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Visita Guiada a Vila do Conde 
 

Dia 8 de junho de 2019 
Sábado, às 09:00 horas 

 

Após o sucesso da visita que realizámos o ano passado a Vila do Conde e onde tivemos 
oportunidade de conhecer muito desta terra tão rica em história e património, vamos lá voltar, 
para conhecer novos aspetos da Cidade.  

Uma vez mais, só foi possível organizar esta visita, nos moldes em que está delineada, graças à 
ajuda do Sr. Fernando Magalhães, que vive naquela cidade e nos acompanha muitas vezes nas 
nossas deambulações e que nos deu os contactos certos, para que possamos conhecer a sua 
terra de adoção. 

A Dra. Manuela Cambotas vai acompanhar-nos novamente e trazer o seu saber, dando-nos a 
conhecer muitos escritores, selecionando textos seus, que aqui nasceram ou viveram, falando 
da sua vidas e obras. 
 
Assim, vamos, 
 
Ao Centro de Memória de Vila do Conde (Núcleo Central do Museu da Cidade), à Casa de José 
Régio, ao Centro Interpretativo de Memórias da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
(uma das mais antigas do país) e à Casa de Antero de Quental. Entre visitas, passearemos pelas 
principais ruas do centro histórico de Vila do Conde, passando pelo exterior da Igreja da 
Misericórdia e pelo seu Hospital, pelos Paços do Concelho e pelo exterior da Igreja Matriz. 
Passaremos também por locais por onde passaram muitos escritores portugueses, já que,  
 
Vila do Conde é terra de escritores!  
 
Muitos foram os que aqui nasceram e viveram (José Régio, Antero Quental)! E muitos outros 
por aqui passaram (Guerra Junqueiro, Hugo Mãe, Camilo, Eça). Sobre todos eles falaremos e 
leremos textos selecionados. 
 
A visita desenrola-se ao longo de todo o dia. Almoçamos em grupo.  

Após a saída na Estação de Metro de Vila do Conde (não a de Santa Clara), iniciaremos esta 
visita à Cidade de Vila do Conde. 

 

Seguem-se os pormenores sobre a visita,  ponto de encontro,  meio de transporte e  almoço. 
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Saída na estação de metro de Vila do Conde (não na de Santa Clara) e início da visita, em 
direção ao Centro de Memória de Vila do Conde, que visitaremos em primeiro lugar. 
 
Juntando as valências do Arquivo Municipal, Gabinete de Arqueologia e o Núcleo Central 
do Museu de Vila do Conde, o Centro de Memória resulta de um projeto de regeneração 
do edifício existente - Solar de S. Sebastião. A existência de exposições temporárias 
dedicadas à arte contemporânea, sala de conferências, o serviço educativo, da cafetaria, 
da loja e do Centro de Pedagogia Ambiental, associados aos 7.000m2 de jardim e de toda 
a atividade cultural e lúdica que aqui se desenvolvem fazem da Casa de S. Sebastião, um 
equipamento cultural cheio de interesse, um espaço de fruição de informação, cultura e 
lazer. 
No Centro de Memória funciona, ainda, bem como a sala de consulta, a fotografia e o 
vídeo. 
 
Ainda da parte da manhã, visitaremos a Casa de José Régio. 
Desde a sua construção até à posse por parte de José Régio, a casa foi sempre pertença do 
ramo familiar paterno. Nos anos 60 do século XX, sofre a última grande alteração, levada a 
cabo por José Régio, altura em que a adapta a aos seus gostos. Após a sua morte, a 22 de 
dezembro de 1969 e depois de negociações com a sua família, a Câmara Municipal de Vila 
do Conde adquiriu a Casa do poeta, abrindo ao público a 17 de setembro de 1975. 

 
A Casa de José Régio não é um espaço museológico de base, é antes de mais a residência 
que o poeta escolheu para habitar após a sua aposentação, refletindo a vontade do poeta, 
no modo e na forma como todos os objetos se encontram dispostos nos diferentes 
espaços. 
 
O almoço será por volta das 13:00 horas no restaurante mencionado nos detalhes. 
Avançaremos de seguida para o Centro Interpretativo de Memórias da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, polo museológico diferenciador, alicerçado em duas 
perspetivas de abordagem, que pretendem proporcionar a leitura dialética de uma 
Instituição com mais de quinhentos anos de história, 
 

1. Apresentação do espólio e acervo patrimonial da Santa Casa da Misericórdia; 
2. Interatividade de conteúdos e dinamização de atividades culturais. 

 
Mas ainda teremos muito para ver. Faremos um percurso pelas ruas do Centro Histórico, 
passando «à porta» de casa de muitos dos escritores ligados a Vila do Conde e 
terminaremos na Casa de Antero de Quental. Aí temos disponível um auditório para 
falarmos tudo o que quisermos sobre os «Escritores de Vila do Conde».  
 
Aproveitaremos para ver a exposição que ali está sobre Escritores Diplomatas. 
 
Ao longo do dia falaremos (e leremos) sobre muitos escritores: Camilo, Eça, Guerra 
Junqueiro, Régio e o seu irmão, Saúl Dias, Rui Belo, Carmo Reis e Hugo Mãe. 
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Visita Guiada a Vila do Conde 
 

         Dia 8 de junho de 2019 – Sábado, às 09:00 horas 
 

Concentração: 
Estação de metro da Casa da Música, às 09:00, para tomar o metro (expresso) para a Póvoa de Varzim 
às 09:24 horas. É muito importante respeitar a hora da concentração para que o grupo de 
participantes possa embarcar todo no mesmo metro.  
O custo da deslocação de metro fica a cargo dos participantes (Bilhete Z6). Quem puder tratar do 
carregamento dos bilhetes previamente deve fazê-lo. 
Saída na estação de metro de Vila do Conde (não na de Santa Clara) e início da visita, em direção ao 
Centro de Memória de Vila do Conde. 
 
Quem pretender, pode deslocar-se em transporte próprio. Existem lugares de estacionamento junto do 
Mercado Municipal, a meio caminho entre o Centro de Memória de Vila do Conde e a Casa de José Régio 
(programa da manhã). 
 
Almoço: o almoço está incluído e será no Restaurante Vila do Conde (Av. João Canavarro, 191), sendo 
constituído por entradas, sopa, 1 prato (ou peixe ou carne), bebidas, sobremesa e café. 
 
Os sócios devem no momento da inscrição escolher qual o prato pretendido (ou peixe ou carne) da lista seguinte: 
 

• Peixe: Lombo de Bacalhau no forno c/puré 
ou 
• Carne: Posta de Vitela na brasa c/ batata a murro e legumes. 

 
Para qualquer esclarecimento podem contactar, Nuno Manuel Castro Oliveira (919 112 064). 

Detalhes 

Custos 

Diversos 
Inscrições limitadas a um número máximo de 40 participantes (mínimo 15), 
até às 18 horas do dia 4 de junho. 

No dia 5 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem 
consideradas. 

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.  

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento  
pelo preço máximo, 15 euros. 

• 12,50 € / Sócio; 
• 15,00 € / Convidados. 

CULTURA 
Visita Guiada 

Percursos Acompanhados 

FICHA DE INSCRIÇÃO Visita Guiada 
Percursos Acompanhados 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000038198

