
Mercearia Tradicional
Recriando o imaginário do tempo de mercearias, que vendiam
de tudo e prestavam diversos serviços, correspondendo às 
necessidades dos habitantes das comunidades onde estavam inseridas.
A Mercearia Tradicional tinha um papel social importante ao permitir 
pagamentos dilatados no tempo, isto é, os fregueses, recorriam muitas 
vezes ao crédito que funcionava através de um registo no famoso livro 
de �ados. A Mercearia Tradicional também funcionava durante muito
tempo como “agente de serviços”. Ali era possível descontar cheques, 
levantar a reforma, pagar as quotas da Casa do Povo, etc... Na 
Mercearia tratavam-se os fregueses pelos seus nomes, perguntando-lhes 
pelas famílias, partilhando notícias e informações.  
As Mercearias fazem parte do imaginário coletivo da nossa comunidade.

Quinta Pedagógica
A “Quintinha” é uma experiência, que estimula de forma divertida, o 
contacto com a Natureza, explorando o ciclo da agricultura, desde o 
cultivo à mesa.
Promover a sustentabilidade e a educação ambiental é o principal 
objetivo desta iniciativa, que visa sensibilizar, as crianças para a 
importância da agricultura na cadeia alimentar, ajudando a descobrir 
os alimentos que comemos, de onde vêm, como são cultivados e 
produzidos, quem são as pessoas envolvidas na sua produção e como 
chegam à nossa casa.
A Quintinha é constituída por um circuito de atividades, que funcionam 
como etapas de aprendizagem, viajando ao longo do ciclo da agricultura.

Apoios:

Co-produção:



PROGRAMA

12 de setembro, quinta-feira - Dia do Agricultor
17h00 - Abertura da Feira
17h15 - Milk Drink - Um brinde ao Leite Português (AGROS)
17h30 - Desfolhada Tradicional - Centro Desportivo, Cultural e Recreativo de Gião
18h30 - 21h00 - “Dar voz aos resíduos verdes”- Teatro de Rua 
(no âmbito da Campanha de Comunicação de Resíduos Verdes da Lipor)

21h30 - Atuação do Rancho Etnográ�co Amigos da Borga - Tougues

13 de setembro, sexta-feira - Dia do Campo
16h00 - Workshop de ”Queijo Fresco”
18h30 - 3ª edição do concurso “A Maior Abóbora de Vila do Conde” - Associação Omnium Âncora 
Para participar consulte regulamento em www.cm-viladoconde.pt
21h30 - Workshop de ”Queijo Fresco”
21h30 - Espetáculo musical com ”Cláudia Martins e os Minhotos Marotos”

14 de setembro, sábado - Dia da Quinta
10h00 - 12h00 - Iniciação à Equitação - Centro de Criação de Ensino Hípico D’Ameira
16h00 - Hipoterapia - Quinta da Agra
16h00 - Workshop de ”Queijo Fresco”
16h30 - Caminhada Rural com passagem pelas freguesias de Vilar do Pinheiro, Aveleda e Labruge e visita 
guiada a uma casa agrícola com desfolhada e merenda tradicional 
(Inscrições até 12/09 através do tel. 252 617 506 ou e-mail arqueologia@cm-viladoconde.pt

17h30 - Desfolhada Tradicional - Centro Desportivo, Cultural e Recreativo de Gião
18h00 - 2ª edição do concurso “A Melhor Marmelada e Geleia de Marmelo de Vila do Conde”
Para participar consulte regulamento em www.cm-viladoconde.pt

21h30 - Workshop de ”Queijo Fresco”
21h30 - Espetáculo Musical com “Sérgio Mirra Trio” 

15 de setembro, domingo - Dia do Cavalo
(O Picadeiro, onde se realizam as atividades de Equitação, está localizado junto ao Parque de Jogos)

11h00 - Demonstração de Classe Especial de Volteio e Iniciação à Hipoterapia
11h30 - Workshop de “Queijo Fresco”
15h00 - Equitação - Quinta da Agra
15h30 - Demonstração de Carrossel de Cavalos - Espaço de Equitação e Lazer “O Sítio”
16h00 - Workshop de “Queijo Fresco”
16h30 - Des�le/passeio de cavaleiros, amazonas e atrelagens - necessário traje adequado

17h30 - Desfolhada Tradicional - Centro Desportivo, Cultural e Recreativo de Gião
21h00 - Cantares ao Desa�o

Atividades
Mercearia Tradicional
Quinta Pedagógica
Animais da quinta em exposição
Circuito de mini tratores para crianças
Circuito de tratores - Associação Desporto Automóvel
Exposição de Tratores - Torre Marco
Gastronomia: doces, enchidos, pão caseiro e vinhos
Mercado Rural
Restaurante

Horário
Quinta-feira: 17h00 - 24h00
Sexta-feira: 10h00 - 24h00
Sábado: 10h00 -24h00
Domingo: 10h00 - 23h00

Jardim da Av. Júlio Graça
Entrada livre


