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Arquivo Municipal | Centro de Memória de Vila do Conde | 

Galeria Júlio – Centro de Estudos Júlio /Saúl Dias 

Atividade: fevereiro 2021 | junho 2021 

Desenvolvimento de atividades diversificadas de âmbito cultural, como exposições, colóquios, 

serviços educativos: 

 Estudo, tratamento e divulgação do legado Júlio / 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 e GISA on-line;

 Orientação de um estágio pedagógico da ESE;

 Realização e publicação de vídeos com ateliers para crianças / famílias;

 Evocação do Dia Mundial da Poesia com a colocação de poemas de Saúl Dias nas montras 

do Centro de Memória de Vila do Conde;
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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;

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

 Trabalhos alusivos aos tapetes de flores de Vila do Conde 
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Auditório Municipal 

 

Atividade realizada – fevereiro, março e abril 2021  

Apoios técnicos e de produção 

 

 Gravação do Vídeo Espetáculo “Onde” comemorações Dia de Vila do Conde

 Reunião “Tapetes de Flores”

 Inauguração Escola dos Correios

 Cerimónias “25 abril” – Largo dos Artistas, Praça Vasco da Gama e Monumento 

aos Ex- Combatentes

 

 

Atividade prevista para maio e junho 

Dança e Artes Performativas 

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

Magalhães e “Nome próprio” de Beatriz Larangeira

Teatro 

 3 Irmãs – Criação Original a partir do Clássico de Anton Tchékhov – Ana Sampaio e 

Maia, Joana Cotrim e Rita Morais

Música 

 Concerto comemorativo dos 100 Anos de Astor Piazolla

 

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

 

Fevereiro 2021 

Contos ao sábado: O sapo apaixonado, de Max Velthuijs – Teatro de sombras (online) 

Livros no coração: decoração com livros de estrutura em formato de coração e sugestões de 

leitura (online) 

 

 

 

Atelier Bibliofazendo: uma caixinha para o Dia dos Namorados (online) 

Passatempo Agora contam vocês… Histórias em família: partilha de momentos de leitura 

(online) 

 

Março 2021 

Concurso Nacional de Leitura: fase municipal (online) 

Contos ao sábado: A árvore generosa, de Shel Silverstein – Apresentação em vídeo de leitura 

encenada com participação especial de Vitor Silva (online). 

Estendal Poético – 21 de Março – Dia Mundial da Poesia 

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

participação dos agrupamentos de escolas do concelho. 
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Apresentação do vídeo com declamação do poema “Romance de Vila do Conde”, de José Régio, pela 

equipa da Biblioteca Municipal e interpretação musical do professor Aires Pinheiro (online). 

Atelier Bibliofazendo: Presentes para o Dia do Pai (online). 

 

 

Abril 2021 

2 de Abril – Dia Internacional do Livro Infantil: sugestões de leitura (online). 

Contos ao sábado: Se eu fosse um livro, de José Jorge Letria e André Letria – apresentação em 

vídeo com leitura a várias vozes pela equipa da Biblioteca (online). 

Atelier Bibliofazendo: um livro especial (online) 

 

25 de Abril: 20 anos da Biblioteca 

Distinção dos 10 melhores leitores 

Espetáculo “Um mágico em apuros”, de Rui Ramos 

A Biblioteca faz anos: Os parabéns. 
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Maio 2021 

Contos ao sábado: (História a definir) online. 

Atelier Bibliofazendo: (tema a definir) online. 

À conversa com… subordinada ao tema “As famílias confinadas” (participação de bloggers 

reconhecidos) 

Montra: Ruy Belo e Vila do Conde 

 

Junho 2021 

Contos ao sábado: (História a definir) online. 

Atelier Bibliofazendo: (tema a definir) online. 

Exposição Bibliográfica “Tapetes de flores”: elaboração de um tapete de flores no átrio da 

Biblioteca. 

