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

Atividade: dezembro 2020 | maio 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;  

 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”;  

 Disponibilização de novas imagens e documentos no GISA, on-line; 

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

representações” que assinalou 5 anos da Galeria e Centro de Estudos Júlio Saúl 

Dias; 

 Produção do catálogo da exposição “Júlio e a memória da arte popular”; 

(lançamento agendado para 17 de janeiro, data em que se assinalavam 38 anos 

do falecimento de Júlio Maria dos Reis Pereira. Aguarda nova data assim que a 

situação pandémica permita); 

 Coorganização do natal 2020; 

 Orientação de um estágio pedagógico da ESE; 

 Coorganização da exposição da Feira dos Vinte; coprodução de vídeo alusivo à 

efeméride; 
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Em preparação / em curso: 

 Organização de ateliers lúdico-pedagógicos;  

 Exposição da obra de Cristina Rodrigues “Ecos do Mar”; 

 Apresentação da biografia JORGE DE FARIA; 
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Auditório Municipal 

 

Atividade realizada – dezembro 2020 
 

Espetáculos realizados dezembro  Número de espetadores 

Dança Clássica em  5 Andamentos | Filme Concerto 84 

Dança Clássica em  5 Andamentos | Filme Concerto 73 

Espetáculo de Natal da banda Tal & Qual 58 

Subtotal Espetáculos Programação 215 

Total Público Outros Espetáculos  0 

Total Público Exposições  671 

TOTAL Geral 886 

 

Apoios técnicos e de produção  

 Gravação do Video Mapping – A Magia dos Brinquedos 

Exposições 

 Exposição/Venda Presépios de Portugal 

 

 

Atividade prevista para janeiro cancelada por imperativos de saúde 

Pública: 

 

Teatro 

 3 Irmãs – Criação Original a partir do clássico do dramaturgo Anton Tchekov 

 

Dança 

 Atelier Dança + - Escola de Dança do Centro Municipal de Juventude 

 

Outros espetáculos 

 Show de Física – Agrupamento de Escolas D. Pedro IV 

 

Exposições 

 COR – Exposição de Cerâmica e Têxteis de Maria Carvalho 
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Atividade prevista para fevereiro e março  

 

Festivais 

 Villa Sessions 2021 – Festival de Blues de Vila do Conde 

 

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 devido à situação de saúde pública, 

provocada pela Pandemia COVID-19. 
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Biblioteca Municipal de Vila do Conde 

 

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: “As rainhas magas” 

Peça de teatro no âmbito da quadra natalícia 

 

 Passatempo “É Natal em Vila do Conde” – fotografia em cenário natalício 

Janeiro 2021 

 Contos ao Sábado: “Caracóis de ouro e os três ursinhos” 

Peça de teatro 

 



10 
 

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: “O sapo apaixonado” 

Teatro de sombras (transmissão on line) 

 Coração de Livros (decoração com livros balões e corações) 

 “O Amor na Literatura” – o Dia dos Namorados na Biblioteca: sugestões de 

leitura 

 

Março 2021 

 Contos ao sábado: (História a definir com transmissão on line) 

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

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

 21 de Março - Dia Mundial da Poesia 

Estendal Poético 

Colocação de lona na frontaria da Biblioteca, subordinada ao tema “A Biblioteca 

é…”, com a participação da Rede Concelhia de Bibliotecas. 

 Atividades para as Férias da Páscoa 

Sugestões de atividades para as férias, on line. 

 

Abril 2021 

 Contos ao sábado: (História a definir com transmissão on line) 

 Mês das comemorações dos 20 anos da Biblioteca Municipal José Régio 

 

Maio 2021 

 Contos ao sábado: (História a definir com transmissão on line) 
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 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - “Sê responsável! Por mim e por 

ti”  

Exposição dos trabalhos do concurso interescolas 

 5 de Maio – Dia Mundial da Língua Portuguesa 

Maratona de leitura 

 

Empréstimo domiciliário 

Novembro -  Livros: 764         Dezembro -  Livros: 763          Janeiro (até dia 27) – Livros: 

623 

Dvd’s: 37                                   Dvd’s: 47                                    Dvd’s: 16 
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Desporto e Movimento Associativo 

 

Gabinete de Apoio ao 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 Associativo (PDA), Desportivo, Social e Cultural, o executivo da 

Câmara Municipal deliberou, no ano de 2020, a atribuição de subsídios a 61 instituições 

Desportivas, 24 Culturais, 20 Cívicas, 24 Instituições de Solidariedade Social (IPSS), 19 

Agrupamentos Folclóricos, 9 Agrupamentos de Escuteiros, 17 Conferências, 17 Fábricas 

Paroquiais/Comissões.  

Também, no âmbito do apoio ao desporto, está criado e regulamentado um Programa 

de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento – Projeto Olímpico (PAAAR-PO) capaz de garantir 

aos atletas, nascidos ou residentes no nosso concelho, a estabilidade indispensável que 

lhes permita atingir os seus objetivos. Foram atribuídas pela Câmara Municipal, no ano 

de 2020, bolsas de apoio a 9 atletas. 

Para fazer face a despesas relacionadas com a pandemia a Câmara Municipal, no mês 

de setembro, a Câmara Municipal atribui subsídios aos Agrupamentos de Escolas: D. 

