação dos agrupamentos de escolas do concelho. 

 

Sexta, dia 19: Pintura de mural na Secção Infantojuvenil pelo ilustrador Paulo Galindro  

(a confirmar)  

Atividade inserida nas comemorações do Dia Mundial da Poesia – 21 de março 

 

Última sexta-feira com… André Gago  

(a confirmar) 

Espetáculo de poesia com acompanhamento musical 

 

Empréstimo domiciliário 

Setembro – Livros: 779         outubro – Livros: 804      novembro (até dia 19) – Livros: 497 

Dvd’s: 42                                 Dvd’s: 34                            Dvd’s: 26 
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Desporto e Movimento Associativo 

 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 2020 
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.  

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, o executivo da Câmara Municipal 

deliberou, até ao momento, a atribuição de subsídios a 70 entidades desportivas 

(incluindo os atletas que integram o PAAAR-PO), 25 entidades Culturais, 18 

Cívicas/Proteção do Ambiente e Animais, 24 Instituições de Solidariedade Social (IPSS), 

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

Fábricas Paroquiais/Confrarias/Comissão de Festa, 5 Agrupamentos Escolares.  
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Assim, até ao momento, já foram avaliados 195 planos de atividade anual, tendo, no 

âmbito deste programa de apoio, sido atribuídos subsídios no valor total de 

2 .415.430,00€ (Gráfico 1 – distribuição em %). 

 

Subsídios de Capital / Programa “Estamos Aqui” - 2020 

O executivo da Câmara Municipal deliberou, até ao momento, atribuir a 25 entidades 

subsídios de capital que procuram atender às necessidades das instituições em termos 

de infraestruturas e equipamentos suscetíveis de alicerçarem o seu bom 

funcionamento.  

Também no âmbito do Programa “ESTAMOS AQUI” foram atribuídos subsídios 

extraordinários a 18 instituições de solidariedade social, para apoio a situações 

emergentes resultantes da pandemia de “COVID-19”. 

Até ao momento os subsídios entregues ás instituições totalizam o valor de 278.890,00€. 

 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 2021 
Programa de Desenvolvimento Desportivo -  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 (PDD) para a época 2020/2021, através do 

preenchimento do Formulário de Candidatura à atribuição de subsídios. Destas, 51 já 

apresentaram a sua Candidatura ao Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

Na Reunião de Câmara, realizada no dia 14 de outubro, foram aprovados os PDD de 10 

entidades desportivas, apresentadas no Quadro 1, tendo sido deliberado pelo executivo, 

para os meses de outubro, novembro e dezembro, atribuir a estas subsídios no valor 

total de 229.980,00€. 

 

 
 

ENTIDADES DESPORTIVAS

Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Caxinas e Poça da Barca

Associação Futebol de Vila do Conde

Clube Desportivo José Régio

Clube Fluvial Vilacondense

Ginásio Clube Vilacondense

Grupo Desportivo e Cultural Actuais e Antigos  Alunos de Guilhabreu

Rio Ave Futebol Clube

União Ciclista de Vila do Conde

Vila do Conde kayak Clube

Quadro 1- Entidades com subsídios atribuídos para os mese de outubro , novembro e dezembro                     

(época 2020/2021)
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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. 

 

 

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

foram analisadas, avaliadas e aprovadas, no corrente ano, 9 candidaturas ao programa, 

tendo sido deliberada, em reunião de Câmara realizada no dia 3 de setembro, a 

renovação e a atribuição de um apoio pecuniário mensal aos atletas infracitados: 

 João Paulo Azevedo, atleta de Fosso Olímpico (Tiro) do Clube de Caça de V. 

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 Náutico do Prado; 

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

 Ana Rita Oliveira, atleta de Karaté do Ginásio Clube Vilacondense; 

 Raquel Queirós, atleta de Ciclismo-BTT da ADCRS Guilhabreu; 
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 Regina Oliveira, atleta de Canoagem 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.



 

           17 

Gestão das Instalações Desportivas Municipais 

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 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 fase de desconfinamento foram autorizadas 

as atividades dos grupos de competição federados e preparação desportiva de rendimento 

desportivo. 

A utência mensal apresentou um decréscimo exponencial, desde o inicio da pandemia, uma vez 

que as equipas de formação ficaram com as competições suspensas e a das equipas seniores 

limitada. No que respeita aos treinos e também devido às limitações, o numero de atletas e treinos 

semanais também diminuiu. A utência total desde janeiro é de 5056 utilizadores.  
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    Gráfico 1 - Utência da Casa da Juventude de Guilhabreu (janeiro a outubro 2020) 

 

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. No âmbito da fase de desconfinamento foram autorizadas 

as atividades dos grupos de competição federados e preparação desportiva de rendimento 

desportivo. 

A utência mensal apresentou um decréscimo exponencial, desde o inicio da pandemia, uma vez 

que as equipas de formação ficaram com as competições suspensas e a das equipas seniores 
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limitada. No que respeita aos treinos e também devido às limitações, o numero de atletas e treinos 

semanais também diminuiu. Houve clubes que suspenderam as suas atividades. A utência total 

desde janeiro é de 6269 utilizadores.  

Gráfico 2 - Utência do Pavilhão de Macieira (janeiro a outubro 2020) 

 

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. No âmbito da fase de desconfinamento foram autorizadas 
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as atividades dos grupos de competição federados e preparação desportiva de rendimento 

desportivo. 

A utência mensal apresentou um decréscimo exponencial, desde o inicio da pandemia, uma vez 

que as equipas de formação ficaram com as competições suspensas e a das equipas séniores 

limitada. No que respeita aos treinos e também devido às limitações, o numero de atletas e treinos 

semanais também diminuiu. Houveram clubes que suspenderam as suas actividades. A utência 

total desde janeiro é de 4982 utilizadores.  