 

 

Empréstimo domiciliário de livros e dvd’s 

 

 

 

 

 

Empréstimo presencial de livros e dvd’s 

 

1 de fevereiro a 19 de março 21 de março a 6 de abril 

  

  

323 902 
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Desporto e Movimento Associativo 

 

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 2021 

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, nas 

reuniões de Câmara de 14/10/2020, 28/01/2021, 04/02/2021, 25/02/2021, 04/03/2021, 

25/03/2021 e 01/04/2021, atribuir subsídios a 61 instituições Desportivas, 20 Culturais, 14 

Cívicas, 20 Instituições de Solidariedade Social (IPSS), 18 Agrupamentos Folclóricos, 8 

Agrupamentos de Escuteiros, 18 Conferências, 3 Fábricas Paroquiais/Comissões. 

 

Subsídios de Capital - 2021 

O executivo da Câmara Municipal deliberou, nas reuniões de Câmara de 28/01/2021 e 

25/02/2021, atribuir a 3 instituições subsídios de capital no valor total de 15.500,00 €. 

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:  

 Subsídios correntes e de capital  

 Programa De Apoio Ao Atleta De Alto Rendimento – Projeto Olímpico 
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No âmbito destes dois programas 

de apoio foram atribuídos, até ao 

momento, subsídios no valor total 

de 2.046.295,62 € (Ver Quadro 1 e 

Gráfico 1). 

 

Programa de Apoio ao Atleta de alto Rendimento – Projeto Olímpico (2021) 

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. 

 

 



12 
 

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

analisadas e avaliadas nove candidaturas ao programa, tendo já sido aprovadas oito, nas 

reuniões de Câmara de 28/01/2021, 25/02/2021 e 04/03/2021. 

Estão integrados neste programa os seguintes atletas: 

 João Paulo Azevedo - Fosso Olímpico (Tiro) - Clube de Caça de V. Verde; 

 Messias Baptista – Canoagem - Sport Lisboa e Benfica; 

 Pedro Ribeiro Ferreira – Trampolins - Sporting Clube de Portugal; 

 José Leonel Ramalho – Canoagem - Clube Náutico do Prado; 

 Ana Catarina Monteiro – Natação - Clube Fluvial Vilacondense; 

 Ana Rita Oliveira – Karaté - Ginásio Clube Vilacondense; 

 Raquel Queirós - Ciclismo-BTT - ADCRS Guilhabreu; 

 Regina Oliveira – Canoagem - 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. 

 

 

Gestão de 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 (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 mensal apresentou um decréscimo exponencial, desde o início da pandemia, até que 

quase todas as modalidades desportivas foram suspensas. A utência total de janeiro a março de 

2021 foi de 735 utilizadores. 
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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). 

A utência mensal apresentou um decréscimo exponencial, desde o início da pandemia, até que 

quase todas as modalidades desportivas foram suspensas. A utência total de janeiro a março de 

2021 foi de 1.831 utilizadores. 

 

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). 

 

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

de competição federados e preparação desportiva de rendimento desportivo 

 

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 14 de 

fevereiro de 2021, como medida de prevenção da propagação da epidemia do COVID – 19. 

Só a equipa sénior feminina de Voleibol do G.C. Vilacondense, que tem competições na 1ª 

divisão nacional é que teve autorização para utilizar o Pavilhão do Parque de Jogos para treinos e 

jogos. 

No dia 01 de março de 2021, abriu o Posto de Vacinação, Covid-19 no Pavilhão do Parque de 

Jogos. 

Tem por base a RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 19-2021, no dia 05 de abril de 2021, 
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iniciou-se a retoma da atividade desportiva, com a abertura condicionada do Parque de Jogos, 

permitindo a utilização do espaço apenas pela modalidade de Ténis, mantendo-se o Posto de 

Vacinação, Covid – 19 no Pavilhão. 

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, com a atualização a 31 de 

março de 2021. 

 

 

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 reinício destas atividades, é analisada 

mensalmente, conforme a progressão ou regressão da situação pandémica. 