Afonso Sanches; Dr. Carlos Pinto Ferreira; D. Pedro IV de Vila do Conde e Frei João de 

Vila do Conde. 

 

Em resumo, no ano de 2020, foram avaliadas as candidaturas de 191 instituições ao PDA 

e de 9 atletas ao PAAAR-PO. Também, para despesas relacionadas com a pandemia 

foram atribuídos subsídios a 4 agrupamentos escolares. 
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 Assim, no âmbito destes programas de apoio, foram atribuídos subsídios no valor total 

de 2.429.484,00 € (Ver Quadro 1 e Gráfico 1). 
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Nota: No âmbito do Programa “ESTAMOS AQUI” foi atribuido um subsídio 

extraordinário a 18 instituições de solidariedade social (somado ao subsídio PDA), para 

apoio a situações emergentes resultantes da pandemia de “COVID-19”. 

 

Subsídios de Capital - 2020 

O executivo da Câmara Municipal deliberou, no ano de 2020, atribuir a 25 instituições 

subsídios de capital no valor total de 290.890,00 €.  

Estes subsídios procuram atender às necessidades das instituições em termos de 

infraestruturas e equipamentos suscetíveis de alicerçarem o seu bom funcionamento. 

 

 

 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 2021 

No dia 8 de janeiro de 2021, todas as instituições de caráter cultural, instituições de 

Solidariedade social, humanitárias, cívicas, ambientais, de proteção dos animais e 

Fábricas Paroquiais, foram notificadas para entregar na Câmara Municipal, até ao dia 26 

de fevereiro, o Formulário de Candidatura à atribuição de subsídios no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA). 
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No dia 23 de julho de 2020, já todas as instituições desportivas do Concelho haviam sido 

notificadas para apresentarem a sua candidatura ao PDA. Destas, 56 instituições já 

apresentaram a sua candidatura. 

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

para 10 instituições Desportivas, apresentadas no Quadro 2, tendo sido deliberado pelo 

executivo, para os meses de outubro, novembro e dezembro, atribuir a estas subsídios 

no valor total de 229.980,00€. 

 

 

 

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.  

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

foram analisadas, avaliadas e aprovadas, no ano de 2020, 9 candidaturas ao programa. 

Beneficiaram deste programa os seguintes:  

 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; 
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 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; 

 Regina Oliveira, atleta de Canoagem do Clube Fluvial Vilacondense. 

 

O PAAAR-PO continuará em 2021 a assegurar o devido apoio aos atletas que reúnam 

condições de acesso, tendo sido já entregues 6 candidaturas ao programa, encontrando-

se estas na sua fase de análise e avaliação. 

 

 

 

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

garantida, de três atletas Vilacondenses: João Paulo Azevedo – Fosso Olímpico; Ana 

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

Tóquio, que se realizam em 2021.  
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Gestão de Instalações Desportivas Municipais 

 

A utência mensal das diversas instalações desportivas municipais 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. 

Neste relatório, apresentamos dados das instalações desportivas que têm sido 

utilizadas, apesar de todos os constrangimentos derivados da situação pandémica. 

De realçar que algumas instalações não estão a ter a frequência habitual por clubes, 

associações e outras entidades devido à situação pandémica, tais como os Parques de 

Jogos Municipais de Touguinha, Guilhabreu, Mosteiró, Rio Mau, Gião, Aveleda, Retorta, 

Fornelo e Labruge. 

 

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).  

A utência total de 2020 foi de 5917 utilizadores.  
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 Gráfico 1 - Utência da Casa da Juventude de Guilhabreu (janeiro a dezembro 2021 

 

Pavilhão de Macieira 

Esta instalação é utilizada, em treinos ou jogos oficiais, pelas 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. 

Houve clubes que suspenderam as suas atividades. A utência anual de 2020 foi de 7575 

utilizadores.  
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Gráfico 2 - Utência do Pavilhão de Macieira (janeiro a dezembro 2020) 

 

 

Pavilhão de Mindelo 

Esta instalação é utilizada, em treinos ou jogos oficiais, pelas 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.  

Houve clubes que suspenderam as suas atividades, como foi o caso do ADC Mindelo. A 

utência anual de 2020 foi de 5667 utilizadores. 
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Gráfico 3 - Utência do Pavilhão de Mindelo (janeiro a dezembro 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 Escola Profissional com aulas de 

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

associações/ clubes de forma pontual (jogos).  

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. A 

utência total de 2020 foi de 28.169 utilizadores. 



21 
 

 

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

 

  

 

 

 

Pavilhão Desportivo Municipal de 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).  

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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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.  

ESCOLA DE NATAÇÃO "A Taínha" | Utentes Inscritos  

                          

2020/2021 
se
t 

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 
Tota

l 

Adultos   30 22  25              30 

Jovens   9 5   5              9 

Crianças   163  117 136               163 

Bebés   26 11   16               26 

Hidroginástica   32 21   34               32 

Hidroterapia   4 2   5               4 

Total   264 178 221 0 0 0 0 0 0 0 264 
Taxa de 
Ocupação   

17,54
% 

11,83
% 

14,68
% 

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" 

Decorrente das diretivas impostas pelo Governo face à grave evolução epidemiológica e com o 

objetivo de diminuir e controlar a propagação do COVID-19, o Município de Vila do Conde, 

encerrou as Piscinas Municipais, no dia 14 de janeiro. 