Gráfico 3 - Utência do Pavilhão de Mindelo (janeiro a outubro 2020) 

 

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 Portugal, Associação Artes Marciais bem como pela 
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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. Esta instalação serviu durante 5 meses e logo a seguir à 

suspensão de atividades, de apoio a Centro de Retaguarda para doentes covid, num eventual pico 

da pandemia. No âmbito da terceira fase de desconfinamento foram autorizadas as atividades dos 

grupos de competição federados e preparação desportiva para provas finais, no entanto e logo 

após o fecho dessas atividades, a instalação sofreu uma manutenção no pavimento da nave, o que 

obrigou a paragem de atividades por cerca de 3 semanas. Esta manutenção estava prevista para 

junho, mas não foi possível realizar devido às condicionantes da pandemia e da montagem do 

centro de retaguarda. A utência total desde janeiro é de 23795 utilizadores. 

Gráfico 4 - Utência do Pavilhão de Desportos  (janeiro a outubro 2020) 
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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. 



 

23 
 

 

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. Árvore 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. 



 

24 
 

 

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 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. No âmbito da terceira fase de desconfinamento foram 

autorizadas as atividades dos grupos de competição federados e preparação desportiva de 

rendimento desportivo. 
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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.
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Piscinas Municipais de 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. Na 

sequência do processo de retoma da atividade desportiva e no cumprimento de todas 

orientações impostas pela Direcção Geral de Saúde, a escola de natação retomou a sua 

atividade no dia 19 de outubro. 

ESCOLA DE NATAÇÃO "A Taínha" | Utentes Inscritos  

                          

2020/2021 
se
t 

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 
Tot
al 

Adultos   30                  30 

Jovens   9                   9 

Crianças   163                   163 

Bebés   26                   26 

Hidroginástica   32                   32 

Hidroterapia   4                   4 

Total   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 

Taxa de 
Ocupação   

17,54
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
%   

Figura 1- Tabela - Mapa ocupação anual - Escola de Natação "A Taínha" 

Estiveram inscritos no mês de outubro na Escola de Natação, 264 utentes. Na sequência 

do impacto do COVID 19, verificou-se um decréscimo de 811 utentes para o período 

homólogo do ano anterior.  

 

        Figura 2- Gráfico - Mapa ocupação anual - Escola de Natação "A Taínha" 
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Figura 3 - Gráfico - Mapa ocupação anual - % por classe 

 

HORÁRIO LIVRE - ACESSOS    

                          

2020/2021 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Total 

Adultos 0 11                   11 

Menor/CJ/CJM 0 1                   1 

Menor 7 anos 0 0                   0 

Func. CMVC 0 0                   0 

Cartões 8x|20x|50x 0 0                   0 

Total 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Figura 4 - Tabela- Mapa ocupação Horário Livre 

O horário livre apresentado refere-se ao total de entradas divididos por: Adultos, 

Menores (7 aos 17), Menores <7, Cartões pré-pagos e Funcionários da CMVC.  

Figura 5 – Gráfico-  Horário Livre 2020-2021 - Registo de Entradas 

Figura 6 – Gráfico - Horário Livre 2020-2021 (%) 
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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 de 2020, período de 

encerramento de todas as atividades foram registados 3408 acessos. 

Considerando a atual situação Pandémica não foram retomadas as atividades do 

Programa Desporto Sénior, Desporto Escolar, bem como, os restantes Protocolos 

estabelecidos com a Câmara Municipal para a utilização das Piscinas, sendo efetuada uma 

avaliação mensal com as Entidades de Saúde Locais, tendo em vista a retoma normal 

destas atividades no mais curto espaço de tempo. 

PROGRAMA DESPORTO SÉNIOR  - 338 INSCRITOS  | 18 TURMAS  

                          

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

Acessos 2020/2021   0                   0 

Acessos 2019/2020   633 754 559 683 587 192 0 0 0 0 3408 

Acessos 2018/2019   1157 1072 662 748 754 842 658 932 629 899 8353 

Acessos 2017/2018   199 272 230 266 258 240 232 245 289 270 2501 
Figura 7 - Tabela- Mapa Ocupação Desporto Sénior 

Figura 8 – PDS Registo de Entradas 

 

Instituições | Associações  

Considerando a atual situação Pandémica, não foram retomadas as atividades 

desportivas do Desporto Escolar, bem como os restantes Protocolos estabelecidos com 

a Câmara Municipal para a utilização das Piscinas Municipais, sendo efetuada uma 

avaliação mensal com as Entidades de Saúde Locais, tendo em vista a retoma normal 

destas atividades no mais curto espaço de tempo. 
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Excepção a esta medida são os grupos de competição federados e preparação desportiva 

de rendimento desportivo na vertente natação. 
 

 

INTITUIÇÕES | ASSOCIAÇÕES - GERAL - ACESSOS    

                          

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

CF Vilacondense 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 

GC Vilacondense                       0 

VC Kayak                       0 

Ornitológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SubTotal 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 
 

Figura 10 – Instituições/ Associações- Registo de Entradas  

Figura 11 – Gráfico - Instituições/ Associações- Registo de Entradas  

 

   Figura 12 – Gráfico - Instituições/ Associações %  
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Piscinas Municipais 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. 

No entanto, desde o dia 13 de março de 2020, e devido à situação pandémica mundial 

do COVID-19, tivemos que realizar várias adaptações, segundo as recomendações da 

OMS e da DGS. Estas alterações, bem como, algum receio geral por parte da população, 

fez com que os numero de utentes da Escola de Natação diminuísse radicalmente. No 

que respeita às restantes atividades, como instituições/clubes (à exceção do CF 

Vilacondense que tem atletas a disputar campeonatos nacionais e seleção) desporto 

escolar, nesta fase inicial de época 2020/2021, decidimos suspender como forma de 

segurança das mesmas. O reinicio destas atividades, é analisada mensalmente, conforme 

a progressão ou regressão da situação pandémica. 