 INTITUIÇÕES GERAL - ACESSOS  

 

Instituições 

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

CF Vilacondense 0 491 1251 1102 598 73 184 0 0 0 0 3699 336,27 

GC Vilacondense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

VC Kayak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

CN Ponte Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Ornitológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SubTotal 0 491 1251 1102 598 73 184 0 0 0 0 3699 336,27 
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Gabinete Municipal de Arqueologia 

Cividade de Bagunte 

 

A construção do Centro de Receção da Cividade de Bagunte encontra-se numa fase adiantada 

de construção. O núcleo central do edifício encontra-se betonado, bem como a parede que 

define o corredor que faz a distribuição dos visitantes pelas diversas salas. Iniciou-se a 

construção das paredes exteriores do edifício. 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. 
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Para além do alargamento do caminho, a construção do muro em pedra que irá definir a largura 

do caminho está terminada. Estes trabalhos estão a ser feitos com recursos internos do 

Município e da APPA-VC e foram alvo de acompanhamento arqueológico diário. 

 

 

O Gabinete de Arqueologia Municipal, através do Dr. Pedro Brochado de Almeida estará 

presente da 86ª reunião anual da Society for American Archaeology, que será realizada entre 15 

e 17 de abril próximo. Ao contrário das participações anteriores, este ano a reunião ocorrerá 

no formato online, 

devido à pandemia de COVID19. A Society for American Archaeology é uma associação 

profissional de arqueólogos Norte-Americana, com sede em Washington DC, fundada em 1934, 

sendo a maior instituição do seu género no Mundo. O convite foi formulado pela Prof.ª Doutora 

Maria Wade, da University of Texas at Austin, que está a organizar um painel de conferências 

para aquele encontro sobre a Cultura dos Castros. A Prof.ª Doutora Maria Wade é quem 

organiza anualmente a field-school da University of Texas at Austin na Cividade de Bagunte. 
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No âmbito da gestão florestal iniciou-se a 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. No mesmo âmbito, também está previsto a limpeza 

de toda a área de ruínas arqueológicas. 

Adicionalmente e com a colaboração do Gabinete Técnico Florestal, em março, procedeu-se ao 

controlo de austrálias que infestam uma área significativa (cerca de 1ha) da Cividade de Bagunte. 

Essa área confronta com a Rua de Corvos. 

 

 

Na sequência dos trabalhos arqueológicos realizados em 2020 na acrópole da 

Cividade de Bagunte, está em fase final de 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. A título de exemplo, 

este estudo permitiu identificar dezenas de espécies vegetais, entre as quais a 
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videira, o castanheiro e a figueira, espécies que consideramos indígenas a esta 

região, mas que terão sido introduzidas/massificadas pelos romanos. 

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. 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. 

A peça exposta foi substituída por uma nova. 
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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 em exposição correspondem a um conjunto de 22 patelas cerâmicas, ou 

seja, peças de um jogo. Enquadram-se no período correspondente à Romanização, 

ou seja, entre o século I a.C. e o séc. IV. d.C.. As patelas foram produzidas 

reaproveitando fragmentos de peças de cerâmica que, por ser terem partido, já não 

tinham serventia. Estas peças permitiam jogar um conjunto muito diverso de “jogos 

de tabuleiro”, muitos dos quais com origem anterior aos romanos e com práticas que 

prevaleceram até aos nossos dias. 

De entre esses jogos destacam-se o “jogo do soldado” - referido pela primeira vez 

por Varrão (116-27 a. C.) -, o “jogo do moinho” - semelhante ao atual jogo do galo 

- e o “Tabula”, também conhecido como o jogo das Doze em Linha. 
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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 já 

ocorreu, estando agora a ser melhorado após uma primeira análise. 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 

 



21  

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. 

 

O Laboratório de Conservação e Restauro está a realizar o tratamento de duas 

portas de cela do Mosteiro de Santa Clara, que inclui a desinfestação, a limpeza e 

a consolidação, permitindo a sua integração no futuro Centro Interpretativo do 

Mosteiro de Santa Clara. 

 

Outros trabalhos arqueológicos 
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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. 

Outros trabalhos 

 

 

Encontram-se em execução os trabalhos de conservação, restauro e integração 

cromática de lacunas existentes no painel de azulejos “Visite em Vila do Conde”, 

existente em Azurara. É expetável que o trabalho fique concluído em meados do 

mês de abril. 

Está em desenvolvimento o projeto de arquitetura e especialidades para a Azenha Quinhentista. Este 
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trabalho foi antecedido pelo levantamento topográfico da estrutura. 