 

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 9 14        11 

Menor/CJ/CJM 0 1 6 6        1 

Menor 7 anos 0 0 0 0        0 

Func. CMVC 0 0 0 0        0 

Cartões 8x|20x|50x 0 0 0 0        0 

Total 0 12 0 20 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 
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Figura 6 – Gráfico - Horário Livre 2020-2021 (%) 

 

 

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. 

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 

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. 

ESCOLA DE NATAÇÃO "A Taínha" | Utentes Inscritos  
  

                            

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

Adultos 0 45 59 49               153 38,25 

Jovens 0 24 24 18               66 16,50 

Crianças 0 159 177 162               498 124,50 

Bebés 0 47 36 44               127 31,75 

Hidroginástica 0 43 49 49               141 35,25 

Hidroterapia 0 15 12 9               36 9,00 

Total 0 333 357 331 0 0 0 0 0 0 0 1021 92,82 

Taxa de Ocupação   17,46% 18,72% 17,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   5,35% 

Adultos
72%

Menor/CJ/CJM
28%

Menor 7 anos
0%

Func. CMVC
0%

Cartões 8x|20x|50x
0%

%  por Acesso
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Figura 1.1- Tabela - Mapa ocupação anual - Escola de Natação "A Taínha 

Figura 1.2- Gráfico - Mapa ocupação anual - Escola de Natação "A Taínha" 

 

Figura 1.3 - Gráfico - Mapa ocupação anual - % por classe 

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

relativamente ao último mês antes da pandemia, 1300 no mês de fevereiro de 2020.  

Horário Livre 

HORÁRIO LIVRE - ACESSOS      

                            

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

Adultos 0 78 154 187               419 104,75 

Menor/CJ/CJM 0 8 41 75               124 31,00 

Func. CMVC 0 0 0 0               0 0,00 

SPA 0 0 0 0               0 0,00 

Com cartão 0 0 28 178               206 51,50 

Total 0 86 223 440 0 0 0 0 0 0 0 749 68,09 
Figura 2.1 - Tabela- Mapa ocupação Horário Livre 
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Figura 2.2 – Gráfico-  Horário Livre 2020-2021 - Registo de Entradas 

 

Figura 2.3 – Gráfico - Horário Livre 2020-2021 (%) 

 

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

Cartões pré-pagos e Funcionários da CMVC. O impacto da pandemia, também se fez sentir nas 

atividades de horário livre, no entanto, até ao fim de dezembro e ao contrário do previsto foram 

aumentando as utilizações em horário livre. Muitos destes utilizadores eram antigos utentes da 

escola de natação e com o impacto da pandemia e alguns receios, desistiram e frequentam 

esporadicamente.  

Instituições | Associações  

As instituições/clubes (à excepção 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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INTITUIÇÕES GERAL - ACESSOS      

                            

Instituições 
Desportivas 

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

CF Vilacondense 0 491 1251 1102               2844 711,00 

GC Vilacondense 0 0 0 0               0 0,00 

VC Kayak 0 0 0 0               0 0,00 

CN Ponte Lima 0 0 0 0               0 0,00 

Ornitológicos 0 0 0 0 0 0           0 0,00 

SubTotal 0 491 1251 1102 0 0 0 0 0 0 0 2844 258,55 

                            
 

Parque de Jogos e Parque do Castelo de Vila do Conde 

O Parque de Jogos e o Parque do Castelo de Vila do Conde, encontram-se encerrados 

desde o dia 15 de janeiro, respeitando o Estado de Emergência que foi novamente 

decretado. No Parque de Jogos, apenas a equipa sénior feminina de voleibol, da 1ª 

divisão do G.C. Vilacondense, é que pode utilizar o Pavilhão do Parque de Jogos para 

treinos e competições. 

UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE JOGOS DE VILA DO CONDE 

  

ESPAÇO / UTENTES NOV DEZ TOTAL 
 

RINGUE ** 0 0 0 
 

TÉNIS 1083 491 1574 
 

PAVILHÃO 843 887 333 
 

CAMPO RELVADO ** 111 0 111 
 

CAMPO BASQ. ** 0 0 0 
 

RECINTO AREIA 176 108 284 
 

TOTAL 2213 1486 2302 * 

* Ocupações com marcação de espaço, não contempla as utilizações livres. 
 

* *FECHARAM A 09 DE NOVEMBRO 2020 
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Gabinete Municipal 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 €. Está a ser feita o acompanhamento arqueológico diário da 
obra. 
 

 

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

realizado o alargamento do 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 final de construção, devendo 

ficar concluído em fevereiro próximo. Estes trabalhos estão a ser feitos com recursos 
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internos do Município e da APPA-VC e estão a ser alvo de acompanhamento 

arqueológico diário. 

 

 

 

No âmbito da gestão florestal está planeado, para fevereiro próximo, o início da limpeza 

anual de uma faixa de proteção de caminhos e casas confrontantes com a Cividade de 

Bagunte, criando condições de segurança e diminuindo o risco de incêndio durante o 

próximo verão. 

 

 
 

A Câmara Municipal de Vila do Conde foi convidada a participar, como orador, na 86ª 

reunião anual da Society for American Archaeology que se irá realizar, em formato 

online, entre 15 e 17 de abril de 2021. O tema a abordar será a Cividade de Bagunte e 

os trabalhos arqueológicos aí em desenvolvimento. Atualmente está em preparação a 

conferência que será apresentada. 