ESCOLA DE NATAÇÃO – “A Tainha 

ESCOLA DE NATAÇÃO "A Taínha" | Utentes Inscritos    

                            

2020/2021 
se
t 

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 
Tot
al 

Méd
ia  

Adultos 0 45                   45 
22,5

0 

Jovens 0 24                   24 
12,0

0 

Crianças 0 159                   
15
9 

79,5
0 

Bebés 0 47                   47 
23,5

0 

Hidroginásti
ca 0 43                   43 

21,5
0 

Hidroterapia 0 15                   15 7,50 

Total 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33
3 

30,2
7 

Taxa de 
Ocupação   

17,46
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
%   

1,75
% 
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Figura 1- Tabela - Mapa ocupação anual - Escola de Natação "A Taínha 

Figura 2- Gráfico - Mapa ocupação anual - Escola de Natação "A Taínha" 

 

Figura 3 - Gráfico - Mapa ocupação anual - % por classe 

Estiveram inscritos no mês de outubro na Escola de Natação, 333 utentes. Na sequência 

do impacto do COVID 19, verificou-se um decréscimo de cerca de 970 utentes 

relativamente ao ultimo mês antes da pandemia, 1300 no mês de fevereiro. As atividades 

encerraram dia 13 de março.  

HORÁRIO LIVRE 

HORÁRIO LIVRE - ACESSOS      

                            

2020/2021 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Total Média  

Adultos 0 33                   33 16,50 

Menor/CJ/CJM 0 3                   3 1,50 

Menor 7 anos 0 0                   0 0,00 

Func. CMVC 0 0                   0 0,00 

SPA 0 0                   0 0,00 

Cartões 8x|20x|50x 0 0                   0 0,00 

Total 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3,27 
Figura 4 - Tabela- Mapa ocupação Horário Livre 



 

32 
 

Figura 5 – Gráfico-  Horário Livre 2019-2020 - Registo de Entradas  

Figura 6 – Gráfico - Horário Livre 2020-2021 (%) 

O horário livre apresentado refere-se ao total de entradas divididos por: Adultos, 

Menores (7 aos 17), Menores <7, Cartões pré-pagos e Funcionários da CMVC. O impacto 

da pandemia, também se fez sentir nas actividades de horário livre, com um decréscimo 

acentuado relativamente ao mês de fevereiro/ 2020, como uma contabilização de 1632 

utentes, para os 33 do mês de outubro de 2020. As atividades encerraram dia 13 de 

março. Neste momento, o SPA e por recomendação da DGS encontra-se encerrado. 

INSTITUIÇÕES | ASSOCIAÇÕES  

As instituições/clubes (à exceção do CFVilacondense que tem atletas a disputar 

campeonatos nacionais e seleção) desporto escolar, nesta fase inicial de época 

2020/2021, decidimos suspender como forma de segurança das mesmas. O reinicio 

destas atividades, é analisada mensalmente, conforme a progressão ou regressão da 

situação pandémica. 
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Instituições 
Desportivas 

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

CF Vilacondense 0 491                   491 245,50 

GC Vilacondense 0 0                   0 0,00 

VC Kayak 0 0                   0 0,00 

CN Ponte Lima 0 0                   0 0,00 

SubTotal 0 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 44,64 
 

                      
                      
  

 
                  

Figura 7 – Gráfico - Instituições/ Associações- Registo de Entrada 

 

Figura 8  – Gráfico - Instituições/ Associações- %
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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. 

Retoma das atividades: todos os utilizadores dos espaços preencheram um termo de 

responsabilidade e comprometeram-se em ter atualizada uma listagem de presenças 

dos atletas nas atividades. 

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

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

estando o espaço aberto a marcações para todos os utentes das instalações. 

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. 

  

No dia 07 de setembro, promovemos a retoma da utilização das instalações do Parque 

de Jogos, para as modalidades de médio risco, Voleibol e Futebol (Campo de Relva), sem 

utilização dos balneários (apenas a equipa sénior feminina de voleibol do GCV utilizou 

os balneários). Apenas os escalões seniores iniciaram a sua atividade sem restrições. No 

dia 10 de setembro, os escalões de formação de Voleibol, iniciaram as suas atividades, 

com as restrições de manutenção de 3 metros de afastamento durante a prática, 

respeitando o número máximo de 29 pessoas dentro do Pavilhão do Parque de Jogos. 

No Parque do Castelo, o CD José Régio retomou os treinos de basquetebol. 
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No dia 09 de novembro de 2020, foi novamente estabelecido o Estado de Emergência 

Nesse dia, interrompeu-se a utilização do Campo de Relva do Parque de Jogos, até ao 

dia 23 de novembro de 2020. 

 

Utilização do Parque de Jogos de Vila do Conde 

No cumprimento das determinações da DGS, apenas as equipas seniores de Voleibol é 

que estão em competição, todos os outros escalões continuam a sua atividade de treino 

com as restrições de manutenção de 3 metros de afastamento durante a prática. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPAÇO / UTENTES SET OUT TOTAL 
 

RINGUE 0 0 0 

 

TÉNIS 1481 1238 2719 

 

PAVILHÃO 1255 1990 3245 

 

CAMPO RELVADO 442 861 1303 

 

CAMPO BASQ. 0 0 0 

 

RECINTO AREIA 331 138 469 

 
TOTAL 3509 4227 7736 * 

* Ocupações com marcação de espaço, não contempla as utilizações livres. 
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Programas de Desporto e Atividade Física da Autarquia 
 

 

 

 

Atividades regulares:  

Desde o dia 12 de março 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.  

Desporto Sénior 2020 / 2021: 

 Cada turma do programa “Desporto Sénior” terá 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.  

 

0 2719

3245

1303
0469

7736

RINGUE TÉNIS PAVILHÃO CAMPO RELVADO

CAMPO BASQ. RECINTO AREIA TOTAL
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Atividades condicionadas pela evolução da pandemia do Covid-19 e pelas orientações 

da DGS, temos preparada a seguinte calendarização das atividades: 

Períodos de atividades/Interrupções de aulas e atividades pontuais: 

Aulas de ginástica – Inicio: a definir / Final: 26 de junho de 2021 

Inicio Hidroginástica –  inicio: a definir / Final: 30 julho 2021 

Festa de Carnaval – 11 fev. 2021 - em local a definir 

Páscoa Sénior – 26 de março 2021 – em local a definir 

Interrupção das aulas de ginástica na Páscoa: 

De 29 de março a 05 de abril de 2021 

 

26 de junho 2021– FESTA FINAL, com a presença de todos os alunos do programa 

 

Procedimentos para desenvolvimento das atividades 

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, com cada turma a 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;  

 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 
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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 das aulas 

seguintes. 