                                              

O Gabinete de Arqueologia Municipal está a trabalhar no dossiê do futuro Centro 

Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara, equipamento cultural será de livre acesso. 

 

 

O Gabinete de Arqueologia Municipal está a trabalhar no dossiê do futuro Centro 

Interpretativo do Palacete Melo e na definição da narrativa que será exposta por 

meio dos elementos decorativos da Pausada da Juventude: as Artes Náuticas. 
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Gabinete Municipal Vila do Conde 2020 

Atividade Realizada e Atividade Prevista para o período de fevereiro 

a junho de 2021: 

- Em 2021 foram realizados 29 atendimentos a pessoas desempregadas. Neste 

período encaminhamos alguns candidatos para inscrição nas ofertas de emprego do 

Mercadona. 

- Realizamos 13 reuniões presenciais com empresários e outros promotores para 

enquadramento dos projetos no PT2020. 

- Foi enviada informação por e-mail e prestados esclarecimentos e apoio na 

apresentação de candidaturas no âmbito dos programas: APOIAR, APOIAR 

+Simples, APOIAR Rendas e PDR 2020 – Renovação do parque de tratores agrícolas. 

 

Candidaturas 

Apresentada a candidatura ECO-URB – O Município de Vila do Conde é entidade 

líder de uma parceria constituída ainda pelos municípios de Angra Heroísmo, Castro 

Marim, Funchal, Lajes do Pico, Pombal, Vila Real e Viseu. O concurso visa a 

constituição de uma Rede Cidade Circular (RC2), no âmbito do tema prioritário da 

InC2: Economia Urbana para a Circularidade, com o objetivo de apoiar e capacitar 

os municípios e as suas comunidades na transição para a economia circular. 

Apresentada a candidatura “Criação de percursos pedonais em zonas de risco – 

operação 8”. 

Por solicitação da AMP, acompanhamento da execução das operações no âmbito das 

candidaturas aos equipamentos sociais de 3 instituições do concelho. 
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Decorrente das diretivas impostas pelo Governo face à situação epidemiológica do país e com o 

objetivo de evitar a propagação da COVID-19, os equipamentos culturais do Município, onde se inclui 

o Museu de Vila do Conde, encerraram ao público no dia 15 de janeiro e reabriram a 06 de abril. Neste 

sentido, não existem dados de bilheteira a apresentar relativamente às entradas. 

 

Exposições realizadas 

No âmbito da iniciativa “Peça do Mês” relativa ao mês de fevereiro foi selecionado 

um conjunto de bonecas de pano, de tradição afro-brasileira, de seu nome 

Abayomi, confecionadas pela artesã brasileira Cláudia Müller, e doadas à Câmara 

Municipal de Vila do Conde. O termo Abayomi significa “Encontro precioso”, e o 

seu simbolismo transporta-nos para as temíveis viagens dos tumbeiros – navios de 

pequeno porte que realizavam o transporte dos escravos para o Brasil, a bordo dos 

quais as mães, rasgando retalhos das suas próprias saias, com nós e tranças faziam 

estas bonecas, por forma a apaziguar e proteger os filhos. 

 

fevereiro – Bonecas Abayomi – 

Câmara Municipal de Vila do 

Conde – Núcleo Central 

(reservas); 

 

Para o mês de março, e assinalando-se no dia 27 o Dia Mundial do Teatro, selecionou-se a  

Museu de Vila do Conde 
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gravura para a reprodução da capa da obra de teatro ’Jacob e o Anjo’ de José Régio. Nesta 

técnica de impressão a imagem a ser reproduzida é gravada por um processo 

fotomecâniconuma placa de zinco, o desenho é realizado com o recurso a uma tinta especial 

sobre a superfície em alto-relevo, que vai transformá-lo numa matriz, pronta para ser 

impressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

março –Zincogravura Jacob 

e o Anjo– Câmara 

Municipal de Vila do Conde 

– Casa de José Régio 
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Relativamente ao mês de abril, as peças escolhidas para estarem em exposição nos Paços do 

Concelho, foram dois alfinetes de toucado (acus crinalis na expressão latina) usados como objetos de 

adorno, em cabelos femininos, do período da Romanização. Encontrados durante as escavações 

arqueológicas realizadas em 2015 e em 2020 pelo Gabinete de Arqueologia Municipal, na Cividade 

de Bagunte, ambos em contexto habitacional, revelando uma preocupação estética com a aparência 

que já naquela altura, desempenha um importante papel na vida social. 