 

https://www.saa.org/home
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Na sequência dos trabalhos arqueológicos realizados em 2020 na acrópole da Cividade 

de Bagunte, está em desenvolvimento o estudo de carvões e sementes recolhidas. Este 

estudo fornecerá uma visão mais completa sobre a função das estruturas escavadas, 

bem como uma imagem mais nítida sobre o modo de vida das gentes que aí viveram. 

Esta informação é especialmente importante para fornecer conteúdos de qualidade 

para o futuro Centro de Receção da Cividade de Bagunte. Este estudo deve ficar 

concluído em abril próximo. 

 

Exposição de peças arqueológicas 

 

 

O Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde, com o apoio da Junta 

de Freguesia de Azurara, iniciou a mostra de peças arqueológicas provenientes da 

Estação Arqueológica do Corgo, situada junto à linha do metro, nas imediações do antigo 

posto emissor da Azurara e da fronteira com a freguesia de Árvore. 

As peças são 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. 
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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, tendo sido recentemente 

entregues no Gabinete de Arqueologia Municipal. 

 

 

De forma a aumentar a visibilidade da Cividade de Bagunte junto da comunidade onde 

aquele sítio arqueológico está implantado, o Gabinete de Arqueologia da Câmara 

Municipal de Vila do Conde, com o apoio da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, 

Outeiro e Parada, substituiu a peça arqueológica que está em exposição. 

As peças agora em exposição correspondem a dois alfinetes de toucado que seriam 

usados como objetos de adorno, em cabelos femininos. Têm uma datação difícil de 

obter, mas que se enquadra na Romanização (século II a.C. a IV. d.C.). 
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Caminhos de Santiago 

 

No âmbito do Caminho Português da Costa está a ser finalizado, pelo grupo de 10 

municípios envolvidos neste projeto e pelo Turismo Porto e Norte, a certificação deste 

itinerário jacobeu. A submissão do dossiê à Comissão de Certificação deverá ocorrer em 

fevereiro próximo. A certificação dos Caminhos de Santiago é enquadrada pelo Decreto-

Lei n.º 51/2019, que regula a valorização e promoção do Caminho de Santiago. 

Brevemente será iniciado o processo de certificação do Caminho Português Central. 

 

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. 
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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. 
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Nesta fase, concluiu o acompanhamento arqueológico de uma pequena obra que foi 

realizada no adro da Igreja da Junqueira, para a instalação de uma estátua em memória 

do padre Adélio Loureiro. 

Nesta fase está em preparação o plano de trabalho arqueológico para a execução das 

sondagens arqueológicas que são necessárias realizar no âmbito da ponte pedonal entre 

Vila do Conde e Azurara. 

 

Outros trabalhos 

 

Após a adjudicação de trabalhos de conservação, restauro e integração cromática de 

lacunas existentes a uma empresa da especialidade, o início destes trabalhos está 

unicamente a aguardar melhores condições climatéricas. O início dos trabalhos já esteve 

planeado para o dia 25 de janeiro, mas teve de ser adiado, pelas razões acima 

mencionadas. 
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Após um primeiro corte de vegetação e de um período de secagem das heras, foi 

possível proceder à remoção da totalidade da vegetação e do lixo existente no interior 

da Azenha Quinhentista de Azurara. Brevemente será realizado o levantamento 

topográfico da estrutura e da sua envolvente. 
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Gabinete Municipal Vila do Conde 2020 

Dezembro de 2020 e janeiro de 2021  

 

A atividade do Gabinete Vila do Conde 2020 para o período de dezembro de 2020 a 

janeiro de 2021 traduziu-se em cerca de 25 atendimentos, dos quais 9 foram 

atendimentos a empresas e outras entidades para esclarecimentos no âmbito dos 

fundos comunitários e 16 a pessoas desempregadas que procuram a integração no 

mercado de trabalho.  

Foram ainda rececionadas ofertas de emprego para o novo Mercadona e empresa Arliz, 

tendo sido encaminhados 10 candidatos para inscrição nas duas situações. 

Neste período, o Gabinete apoiou duas Instituições (IPSS) nas suas candidaturas ao 

PARES e uma ao Programa de Inclusão Social e Emprego. 

Rececionamos a aprovação da candidatura ao EEA Grants para requalificação das 

galerias ripícolas na ROM. 
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Museu de Vila do Conde 

Dezembro de 2020 e 1ª quinzena de janeiro de 2021 

 

Decorrente das diretivas impostas pelo Governo face à grave evolução epidemiológica 

e com o objetivo de diminuir e controlar a propagação do COVID-19, os equipamentos 

culturais do Município, onde se inclui o Museu de Vila do Conde, encerraram ao público 

no dia 15 de janeiro. Assim, apuramos o seguinte: 

 

 
dezembro de 

2020 

 1ª quinzena 
de janeiro 

2021       

Bilheteira paga 99 35 

Bilheteira gratuita 57 48 

 

 

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  

- Excecionalmente, no mês de dezembro não apresentámos a rúbrica “Peça do mês”, 

para podermos exibir o presépio que esteve na base do processo criativo do cartaz 

dedicado ao Natal em Vila do Conde. Maioritariamente executado em papel, conta a 

"história mágica" e visual de como se vive o Natal em Vila do Conde, desde a vertente 

religiosa, ao entretenimento habitual com uma recriação do ambiente que vivido na 

zona ribeirinha da cidade. 