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 passado dia 11 de novembro iniciou-se a construção do Centro de Receção da Cividade de 

Bagunte. A obra é apoiada por verbas do FEDER, tendo sido adjudicado por um total de 

448.095,00 €. 

 

 

 

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, a construção do muro em pedra 

que irá definir a largura do caminho está em fase adiantada de construção. 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, foi executada uma ação de controlo de austrálias numa 

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

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

do Porto”. Seguir-se-ão outras ações do mesmo género num futuro próximo, permitindo 

diminuir a dispersão desta tipologia de árvores. 

 

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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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 

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 COVID-19 estava em preparação a caminhada da 

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

 

Caminhos de Santiago 
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Devido ao surto de Covid-19, 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, foram instalados cacifos individuais para utilização dos peregrinos.  

 

Foram 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 foi coordenado com a Metro do Porto SA, uma vez que 

alguns painéis serão instalados em área geridas por aquela empresa. 

 

Foi instalado um abrigo de peregrinos no trajeto do Caminho Português Central, na 

freguesia de Bagunte, junto à ponte D. Zameiro. Este abrigo foi produzido por uma 

empresa privada que o instalará, a custo zero, no concelho de Vila do Conde, como parte 

de um projeto para avaliar o seu desempenho, durabilidade e adequabilidade à função 

pretendida. 
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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. 

No próximo mês de dezembro vai dar-se início à exposição temporária destas peças no 

edifício da Junta de freguesia de Azurara. 
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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. 

 
 

O Gabinete de Arqueologia Municipal continua a executar o acompanhamento 

arqueológico das obras em arruamentos do centro histórico de Azurara e de Vila do 

Conde. Também está a preparar o acompanhamento arqueológico de uma pequena 
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obra que será realizada no adro da Igreja da Junqueira, cujo início ainda se prevê que 

ocorra neste mês. 

 

Outros trabalhos 

 

Preparou-se um dossiê para promover a classificação do painel de azulejos “Visite em 

Vila do Conde”, existente em Azurara, como Imóvel de Interesse Municipal. Se igual já 

se procedeu à adjudicação de trabalhos de conservação, restauro e integração 

cromática de lacunas existentes a uma empresa da especialidade. 
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Iniciou-se a preparação de uma possível candidatura a fundos comunitários com vista à 

recuperação da Azenha Quinhentista de Azurara. Este imóvel, classificado como de 

Interesse Público, está devoluto e é frequentemente alvo de ações de vandalismo, seja 

por via de deposição de lixos, como pela pichagem das suas paredes. 

Com o auxílio do Gabinete Técnico Florestal, procedeu-se a um primeiro corte de 

vegetação no seu interior e em área adjacente. Esse corte inclui o abate de árvores de 

médio porte que existiam no seu interior, bem como o corte do pé das heras que cobrem 

parte das suas paredes e do coroamento da azenha. Dada que as heras possuem um 

poderoso mecanismo de fixação às superfícies, optou-se por as deixar no local, 

esperando que as mesmas sequem e facilitem a sua remoção, sem danificar os silhares 

de pedra a que estão agarrados. 

Brevemente também será feita a remoção de lixo diverso do seu interior. 
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Museu de Vila do Conde 

Setembro, outubro e novembro 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 setembro e 

novembro de 2020, assim como as previstas até março do próximo ano. Os dados da bilheteira 

referem-se ao mesmo período, com exceção do mês de novembro, por ainda não ter terminado. 

Consideramos importante integrar os dados da bilheteira de agosto que, à data do documento 

anterior, não tinha sido possível contabilizar. Assim, apuramos o seguinte: 

 

 2020 

agosto setembro outubro novembro 

Bilheteira paga 1794 646 477 por apurar 

Bilheteira gratuita 594 400 171 por apurar 

 

 

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, e no mês em que se comemora 119 anos da data do 

seu nascimento, 17 de setembro, selecionou-se como Peça do Mês, a coletânea de contos “Há 

mais Mundos”, publicada pelo poeta vila-condense, em 1962, premiada pelo Grande Prémio de 

Novelística, pela Sociedade Portuguesa de Escritores no ano seguinte, no valor de 50 000$00. 
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setembro – Livro ‘Há Mais Mundos’ – Câmara Municipal de Vila 

do Conde – Núcleo Central (reservas); 

 

Relativamente ao mês de outubro, e no seguimento do arranque do novo ano letivo, a seleção 

recaiu sobre um livro de leitura que integra a coleção dedicada ao ensino primário do Museu de 

Vila do Conde, pertença da Professora Cristiana Gândara, docente durante várias décadas na 

Escola Básica nº1 sede de Vila do Conde.  

 

 

 

 

 

 

outubro – Livro de leitura –Câmara Municipal de Vila do Conde 

– Núcleo Central (reservas); 

 

E finalmente, para assinalar o Dia Nacional do Mar, data comemorativa da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em vigor desde 16 de novembro de 1994, selecionou-se 

uma sonda de profundidade utilizada a bordo dos navios para determinar a profundidade e as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_o_Direito_do_Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_o_Direito_do_Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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características do fundo do mar. Esta peça foi retirada do mar, junto à desembocadura do rio 

Ave, em meados dos anos 70 do século XX, pelo vilacondense António Sá David, e doada à 

Câmara Municipal de Vila do Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

novembro – Sonda de profundidade – doação à Câmara Municipal de Vila do Conde – Núcleo 

Central; 

 

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; 

- Preparação de uma exposição temporária dedicada à celebração dos 500 anos da viagem de 

circum-navegação de Fernão Magalhães, estando prevista a sua inauguração para abril de 2021; 
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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; 

- 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, 

tendo em conta o correto e adequado reacondicionamento do respetivo espólio; 

- 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;  

- Limpeza física de escultura de vulto representando a cabeça do Dr. Jorge Brandão Figueiredo 

de Faria, reconhecido crítico teatral, estudioso e investigador de literatura dramática. Esta peça 

esteve durante anos exposta nas instalações da antiga Biblioteca Municipal de Vila do Conde, 

no atual Centro de Memória. 