 

Abril – Alfinetes de Toucado – Camara Municipal de Vila 

do Conde – Gabinete de Arqueologia Municipal; 
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Exposição fotográfica “Centelhas”, da fotógrafa Isabel Silva integrada no Foto VC 

– Alfândega Régia-Museu da Construção Naval; 

 

 

TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO 

- Continuação dos trabalhos de levantamento junto de diferentes instituições 

nacionais, de arquivos de imagem em movimento da temática naval; 

- Recolha de conteúdos com vista à requalificação da exposição de longa duração 

do Museu das Rendas de Bilros; 

- Recolha de conteúdos com vista à remodelação da exposição de longa duração 

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; 

- Recolha de conteúdos para elaboração de um guião para uma visita dramatizada 

a bordo da Nau Quinhentista. 
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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 

de desinfestação 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; 

- Inserção da coleção bibliográfica de José Régio no sistema integrado de gestão 

de bibliotecas(GIB) com vista à integração no catálogo da Biblioteca Municipal 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 equipamentos portáteis de climatização. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

- Início do processo de transferência do recheio da casa que pertencia ao Dr. João 

Maria Reis Pereira, irmão do escritor José Régio; 

- Elaboração de candidatura ao Programa de Parcerias para o Impacto com a 

criação de uma oficina de carpintaria naval de madeira; 

- Elaboração de candidatura ao Concurso ProMuseus 2021 com a requalificação da 

exposição de longa duração do Museu das Rendas de Bilros; 

- Preparativos tendo em vista a apresentação aos órgãos do poder local concelhio 

e ao tecido associativo de interesse do projeto "Vila do Conde - o Lugar onde o 

coração se esconde" que integra a Programação Cultural em Rede (NORTE-04-

2114-FEDER- 000639), que irá apoiar a realização de 21 concertos e filmes-concerto 

por todo o concelho de Vila do Conde; 

- Estabelecimento de contactos com o CEARTE, tendo por objetivo a realização de 

ações de formação em rendas de bilros, no Museu das Rendas de Bilros; 

- Participação no programa da AMP – Património Cultural, Aviso NORTE 14-2019-

16, que visa a realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens 

culturais, com elevado impacte em termos de projeção da imagem da região, 

através da programação em rede a nível intermunicipal e ou regional, bem como a 

divulgação e integração territorial, através de iniciativas de cooperação territorial 

e institucional, que permitam integrar a programação cultural, as visitas guiadas e a 

divulgação de equipamentos, bens culturais e serviços prestados. 

- Colaboração com conteúdos, fotografias e texto traduzidos para a apresentação, 

divulgação e promoção do site oficial do projeto europeu rurAllure, e respetivas 

plataformas nas redes sociais, no sentido de dar início à implementação do WP8 – 

Plano de Comunicação e disseminação do projeto. 

Este projeto que o munícipio integra é um consórcio de 16 parceiros de 5 países 

diferentes, liderado pela Universidade de Vigo, no âmbito do Programa-quadro de 

Investigação e Inovação Horizonte 2020, e que será implementado entre janeiro de 

2021 e dezembro de 2023. Resumidamente, aquilo que se pretende é canalizar os 

fluxos de peregrinos, que atualmente percorrem as grandes rotas de peregrinação 

europeias, para conhecer e desfrutar das potencialidades que as regiões 

predominantemente rurais podem oferecer, e assim fazer face aos grandes 
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desafios económicos e demográficos que aí se enfrentam, um pouco por toda a 

europa. 
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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 integram o parque escolar concelhio; 

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

- Reorganização das reservas no núcleo central do Museu de Vila do Conde; 

- 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 do 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 do episódio 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: 30/03/2021 

 Projeto de Ampliação e Requalificação da Escola Básica nº1 de Vila do Conde 

Encontram-se em curso os trabalhos de acabamentos gerais. 