No presépio, as casinhas existentes, aconchegantes e iluminadas, caracterizam a noite 

de Natal, o Natal mais acolhedor no seio familiar com a mítica descida do Pai Natal pela 

chaminé. Todas as casas foram inspiradas na arquitetura das casas e das janelas da zona 

histórica e envolvente de Vila do Conde. 
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No alto, do presépio, a tocar o céu, como mais um elemento identificador de Vila do 

Conde, destaca-se a Capela do Socorro, porque é imaculado o seu branco na paisagem 

de Vila do Conde e fica no "alto" como um altar. A completar "este altar" vilacondense 

surge a sagrada família (no dia do nascimento de Jesus) iluminado pela estrela guia 

(estrela de Belém).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Relativamente ao mês de janeiro, foi selecionado como peça do mês, o documento 

impresso, Título de uma acção da Empreza do Theatro Affonso Sanches, no valor de 

50$00 reis cada uma. Infelizmente, não apresenta o nome do detentor das acções.  

O documento foi doado pela família Figueiredo de Faria à Câmara Municipal 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; 

- 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; 

 

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

- Integração de acervo proveniente da antiga Estação de Rádio “Linear”; 

- Inventariação da coleção de rochas e minerais proveniente do antigo Colégio de São 

José; 

- Catalogação da coleção bibliográfica da Casa de José Régio; 

- 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 acervo documental 

de José Régio, proveniente da Biblioteca Nacional, em Lisboa; 

- Preparação de parte do acervo do Museu das Rendas de Bilros para tratamento por 

anoxia; 

- Reorganização 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;  
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- Continuação da 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, atual Centro de Memória; 

- Formação no sistema integrado de gestão de bibliotecas(GIB) com vista à integração 

no catálogo da Biblioteca Municipal de José Régio da coleção bibliográfica de José Régio; 

- Formatação do ficheiro com a listagem dos bens que farão parte do processo da 

compra do imóvel onde nasceu José Régio, sito na Avenida com o seu nome; 

- Aquisição de material para acondicionamento da coleção fotográfica de José Régio. 

 

Outras atividades 

 

- 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 assinalam os 51 anos da sua morte, a Câmara 

Municipal de Vila do Conde disponibilizou no seu canal de youtube o vídeo do 

espetáculo "Deixa a vida exprimir-se sem disfarce - José Régio em diálogo com o seu 

tempo", sob a direção artística de Pedro Lamares, apresentado no ano passado no 

Auditório Municipal de Vila do Conde: https://youtu.be/_tVtsBVSPYw 

Trata-se de uma homenagem à vida e obra regiana. Um olhar de três artistas sobre a 

palavra e o pensamento de um homem que, tendo cantado a solidão e a independência, 

viveu em permanente diálogo com o seu tempo. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_tVtsBVSPYw%3Ffbclid%3DIwAR3_LRaZ_hf0c-GwfUFwvakDSN4ULCp5khwWnWdJtKMYcZxFbRqqjUwEV3w&h=AT0IdQTaLiG-U1EvqATw8ju4QcUUNyl2D8PfBG4SmiYUb9Yt21CjAp__hvgn5l9uatiA9JpJziiamrh5HozO8WCb-prRjj0Igpk8MJYWtVMJ6pFHTpMj5L0JsU0pl6c8x0P8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ZLNz2JhBZZMttmizbJ8seqSPpN9uAAijcjs1lrAiesvzc8pm3WFudFzoSJoD0Womwtiw_mvrShLMqFVNgCSKLNrhMHs4MdAZAKi25A4tNQqVElIvTfD7kBq2hH06ekDdDsHW-PW9ivtMZiQ6O52LZQ9fNguUfNp2l_Q-rl_aw3JMvKGyQCKCxbj8
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- Simultaneamente, 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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- Inauguração da exposição fotográfica “Centelhas”, da fotógrafa Isabel Silva integrada 

no Foto VC.   

 

 

 

- Lançamento oficial do projeto europeu “rurALLURE: promotion of rural museums and 

heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes”. O encontro de 3 dias, 

realizou-se de forma digital, reunindo parceiros e associados do projeto sob a liderança 
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da Universidade de Vigo. A Sra. Hinano Spreafico, representante da Agência Executiva 

de Investigação da Comissão Europeia, deu as boas-vindas a todos os participantes e 

sublinhou a importância da cooperação e inovação no sector do património e do 

turismo. Durante a reunião de 3 dias foi apresentada a visão geral do projeto, bem como 

as descrições dos pilotos e as contribuições dos parceiros. Os participantes também 

tiveram a oportunidade de se conhecer e apresentar as atividades das suas 

organizações. 