 

Outras atividades 

- Apoio à filmagem de cenas para uma minissérie “Fernão Lopes – O Soldado Desconhecido” na 

réplica da Nau Quinhentista “Vila do Conde”, uma série de época, passada no século XVI, rodada 

em Espanha e Portugal, recriando Goa Velha, na Índia, e o colonialismo português, e que será 

transmitida pela RTP1. Do elenco fazem parte os atores Diogo Morgado, Suhani Ghandi, João 

Reis e Fernando Rodrigues.  

- Uma equipa especializada em trabalhos subaquáticos realizou uma operação de mergulho 

com vista à substituição dos zincos existentes na porta do leme e cadaste. 
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- No âmbito das iniciativas que integram o programa nacional de Evocação dos 50 Anos da 

Morte de José Régio, e no dia em que se comemoraram os 119 anos do nascimento de José 

Régio, 17 de setembro, promoveram-se visitas guiadas de entrada livre, uma possibilidade de 

descobrir a casa “tão do seu aconchego” que o poeta “restaurou carinhosa e pacientemente” e 

adaptou “à sua maneira de ser, para ela ser verdadeiramente sua”. Apreciar “peças escolhidas 

entre coleções de antiguidades que na vida reuniu, livros transferidos de Portalegre, móveis de 

família, obras de arte e ex-votos tornam esta quase tebaida uma casa-memória, lugar de 

indispensável visita”, o seu escritório e a paixão do escritor pelas esculturas do Crucificado. 
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- Apresentação à comunicação social,na Casa do escritor, e transmissão em direto via Facebook 

do Município, do videodisco "Onde", da autoria de Paulo Pinto, no formato filme/concerto, com 

Paulo Praça, com letras de José Régio, Ruy Belo, Valter Hugo Mãe, Jorge Cruz, entre outros, para 

além de canções com a participação de José Cid e Fausto Bordalo Dias. 

 

 

- Apresentação do referido trabalho de Paulo Praça no formato filme/concerto no Auditório 

Municipal de Vila do Conde, pelas 21h45, com entrada livre e mediante a lotação da sala, em 

cumprimento com as normas emanadas pela DGS. 
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- Sessão de lançamento do livro de poesia “Poemas de Deus e do Diabo” do escritor 

vilacondense, no Centro de memória de vila do Conde, com apresentação a cargo do Prof. Dr. 

Luís Adriano Carlos, crítico e poeta, contando ainda com uma performance artística “nOME 

pRÓPRIO”, pela bailarina Beatriz Laranjeira de Sá. 
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- Ainda no seguimento da programação da Evocação dos 50 Anos da Morte de José Régio, 

apresentação de “Eu? Não: o outro!”, primeiro episódio de uma websérie, com o mesmo nome, 

gravada na sequência da Leitura Encenada, realizada, em agosto, no jardim da Casa José Régio. 

Através desta série de episódios, será possível visitar a Casa José Régio, enquanto espreitamos 

o universo visual e literário do autor, a partir de poemas e textos selecionados de obras regianas, 

nomeadamente da obra “Jogo da Cabra Cega”, na qual as personagens dos seus desenhos se 

encontram para dar voz e movimento à sua obra enquanto exploram os encontros e conflitos 

do eu com o outro, consigo próprio e com a sua criação, num discurso de procura de relação 

metafísica com o ser que se quer comunicar. 
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- Participação na reunião de trabalho de preparação para o arranque do projeto da 

candidatura ao Programa Horizon 2020, rurALLURE: Promotion of rural museums and 

heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes, com a equipe de 

coordenação liderada pela Universidade de Vigo, que teve lugar na Universidade da 

Corunha, contando com a presença dos demais parceiros espanhóis, e com o intuito de 

conhecer os intervenientes e as suas expectativas, apresentar os principais objetivos do 

projeto, preparar o cronograma geral, as etapas e entregas de material, o arranque dos 

pilotos, etc.; 

- Preparação de Candidatura ao PATRIMÓNIO CULTURAL - Programação Cultural em REDE – 

Imaterial, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte com o projeto "Vila do Conde 

- o Lugar onde o coração se esconde" que pretende assinalar os 120 anos do nascimento de José 

Régio. Com o intuito de promover a memória e o interesse pela sua obra literária, serão 

realizados espetáculos musicais, que terão por base poemas regianos, e de outros poetas com 

ligações a Vila do Conde, musicados pelo músico Paulo Praça, em espaços ao ar livre e de 

interesse patrimonial por todo o concelho e contando com o envolvimento da comunidade local; 

- Participação com uma comunicação sobre a Alfândega Régia – Museu da Construção Naval na 

2ª Conferência & Workshops muSEAum sob o tema «Histórias que o Meu Museu Conta», que 
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decorreu em sistema híbrido online e presencial, a partir do Auditório da Biblioteca da 

Universidade Lusófona no Campo Grande em Lisboa e via streaming por intermédio da 

plataforma Zoom (estilo webinar); 

 
 - Parceria promovida entre o Museu das Rendas de Bilros de Vila do Conde  e designer Maria 

Gambina, tendo por objetivo a apresentação de coordenados com rendas de bilros na 47º 

edição do Portugal Fashion. Maria Gambina, formada em Design de Moda, apresenta um vasto 

e diversificado percurso enquanto designer, destacando-se diversas participações em eventos 

nacionais e internacionais e a obtenção de vários primeiros prémios em concursos de design. 