 Requalificação da Rua Dr. Américo Silva – Azurara 

Obra concluída 
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 Construção do Centro Comunitário das Caxinas – Vila do Conde 

Encontram-se em curso os trabalhos de drenagem de águas residuais e pluviais, 

colocação de camada de regularização e betão leve em coberturas não acessíveis, 

colocação de condutas da rede aerólica. 

 

 Requalificação dos arruamentos e Largo Urbanização 25 de abril - União de 

Freguesias Bagunte – Ferreiró – Outeiro – Parada

Encontram-se em curso os trabalhos de acabamentos e retificações em obra. 
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 Construção de passeios e baía de estacionamento na Rua Maria Paes Ribeiro

– Vila do Conde – Obra concluída 

 

 

 Requalificação paisagística do Largo de Vilarinho – Macieira da Maia 

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

edifício de apoio, plantação das espécies arbóreas e jardins.
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 Requalificação da Rua do Rancho da Praça, Rua da Senra e do Largo 

Guilherme Gomes Fernandes – Vila do Conde

Continuam em curso os trabalhos de construção das bases dos pavimentos e colocação 

de guias, assentamento de lajeado de granito nos passeios. 

 

 Alargamento e pavimentação da Rua 5 de Outubro - Bagunte

Encontram-se em curso os trabalhos de preparação para a pavimentação. 
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 Centro de Receção da Cividade de Bagunte

Continuam 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 construção das ETARS. 
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 Requalificação urbanística da Rua Nova de Castelões – Fajozes

Obra concluída 

 

 

 Execução de muro de suporte na rua Soeiro Mendes da Maia – 

Guilhabreu

Obra concluída. 
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Encontram-se em fase de procedimento as seguintes obras/projetos (ainda 

não iniciadas): 

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

adjudicação);

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

 Construção do Parque de estacionamento/interface modal – Vila do Conde (em 

adjudicação);

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

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 

adjudicação);

 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 semi-enterrado no 

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

Conde/Vilar/Vilar do Pinheiro (em procedimento);

 Igreja de São Cristovão de Rio Mau - conservação, salvaguarda e valorização geral 

do imóvel (em procedimento);

 Instalação Divisão PSP - Vila do Conde – (em procedimento para revisão do 

projeto);

 Execução de pavimento elevado e pinturas de passadeiras – Rua da Lapa – Vila 



42  

do Conde (em revisão do projeto);

 Pavimentação da Rua do Outeiro – Modivas - (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) Impermeabilização de chapim e fachada em loja no Núcleo Habitacional 

da Cidade Nova; 

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; 

 

 

Serviços executados nas diversas áreas entre fevereiro e 

abril 2021 
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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 pavimentos e fachadas do bloco A21 sito no Largo da 

Paz, Cidade Nova; 

c) Demolições e limpezas de construções existentes na urbanização recife, 

em Touguinha; 

d) Reparação de vários tubos de queda de águas pluviais e junta de dilatação 

nos Núcleos habitacionais da Cidade Nova – Dálias – Farol; 

e) Substituição das grelhas de ventilação no Núcleo Habitacional de 

Labruge; Prevista a realização dos procedimentos concursais para execução das 

empreitadas: 

a) Substituição das coberturas dos Núcleos Habitacionais 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 vários fogos de habitação 

social em regime de arrendamento; 

d) Reabilitação de 36 fogos para realojamento de famílias no âmbito do 

concurso de realojamento recentemente aberto; 

e) Reabilitação de 3 fogos para transferência de famílias do Farol para a 

Cidade Nova e Dálias. 
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f) Demolições e limpezas de construções existentes na urbanização recife, 

em Touguinha; 

g) Reparação de vários tubos de queda de águas pluviais e junta de dilatação 

nos Núcleos habitacionais da Cidade Nova – Dálias – Farol; 

h) Substituição das grelhas de ventilação no Núcleo Habitacional de 

Labruge; Prevista a realização dos procedimentos concursais para execução das 

empreitadas: 

f) Substituição das coberturas dos Núcleos Habitacionais da Junqueira, 

Macieira; Farol e Cidade Nova; 