Os outros parceiros da rurAllure são a Universidade de Vigo, Câmara Municipal de Vila 

do Conde (PT), GVAM Guías Interactivas S.L. (ES), Universidad Autónoma de Madrid (ES), 

Fundación Uxío Novoneyra (ES), Universidade da Coruña (ES),Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség (HU), Mária Út Közhasznú Egyeslet (HUyeslet ), Universidade 

Comenius em Bratislava (SK), Universidade Eslovaca de Tecnologia em Bratislava (SK), 

Università degli Studi di Padova (IT), Fondazione Homo Viator San Teobaldo (IT), 

Associazione Europea Vie Francigene (IT), Università degli Studi di Bolonha (IT), 

Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NO). 
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- Receção da notificação da deliberação da Comissão Diretiva, em reunião ocorrida a 

23/12/2020, sobre a candidatura designada por "Vila do Conde - o Lugar onde o coração 

se esconde" (NORTE-04-2114-FEDER-000639), tendo tido a avaliação de mérito por 

parte da comissão avaliadora; 

 

Atividades a realizar 

- Apresentação do programa de comemoração dos 120 anos do nascimento de José 

Régio; 

- Apresentação da proposta para nova linha gráfica de merchandising da Casa de José 

Régio; 

- Preparação de uma maleta pedagógica sobre rochas e minerais, com o objetivo de 

itenerar junto das escolas que inegram o parque escolar concelhio; 

 - Apresentação do novo projeto museográfico para o Museu das Rendas de Bilros; 

- Reorganização das reservas centrais; 

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

de Vila do Conde; 

- Tratamento do acervo do Museu das Rendas de Bilros, após desinfestação por anóxia. 

- Elaboração caderno de encargos com as condições técnicas para a execução dos 

trabalhos de manutenção da Nau Quinhentista; 

- Organização do Dia Internacional dos Museus que será comemorado a 18 de maio; 

- Lançamento no facebook e canal do youtube do Munípio dos episódios 2 e 3 da 

websérie, “Eu? Não: O outro”, conjunto de leituras encenadas a partir de poemas e 

textos selecionados de obras regianas, nomeadamente das obras ”Encruzilhadas de 

Deus” e “Jogo da Cabra Cega”.  
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OBRAS MUNICIPAIS 

 

SITUAÇÃO DAS OBRAS EM CURSO: 22/01/2021 

 

 Projeto de ampliação e requalificação da Escola Básica nº1 de Vila do Conde 

Encontram-se em curso os trabalhos de carpintaria, aplicação de tetos falsos, 

arranjos exteriores, acabamentos gerais. 

               

 

 Requalificação da Rua Dr. Américo Silva – Azurara – Continuam em curso os 

trabalhos de pavimentações e colocação de lajeado. 
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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, estrutura metálica da cobertura, alvenarias, paredes interiores. 

 

        

 

 

 Requalificação dos arruamentos e largo Urbanização 25 de Abril - União de 

Freguesias - Bagunte – Ferreiró – Outeiro – Parada - Encontram-se em curso os 

trabalhos de acabamentos das pavimentações. 
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 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. 

 

               

 

 

 Requalificação paisagística do Largo de Vilarinho – Macieira da Maia – 

Encontram-se em curso os trabalhos de pavimentações, trabalhos diversos no 

edifício de apoio, nomeadamente enchimentos e rebocos. 
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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 

construção das bases dos pavimentos e colocação de guias, assentamento de 

lajeado de granito. 

 

 
 

 
 Alargamento e pavimentação da Rua 5 de Outubro – Bagunte - Encontram-se 

em curso os trabalhos de execução do muro de suporte e levantamento de 

pavimentos, nomeadamente da calçada. 
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 Centro de Receção da Cividade de Bagunte - Encontram-se em curso os 

trabalhos de construção das fundações, betão armado do edifício. 

 

            

 

 

 

 Construção de Etars – Bagunte, Parada, Outeiro e Ferreiró - Encontram-se em 

curso os trabalhos de preparação para construção das ETARS. 
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 Requalificação urbanística da Rua Nova de Castelões – Fajozes – Foi aplicado o 

betuminoso no pavimento da Rua Nova de Castelões ficando pendentes os 

trabalhos relativos à pintura a fornecimento e aplicação da sinalização vertical. 
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Encontram-se em fase de procedimento as seguintes obras/projetos: 
 

 Reformulação da Avenida da Liberdade em Labruge – cruzamento nascente (em 

procedimento) 

 Execução de muro de suporte na Rua Soeiro Mendes da Maia – Guilhabreu (obra 

adjudicada) 

 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 (em fase 

de adjudicação) 

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

Vilar (em 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 (em 

procedimento) 

 Pavimentação da Rua da Gandarinha (2ª fase) e Travessa da Gandarinha – Vila 

do Conde (em procedimento) 

 Substituição da cobertura em fibrocimento da escola eb1/ji de Touguinha (em 

procedimento) 

 Requalificação do ecocentro da Varziela - sistema de transferência de resíduos 

da recolha indiferenciada" (em procedimento) 

 Instalação de equipamento de recolha seletiva de resíduos semienterrado no 

concelho: Árvore, Aveleda, Macieira da Maia, Mindelo, Modivas, Vila do Conde, 

Vilar, Vilar do Pinheiro (em procedimento) 
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Serviço de Conservação e 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 Conservação e Manutenção do Parque Habitacional: 

 

Foram dadas como concluídas as empreitadas: 

a) Reabilitação de fogo de habitação social no Bairro dos Pescadores, 14 B; 

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

regime de arrendamento; 

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

arrendamento; 

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

Cidade Nova; 
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d) Demolições e limpezas de construções existentes na urbanização recife, em 

Touguinha; 

 

Prevista a realização dos procedimentos concursais para execução das empreitadas: 

 