Espera-se com esta parceria promover a inovação de forma a preservar este saber fazer.  
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- Apoio e colaboração na tradução de legendas e textos para o catálogo “Julio e a 

memória da arte popular”, bem como na montagem da Exposição “Julio e a memória da 

arte popular”, inaugurada a 02 de novembro, na Galeria Julio | Centro de Memória de 

Vila do Conde; 

- Sessão de apresentação da peça de teatro “Corações ao Alto”, através da qual um 

grupo de jovens atores pretende divulgar a obra de José Régio, que “Há 50 anos 

caminhou nas ruas de Vila do Conde e agora é um monumento. O que faz de uma pessoa 

um monumento?”, no Auditório Municipal de Vila do Conde, e em live streaming no 

Facebook da Câmara Municipal de Vila do Conde. 

 

 

 

- No âmbito do projeto “Vila do Conde. Um porto para o Mundo”, nomeadamente na vertente 

educativa, preparação e apresentação da palestra: “A construção naval em Vila do Conde e o 
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seu papel nos Descobrimentos Portugueses”, tendo por público alvo todos os alunos do 8º ano 

de escolaridade, que decorrer na semana de 16 a 19 de novembro; 

 
 

 

 

- No âmbito do projeto “Vila do Conde-um porto para o Mundo”, elaboração de guião 

para o vídeo de apresentação do CAN. 

- Apoio à equipa de filmagens com vista à produção de um documentário sobre a 

Herança Judaica do Porto e do Norte de Portugal promovido pela Agência Judia de 

Noticias, sedeada em Buenos Aires; 

- Participação na iniciativa “Natal à Mesa”, promovida pela Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas, com a divulgação de uma peça do Museu das Rendas de 

Bilros, designadamente uma toalha de mesa. 
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ATIVIDADES A REALIZAR 

- 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; 

- Preparação de atividades de serviço educativo para desenvolver na pausa letiva referente ao 

Natal, em conformidade com as limitações impostas no âmbito do estado pandémico atual; 

- Desenvolvimento de novos materiais pedagógicos para o serviço educativo do Museu de Vila 

do Conde; 

- Desinfestação por anóxia – espólio Museu das Rendas de Bilros; 

- Planeamento de nova exposição para o Museu das Rendas de Bilros. 
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Obras Municipais 

 

Situação das obras em curso (16/11/2020) 

 

 Projeto de ampliação e requalificação da Escola Básica nº1 de Vila do Conde 
Encontram-se em curso os trabalhos colocação de caixilharias, carpintaria, 
aplicação de tetos falsos, revestimentos em cerâmicos, cabelagem de 
eletricidade e revestimento de paredes exteriores com sistema ETICs. 

                

                

 Requalificação da Rua Dr. Américo Silva – Azurara  
Continuam em curso os trabalhos de infraestruturas enterradas e 

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

colocação de painéis na fachada e alvenarias. 

 

         

 

 

 

 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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 Reabilitação do espaço da Peixaria do Mercado de Vila do Conde  
Esta obra encontra-se concluída 

 

 

                

 

 

 Demolições, limpezas e consolidação de alvenarias no edifício Casa Pizarro 
Monteiro  
As obras encontram-se concluídas. 
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 Corte para alargamento da Rua 1º de Maio – Bagunte 
Esta obra encontra-se concluída. 

 

               

 

 

 Construção de passeios e baía de estacionamento na Rua Maria Paes Ribeiro – 
Vila do Conde 
Continuam em curso os trabalhos de colocação de guias e pavimentação de 

passeios bem como do estacionamento. 
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 Requalificação paisagística do Largo de Santa Apolónia - Malta  
Encontram-se em curso os trabalhos de construção de infraestruturas 

enterradas, guias, bases de pavimentos, equipamentos de resíduos seletivos. 

 

                

 

 

 Alargamento do perfil da Rua de Farilhe – Canidelo 
 Esta obra encontra-se concluída. 
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 Requalificação paisagística do Largo de Vilarinho – Macieira da Maia   
Encontram-se em curso os trabalhos de construção do Lago, edifício e 

infraestruturas enterradas. 

 

               

 

 

 Requalificação do Largo da Lameira – Mosteiró 
Encontram-se em curso os trabalhos de infraestruturas enterradas, bases dos            

pavimentos. 
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 Execução da reabilitação da passagem hidráulica na Rua de Santo António - 
Bagunte  
Esta obra encontra-se concluída. 

 

                

 

 Execução de repavimentação e rede de drenagem das águas pluviais na Rua de 
Calvelhe - Labruge 

             Esta obra encontra-se concluída. 
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 Requalificação da Rua do Rancho da Praça, Rua da Senra e do Largo Guilherme 
Gomes Fernandes – Vila do Conde 
Encontram-se em curso os trabalhos de instalação de infraestruturas      

subterrâneas. 

 

 

 

 

 

 Alargamento e pavimentação da Rua 5 de Outubro – Bagunte  
Encontram-se em curso os trabalhos de demolições. 
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 CENTRO DE RECEÇÃO DA CIVIDADE DE BAGUNTE  
Encontram-se em curso os trabalhos de instalação de Estaleiro, vedação da área para     

início de obra. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Encontram-se em fase de procedimento as seguintes obras/projetos: 

 

 Requalificação urbanística da Rua Nova de Castelões – Fajozes – Obra adjudicada, 

será iniciada brevemente; 

 reformulação da avenida da liberdade em labruge – cruzamento nascente (em 

procedimento); 

 Requalificação da Rua da Fonte – Modivas (em procedimento); 

 Construção do Parque de Estacionamento/Interface modal – Vila do Conde (em 

procedimento); 

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

(procedimento / análise de propostas); 

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

Vilar (fase de projeto / organização do procedimento); 

 Parque infantil de Macieira da Maia – Macieira da Maia (em procedimento); 

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

procedimento); 

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

final do projeto); 

 Construção de Etars (Bagunte, Parada, Outeiro e Ferreiró) – (em fase de 

consignação da obra); 