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

em regime de arrendamento; 

h) Substituição de revestimento do pavimento em vários fogos de habitação 

social em regime de arrendamento; 

i) Reabilitação de 36 fogos para realojamento de famílias no âmbito do 

concurso de realojamento recentemente aberto; 

j) Reabilitação de 3 fogos para transferência de famílias do Farol para a 

Cidade Nova e Dálias. 
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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: 
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47  

 

Com recurso a entidades externas, foram ou estão a ser levados a cabo alguns trabalhos 

em diversos estabelecimentos de ensino, destacando-se: 

 

a) Início da obra de ligação da rede de drenagem de águas residuais à infraestrutura 

pública na EB1/JI de Arcos; 

 

 

b) Início da obra de instalação dos equipamentos afetos à confeção das refeições 

escolares na EB1/JI Saul Dias; 
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c) Conclusão da empreitada de substituição da cobertura da cantina da 

EB1/JI da Junqueira; 

 

 

 

d) Conclusão da obra de reparação de dois muros de suporte na EB1/JI de Vairão; 
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e) Prevê-se a breve prazo o início das empreitadas: 

1. Requalificação dos parques infantis dos estabelecimentos 

escolares da EB1/JI das Caxinas, EB1/JI de Mosteiró e CE de 

Areia/Árvore; 

2. Substituição integral da cobertura da EB1/JI de Arcos; 

3. Ligação da rede de drenagem de águas residuais à infraestrutura 

pública na EB1/JI de Rio Mau; 

4. Substituição da caixilharia exterior na EB1/JI de Vila Chã, Igreja; 

5. Ligação da rede de drenagem de águas residuais à infraestrutura 

pública na EB1/JI de Rio Mau; 

6. Substituição da caixilharia exterior na EB1/JI de Vila Chã, Igreja; 

 

Preparação dos procedimentos concursais: 

a) Substituição da cobertura na EB1/JI de Gião; 

b) Substituição da cobertura na EB1/JI de Arcos. 
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Serviço de Turismo 

Atividades desenvolvidas 

Em resultado da grave evolução epidemiológica da Pandemia de COVID 19, o 

Parlamento aprovou a renovação do Estado de Emergência e confinamento 

geral, que entrou em vigor a partir das 00h00 do dia 15 de janeiro. Decorrente 

das diretivas impostas pelo Governo, a Câmara Municipal encerrou os 

equipamentos culturais e de lazer, que incluiu o Posto de Turismo e Loja 

Interativa de Turismo. 

 

Loja Interativa de Turismo e Posto de Turismo 

 Apoio aos restaurantes locais do concelho de vila do Conde 

No âmbito do Programa “Estamos Aqui”, implementado em março de 2020, o 

Município disponibilizou aos agentes económicos de restauração locais do concelho, 

50.000 unidades de embalagens para take away e sacos, no sentido de apoiar um dos 

setores mais sacrificados e que só puderam operar em regime de 'Take Away' e 

entrega de refeições ao domicílio, por forma a ajudar a minimizar o impacto sentido 

neste período  de confinamento. 
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Atividades previstas 

 Entrega dos diplomas e prémios do Concurso/Exposição de Colheres de 

Pau aos alunos premiados.
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Serviços Gerais 

 

O trabalho dos Serviços Gerais no período compreendido entre janeiro de 2021 e 

abril de 2021 poder-se-á claramente subdividir em quatro vertentes: 

 Serviços de Manutenção;

 Apoio a desenvolvimento de atividades dos diversos serviços Municipais;

 Apoio logístico a eventos diversificados;

 Desenvolvimento de empreitadas e obras diversas nos equipamentos Municipais.

 

Serviços de Manutenção 

Execução de diversos trabalhos de manutenção correntes de natureza 

diversificada nos diversos edifícios, instalações, equipamentos, iluminação 

publica e infraestruturas integrantes do património Municipal. 

Execução de Trabalhos de manutenção corretiva em Arruamentos 

Municipais e espaços públicos de domínio Municipal, nas freguesias e 

Cidade de Vila do Conde. 