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

Farol e Cidade Nova; 

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; 

d) Reabilitação de 36 fogos para realojamento de familias no ambito do concurso 

de realojamento recentemente aberto; 
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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: 

 

Com recurso a entidades externas, foram ou serão levados a cabo alguns trabalhos em 

diversos estabelecimentos de ensino escolar, destacando-se: 

a) Inspeção a redes de gás e depósitos de GPL, com emissão de certificados de 

inspeção por entidades credenciadas; 

b) Lançada a concurso a empreitada de substituição da caixilharia e construção de 

alpendre na EB1/JI de Vila Chã, Igreja; 

c) Lançada a concurso a empreitada de requalificação dos parques infantis nas 

EB1/JI de Mosteiró e Caxinas e Centro Escolar de Areia/Árvore; 

d) Obra de reparação de dois muros de suporte na EB1/JI de Vairão;  

e) Obra de ligação da rede de drenagem de águas residuais à infraestrutura pública 

na EB1/JI de Rio Mau; 
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f) Preparação dos procedimentos concursais: 

a) Obra de ligação da rede de drenagem de águas residuais à infraestrutura pública 

na EB1/JI de Arcos; 

b) Substituição da cobertura na EB1/JI Gião; 
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Serviços de Turismo 

Atividades desenvolvidas | dezembro e janeiro 

Dezembro 

Apoio nas iniciativas desenvolvidas na época natalícia em Vila do Conde 

 

 
 

 Pontos “instagramáveis” natalícios  

Foram instalados pela cidade um conjunto de “pontos instagramáveis, desde o 

Monte do Mosteiro, Praça da República, Zona Ribeirinha, Alameda dos 

Descobrimentos, Praça Vasco da Gama e Avenida Comandante Coutinho Lanhoso, 

com o objetivo de proporcionar em segurança, aos vilacondenses, o usufruto destes 

pontos “instagramáveis” natalícios e divulgar nas redes sociais a beleza da nossa 

cidade, em época natalícia; 

 

A Praça da República manteve o seu ambiente natalício com um enorme presépio 

tradicional e com a presença da casinha do Pai Natal, desta vez com interação virtual 

da figura do Pai Natal. Os bancos instalados neste local estiveram iluminados com 

palavras alusivas à época natalícia e onde não faltou também, um carrossel. Na 

Alameda dos Descobrimentos, para além de um banco de natal gigante, ideal para 

fotografias de família, existir também um comboio de natal.  
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Como medida de incentivo ao comércio local, as compras efetuadas 

proporcionaram, aos consumidores, bilhetes gratuitos para estes equipamentos. 
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 Videomaping  de natal “Magia dos brinquedos”  

Espetáculo virtual de música, cor e luz, onde não faltaram as figuras natalícias num 

momento de magia para toda a família, concebido especialmente para Vila do Conde e 

projetado na frontaria do Auditório Municipal, cujo visionamento foi realizado no dia 25 

de dezembro, no facebook da Câmara Municipal; 
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Janeiro 

Realização da atividade Feira Grande de Janeiro com as seguintes atividades: 

 

 
 

 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. Apesar dos 

momentos difíceis que algumas Instituições de Solidariedade Social Seniores do 

concelho vivem não deixaram de participar nesta atividade com a decoração de 

colheres de pau. 

 Este ano, e devido à atual situação de saúde pública, provocada pela Pandemia 

COVID-19, não foi possível realizar a recriação histórica na Praça de São João da 

tradicional Feira Grande de Janeiro, tendo sido assinalada de forma virtual. 

 O Município de Vila do Conde não deixou de registar o empenho e trabalho 

desenvolvido por todos que colaboraram na preservação desta tradição 

identitária de Vila do Conde e que envolve os mais jovens através das escolas, no 

ensino básico e secundário, e realizou uma visita virtual à exposição e com a 

contextualização desta tradição no nosso concelho, tendo sido transmitida no 

facebook do Município. 
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Integraram também a atividade da Feira Grande de Janeiro, o concurso de decoração de 

colheres de pau, cujos trabalhos dos alunos vencedores encontram-se em exposição nas 

montras do Teatro Municipal. 

Foi também dada continuidade à preciosa participação do comércio local que, em 

colaboração com a Associação Comercial de Vila do Conde, que decoraram as suas 

montras com colheres de pau, contribuindo para a dinâmica desta tradição identitária 

do concelho de Vila do Conde. 
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Mais uma vez, esta iniciativa contou também com a participação da comunidade sénior 

de Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
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Número de visitantes – Loja Interativa de Turismo e Posto de Turismo 

 
 novembro dezembro janeiro 

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

Loja Interativa de Turismo 14 8 56 0 9 1 

Posto de Turismo 13 9 9 0 4 1 

Total do mês 27 17 65 0 13 2 

Total dos visitantes por equipamentos 44 65 15 
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Atividades previstas | fevereiro a março  

 

Fevereiro 

 Entrega dos diplomas e prémios do Concurso/Exposição de Colheres de Pau*; 

 

Março 

 DIA de VILA do CONDE*; 

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

 

 

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

funcionamento (até ao dia 15 de janeiro) o Posto de Turismo e a Loja Interativa de 

Turismo 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. 

 

 

 

 

  



66 
 

Serviços Gerais 

O trabalho dos Serviços Gerais no período compreendido entre novembro de 2020 e 

janeiro de 2021 divide-se em 4 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. 