 Pavimentação da Rua da Gandarinha (2ª fase) e Travessa da Gandarinha - (em 

procedimento); 

 Substituição da cobertura em fibrocimento da Escola EB1/JI de Touguinha (em 

procedimento); 
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 Requalificação do Ecocentro da Varziela - sistema de transferência de resíduos 

da recolha indiferenciada - (em procedimento); 

 Instalação de equipamento de recolha seletiva de resíduos semi-enterrado no 

concelho: Árvore / Aveleda / Macieira da Maia/ Mindelo / Modivas / Vila do 

Conde / Vilar / Vilar do Pinheiro - (em procedimento). 
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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: 

a) Conclusão dos trabalhos de substituição da caixilharia exterior do JI de Tougues; 

b) Apoio na transferência, das escolas desativadas, de todo o material didático e 

equipamento para a nova EB/JI Saúl Dias;  

 

Prevê-se a abertura dos procedimentos concursais: 

a) Empreitada de substituição da caixilharia da EB1/JI de Vila Chã, Igreja; 
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b) Empreitada de substituição dos equipamentos lúdicos do parque infantil das 

EB1/JI de Mosteiró, Caxinas e reabilitação do pavimento amortecedor do CE 

Areia/Árvore. 
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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: 

 

 

Foram dadas como concluídas as empreitadas: 

a) Reabilitação de fogo de habitação social em Mosteiró, 335A; 

b) Reabilitação de 9 fogos de habitação social na sede do Concelho; 

c) Reabilitação de 21 fogos para venda na Urbanização de Pindelo; 

d) Substituição de revestimentos dos pavimentos em vários fogos de habitação 

social em regime de arrendamento no Núcleo Habitacional das Dálias; 

 

Prevê-se a curto prazo o início das empreitadas: 

a) Substituição de armários de cozinha em vários fogos de habitação social em 

regime de arrendamento; 

b) Impermeabilização de chapim e fachada em loja no Núcleo Habitacional da 

Cidade Nova; 

c) Substituição de pavimentos em vários fogos de habitação social em regime de 

arrendamento; 

d) Impermeabilização de pavimentos e fachadas do bloco A21 sito no Largo da Paz, 

Cidade Nova; 
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Prevista a realização dos procedimentos concursais para execução das empreitadas: 

a) Substituição das coberturas dos Núcleos Habitacionaios da Junqueira, Macieira 

e Farol; 

b) Substituição de armários de cozinha em vários fogos de habitação social em 

regime de arrendamento; 

c) Substituição de revestimento do pavimento em várias fogos de habitação social 

em regime de arrendamento. 
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Serviço de Turismo 

 

Atividades desenvolvidas | setembro e outubro  

setembro 

 

 

• Realização da cerimónia pública de apresentação da certificação da Estação Náutica de Vila 

do Conde,  no dia 23 de setembro, no Auditório Municipal e que contou com a presença da 

Senhora Adjunta da Secretária de Estado do Turismo, Dr.ª Celeste Varum, o Presidente da 

Assembleia Municipal, Dr. Lúcio Ferreira, a Vereadora com o Pelouro do Turismo, Dr.ª Dália 

Vieira, o Vice-Presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte, Dr. Inácio Ribeiro, 

bem como os parceiros envolvidos neste projeto.  

Na sessão de certificação, foi apresentada a logomarca da Estação Náutica de Vila do Conde, 

assim como um vídeo promocional de Vila do Conde no contexto das atividades náuticas e 

divulgado o Padrinho da Estação Náutica de Vila do Conde, Prof. José Garcia, escolhido pela sua 

forte ligação aos desportos náuticos, tendo como pontos altos no seu curriculum a participação 

na canoagem em três Jogos Olímpicos: Seul, Barcelona e Atlanta. No decorrer do evento, foi 

ainda içada a Bandeira de Certificação da Estação Náutica de Vila do Conde, na zona ribeirinha.  
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A Estação Náutica de Vila do Conde 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. 

 

 

 

 

 



 

78 
 

outubro 

• Início do processo da atividade das colheres de pau “Feira Grande de Janeiro” e entrega das 

colheres de pau junto dos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária José Régio; 

Número de visitantes – Loja Interativa de Turismo e Posto de Turismo 

 

 setembro outubro 

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

Loja Interativa de Turismo 89 83 52 46 

Posto de Turismo 42 122 9 41 

Total do mês 131 205 61 87 

Total dos visitantes por equipamentos 336 148 
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Atividades previstas | dezembro a março 

 

dezembro 

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

o estado de alerta do país e vigor e das recomendações da DGS, face à Pandemia COVID-

19; 

 

janeiro 

 Realização da atividade FEIRA DOS VINTE: 

- de 7 a 14 de janeiro – exposição no Centro de Memória das colheres de pau 

decoradas pelos alunos da Escola Secundária José Régio e dos Agrupamentos de 

Escolas D. Afonso Sanches, Dr. Carlos Pinto Ferreira, Frei João e D. Pedro IV de 

Vila do Conde e dos utentes séniores das IPSS´s do concelho; 

- No dia 15 de janeiro – Feira Grande de Janeiro * 

* a avaliar em função do estado e alerta do país e das diretrizes emanadas pela DGS 

 

 

 

 

fevereiro 

 Cerimónia de entrega dos diplomas e prémios do Concurso/Exposição de Colheres 

de Pau; 



 

81 
 

 

março 

 Comemoração do DIA de VILA do CONDE, com iniciativas na 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); 

 

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 três vertentes: 

1 — Serviços de Manutenção;  

2 — Apoio a desenvolvimento de atividades dos diversos serviços Municipais; 

3 – Apoio logístico a eventos diversificados; 

4 – Desenvolvimento de empreitadas e obras diversas nos equipamentos Municipais 

 

1 - 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. 

 

2 - 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. 