 

Apoio a desenvolvimento de atividades dos diversos serviços Municipais 

Apoio com transporte e cedência de operacionais na movimentação de 

equipamentos e bens      no âmbito do funcionamento dos diversos serviços 

Municipais e coletividades. 

 

Apoio logístico a serviços e eventos diversificados 

Apoio á realização do ato eleitoral – Presidenciais 2021  

– montagem e distribuição de urnas e cabines de voto; 
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- Atividades relacionadas com a montagem do Centro de 

Vacinação Covid-19 

   -                Apoio logístico e apoio á realização da queima do Judas 2021 

 

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

 Execução de diversas reparações de natureza corretiva sistema de AVAC – 

Edifícios Escolares - Centro Escolar Violetas, Centro Escolar de Mindelo, 

Centro Escolar Augustina Bessa Luis, Escola Básica JI Malta

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

Biblioteca Municipal, Centro de Memória, Pavilhão de Macieira, Piscinas de 

Mindelo, Teatro Municipal, Centro de Atividades

 Empreitada de Requalificação/ construção do Pavilhão Desportivo 

Municipal de Canidelo – em curso

 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

 Empreitada de requalificação e drenagem de águas Pluviais – Rua da Igreja 

– UF Fornelo/Vairão

 Empreitada de Alargamento e execução de passeios – Rua do Batel – 

Guilhabreu – 2ª Fase
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Resumo das atividades por categoria desenvolvidas no período janeiro  de 2021 a abril 

de 2021 

 

 

Atividades Programadas 

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

atividades, uma vez a presente situação impõe contingência não é possível desde já apontar 

uma programação de trabalhos precisa. 
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Serviços Veterinários Municipais 

 

Adoções e esterilizações (fevereiro e março): 

- 38 adoções 

- 28 esterilizações 

 

 

Projeto Capturar, Esterilizar e Devolver (CED) 

No âmbito do projeto CED (Capturar, Esterilizar e Devolver) em colónias de gatos de rua, os 

Serviços Veterinárias intervieram em três (Caxinas, Árvore e Junqueira), num total de duas 

dezenas de gatos, em parceria com a Associação Animais Como Nós (ACN). 

 

A Autarquia, gratuitamente, esteriliza, vacina contra a raiva e coloca o microchip em nome da 

cuidadora da colónia. A ACN efetua a inscrição das colónias e o contato com as cuidadoras e faz 

ainda a entrega dos gatos para o CED e a sua posterior devolução à colónia de origem. 
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Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

Vai decorrer até ao mês de julho, em todas as freguesias do concelho, a Campanha Oficial de 

Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica, de acordo com as regras impostas no âmbito 

da Pandemia COVID-19. 
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Teatro Municipal 

 

Atividades – fevereiro e março 2021 

 

 

Na sequência do estado de emergência nacional, motivado pela pandemia do vírus 

Covid 19 e no estrito cumprimento das recomendações emanadas pela da DGS, 

todos os espetáculos foram cancelados até dia 19 abril. 

 

Atividades – abril a junho 2021 

 

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 da DGS em vigor. 

Abril 

Cinema 

 Sessões do Cineclube de Vila do Conde; 

 22– Cinema Teatro Municipal 

Música 

 29 e 30 – Festival “Montepio às Vezes o Amor” – GNR 

Exposição 

 24 – Exposição FOTO VC’21 

Carlos L. Franco Luís Câmara – Irão, As Faces de um “País” mal-Amado 
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Maio 

Cinema 

 Sessões do Cineclube de Vila do Conde; 

06, 13, 20 e 27– Cinema Teatro Municipal 

Música 

 08 – Miguel Gizzas 

 28 – Rita Redshoes 

Teatro 

 21 – “Discursos O Triunfo da Palavra” de Marcelo LaFontana 

Outros 

 14/15 – Entrega do Prémio Escolar 

 

Junho 

Cinema 

 Sessões do Cineclube de Vila do Conde; 

 17– Cinema Teatro Municipal 

Outros 

 05 – Apresentação Livro – Queima do Judas, Quinze Primaveras 

 10 – Apresentação Livro 
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Ações no âmbito do Programa “Estamos Aqui” 