 

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 equipamento e 

bens, no âmbito do funcionamento dos diversos Serviços Municipais e coletividades. 

 

Apoio logístico a eventos diversificados; 

Atividades relacionadas com o Natal 2020 

 

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 e manutenção preventiva dos 

sistemas de AVAC e AQS de diversos Edifícios Municipais; 

 Acompanhamento da instalação/desmontagem da Iluminação decorativa de 

Natal 2020; 
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 Conversão para LED da iluminação dos espaços interiores do edifico da Casa do 

Barco, LIT – Loja Interativa do Turismo; 

 Empreitada de diversas reparações no sistema hidráulico das Piscinas Municipais 

de Vila do Conde – Polo2 Mindelo; 

 Execução de diversas reparações de natureza corretiva sistema de AVAC – 

Piscinas Municipais de Vila do Conde; 

 Execução de diversas reparações de natureza corretiva, sistema de AVAC – 

Teatro Municipal; 

 Empreitada de Requalificação / construção do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Vila Chã -  conclusão; 

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

freguesia de Vila Chã – conclusão; 

 Empreitada de Requalificação / construção do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Canidelo – em curso; 

 Empreitada de Construção de passeios em diversos arruamentos – Freguesia de 

Arvore – conclusão; 

 Empreitada de Construção / Requalificação de passeios em diversos 

arruamentos – Freguesia de Mindelo – conclusão; 

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

– em curso; 

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

em curso. 

 

 

Resumo das atividades por categoria desenvolvidas no período novembro 

de 2020 a janeiro de 2021 

 

 
 

Calceteiros
Arruamento

s
Máquinas Eletricidade Serralharia Carpintaria Transportes Pichelaria Trolhas Pintores Eventos

Intervenções 36 115 5 102 27 32 33 23 8 11 1

0

20

40

60

80

100

120

140



68 
 

 

Atividades Programadas 

 

Estão agendadas diversas atividades para o presente trimestre. No entanto, devido à 

situação pandémica não é possível apontar uma programação precisa dos trabalhos.  
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Serviços Veterinários Municipais 

Dezembro de 2020 (12 adoções e 11 esterilizações) 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2021 - até dia 20 (6 adoções e 15 esterilizações)  

Resultados 2020: 

-205 adoções de canídeos (117 cachorros e 88 adultos); 

-175 esterilizações de canídeos. 

Início do CED (Capturar/Esterilizar/Devolver) em colónias de felídeos em parceria com a 

Associação Animais Como Nós. 

A Autarquia oferece a Esterilização, Vacinação Antirrábica e colocação de Microchip e a 

Associação colabora na logística (captura com armadilha e devolução à colónia e pré-

inscrição das colónias candidatas ao CED). 

                              

Nos próximos meses, a atividade dos Serviços Veterinários Municipais irá desenrolar-se 

normalmente, com vista ao bem-estar dos nossos animais, não estando prevista 
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qualquer iniciativa com público ou grupos de pessoas devido à atual situação de saúde 

pública. 

Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica nas 

Freguesias 
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Teatro Municipal 

Atividades – dezembro 2020 e janeiro 2021 

Dezembro 

Eventos Número de espetadores 

Os Grandes Não têm grandes Ideias 39 

O DIA MAIS CURTO (sessão escolas) 62 

TOTAL 101 

 

Outros 

 3,17,18 e 21 – Assembleia Municipal 

 22 e 23 Gravação Vídeo Let’s Move 

Janeiro 

Eventos Número de espetadores 

Sessões do Cineclube de Vila do Conde (1) 11 

“Quintas de Cinema” (1) 94 

TOTAL 105 

 

Concerto  

 15 – Concerto de Ano Novo – Ensemble de Sopros da Banda de Antas e Carla 

caramujo | Transmissão streaming. 

Atividades agendadas 

Decorrente das medidas estabelecidas no decreto nº6-B/2021 que impõe o 

confinamento em todo o país, não nos foi possível proceder à exibição dos filmes e 

espetáculos que estavam previstos para janeiro: “O sal das lágrimas”, “O ano da morte 

de Ricardo Reis”, “Retrato da rapariga em chamas”, “Super-inteligência”, “O amor é uma 

aventura e “O trinfo da palavra” (teatro de Marionetas de Marcelo Lafontana). 
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Atividades – fevereiro a maio 2021 

Relativamente aos espetáculos programados para o período compreendido entre 

fevereiro e maio, serão organizados sob estrita observância das normas de saúde 

pública vigentes. A agenda poderá sofrer alterações de horários, adiamentos ou 

cancelamentos mediante as indicações da DGS em vigor. 

Para além das sessões de cinema, estão agendados espetáculos e exposições:  
 
– Exposição FOTO VC’21 - Carlos L. Franco Luís Câmara – Irão, As Faces de um “País” mal-
Amado; 

 
- Dança - Academia SportDance, Mostra de Dança do Centro Municipal da Juventude; 

- Música - Rita Redshoes, GNR, XXV Alcatraz - Festival de Tunas; 

- Teatro - Eunice Muñoz, Miguel Gizzas; 

- Outros – Dia de Vila do Conde, “Um outro olhar”, Entrega de Diplomas pelo 

Agrupamento Afonso Sanches. 

 

 

 

 
 