 

3 – Apoio logístico a eventos diversificados; 

Festival Curtas Metragens 2020 

 

4 – 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 

 Acompanhamento do contrato de Manutenção dos sistemas de AVAC e AQS de 

diversos Edifícios Municipais, realização de intervenções no âmbito de 

manutenção corretiva 

 Acompanhamento da instalação da Iluminação decorativa de Natal 2020 
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 Requalificação do Parque Infantil da Sopete – administração direta 

 Requalificação do Parque Infantil da Rua da Dinis – administração direta 

 Recuperação, dos armazéns de aprestos de pesca – Largo da Lota Vila Chã – 

pintura geral – Administração direta 

 Conversão para LED da iluminação dos espaços interiores do edifico da Biblioteca 

Municipal – administração direta (em curso) 

 Empreitada de execução de passeios – Av. Manuel Dias, freguesia de Retorta 

 Empreitada de Requalificação/ construção do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Vila Chã 

 Empreitada de construção de rede de aguas pluviais, Rua e Travessa do Sol – 

freguesia de Vila Chã 

 Empreitada de Requalificação de passadiços na paisagem protegida – freguesias 

de Mindelo e Vila Chã 

 Empreitada de Requalificação/ construção do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Canidelo 

 Empreitada de Construção de passeios em diversos arruamentos – Freguesia de 

Arvore 

 Empreitada de Construção/ Requalificação de passeios em diversos arruamentos 

– Freguesia de Mindelo 

 Empreitada de requalificação do Largo de St Apolónia – 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
Arruamento

s
Máquinas Eletricidade Serralharia Carpintaria Transportes Pichelaria Trolhas Pintores Eventos
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0

20

40

60

80

100

120



 

84 
 

4 - 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 as atividades e desenvolver natal 2020; 

 Manutenção de diverso equipamento reutilizável. 
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Serviços Veterinários Municipais 

Setembro  

 20 Adoções 

 17 Esterilizações  

      

 

Outubro  

 15 Adoções 

 15 Esterilizações  
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Novembro (até dia 18)  

 5 Adoções 

 13 Esterilizações  
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A Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica nas freguesias 

está a decorrer. Devido à atual situação pandémica que vivemos, a campanha decorreu 

nos meses de setembro e outubro, foi interrompida em novembro, mas foi retomada 

neste mês de dezembro. 
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Teatro Municipal 

Atividades – setembro a novembro 2020 

Setembro 

Eventos Número de espetadores 

Sessões do Cineclube de Vila do Conde 136 

“Quintas de Cinema” 163 

“Cinema para todos” 35 

CIRCULAR (Todas as sessões) 332 

TOTAL 666 

 

Exposição 

 Exposição Foto VC “Espantalhos” de Leandro Martins 

Outubro 

Eventos Número de espetadores 

Sessões do Cineclube de Vila do Conde 74 

“Quintas de Cinema” 105 

Festival Palhaços (Todas as sessões) 198 

Francisco Moreira 261 

TOTAL 638 

 

Exposição 

 Exposição Foto VC – “Folia” 
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Novembro 

Eventos Número de espetadores 

Sessões do Cineclube de Vila do Conde 34 

Cinema Comercial 16 

TOTAL 50 

 

Decorrente das medidas estabelecidas pelo Decreto nº8/2020 que impõe o Estado de 
Emergência, não nos é possível proceder à exibição dos filmes: 
 
 

 Sessões do Cineclube de Vila do Conde: 
“O NINHO”, “O SAL DAS LÁGRIMAS”, “O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS” 
 

 Quintas de Cinema: 
“LISTEN”, “ROUGUE: SELVAGEM”, “AS BRUXAS DE ROALD DAHL” 
 
 

 Cinema para Todos: 
“A FÁBRICA DOS SONHOS” 
 
 

Atividades – dezembro 2020 
 
Todas as atividades serão organizadas sob estrita observância das normas de saúde 
pública vigentes. A agenda pode sofrer alterações de horários, adiamentos ou 
cancelamentos mediante indicações em vigor. 
 

Dezembro 

Cinema 

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

 05, 12 e 19 – Cinema Teatro Municipal 
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Exposição 

 23.11.2020 a 06.01.2021 – Exposição Poética dedicada ao Natal  
(Alguns textos e poemas alusivos ao Natal serão disponibilizados nas montras do 
Teatro Municipal) 

 

Outros 

 02.12.2020 a 23.12.2020 – Selfie com PAI NATAL  
Ao longo do mês de dezembro as crianças podem interagir com o Pai Natal de uma 
forma segura. Ele irá aparecer nas instalações do Teatro e as crianças poderão 
compartilhar uma selfie, sendo ainda disponibilizado um marco de Correio para a 
tradicional carta. 
 
 

Atividades – janeiro a março 2020 
 
Todas as atividades serão organizadas sob estrita observância das normas de saúde 
pública vigentes. A agenda pode sofrer alterações de horários, adiamentos ou 
cancelamentos mediante indicações em vigor. 

 

Janeiro 

Cinema 

 03, 10, 17, 24 e 31 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde;  

 07, 14, 21, 28 e 30 – Cinema Teatro Municipal 

Música 

 02 – Cantares de Janeiras 

 09 – Dead Combo - (Este espetáculo foi adiado de maio e foi reagendado para 

esta data) 

Outros 

 30 – Abertura do ICC Intercâmbio Cultural Concelhio 
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Fevereiro 

Cinema 

 07, 14, 21 e 28 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde;  

 04, 11, 18, 25 e 27 – Cinema Teatro Municipal 

Música 

 13 – Festival Montepio às Vezes o Amor… GNR - (Este espetáculo foi adiado em 

maio, sendo reagendado para esta data) 

  

Março 

Cinema 

 07, 14, 21 e 28 - Sessões do Cineclube de Vila do Conde;  

 04, 11, 18, 25 e 27 – Cinema Teatro Municipal 

Música 

 20 – 1º Prémio Pequenos Músicos – Conservatório de Vila do Conde 

Outros 

 13 – Via Sacra ao Vivo 

 26 – Dia de Vila do Conde 

 

 

 

 

 
 

 




