
Programa 
Visita Guiada a Vila do Conde 

 

                    No dia 16 de junho – Sábado, às 09:15 horas 
 
Visitando o Aqueduto, o Museu das Cinzas (Ordem de São Francisco), a Igreja de Santa Clara, a 

Igreja Matriz (São João Baptista) de Vila do Conde, a Capela do Socorro, a Alfândega Régia e 
o Museu das Rendilheiras (Bilros). Vamos ainda ao Posto de Turismo (Loja Interativa), onde 
teremos uma verdadeira lição de construção naval em madeira por um grande especialista de 
Vila do Conde e terminamos a visitar a Nau Quinhentista acompanhados precisamente por 
quem a construiu. 

 
A visita desenrola-se ao longo de todo o dia. Almoçamos em grupo. Ver adiante os pormenores 

sobre o ponto de encontro, o meio de transporte e o almoço. 
 

===================================================== 

 

Pois é… Nesta Secção de «Percursos Acompanhados» já fizemos muitas visitas acompanhados por «gente 
que sabe». Até agora passeamos longamente pelo Porto, por Gaia e Matosinhos. Desta vez vamos um pouco 
mais longe: a nossa proposta é conhecer melhor Vila do Conde - terra de grande riqueza histórica e 
patrimonial. 

Só foi possível organizar esta visita, nos moldes em que o foi, com a extraordinária colaboração do Sr. 
Fernando Magalhães, que vive lá, e nos acompanha muitas vezes nas nossas deambulações, e que nos deu os 
contactos certos. 

A Dra. Manuela Cambotas vai acompanhar-nos e trazer, também, o seu saber. 

 

========================================================= 

 

Após a saída na Estação de Metro de Vila do Conde (não a de Santa Clara), 

a visita inicia-se percorrendo parte do Aqueduto de Santa Clara, caminhando 

até à Igreja do Convento de Santa Clara, importante monumento  

Gótico-Manuelino do Séc. XIV. Aí seremos guiados numa visita pelo 

arqueólogo da Câmara Municipal que nos contará tudo sobre a esse  

importante monumento e sobre o Convento de Santa Clara. 

 

 

Ali perto, na designada Igreja da Ordem de São Francisco, seremos também 

acompanhados, por quem conhece bem, numa visita ao Museu das Cinzas 

que guarda, entre outros tesouros, as imagens em tamanho real da 

Procissão das Cinzas, que só se realiza em anos especiais. 

               

CULTURA 
Visita Guiada 

Percursos Acompanhados 



Visita Guiada 
Percursos Acompanhados 

Programa 

 
 
A visita prossegue descendo do «Monte» para a «Praça» - quem não sabe o que isto significa vai ter 
oportunidade de ficar a saber – e, por esta altura, já teremos fome, pelo que iremos almoçar no Restaurante 
“Le Villageois”, não sem antes ficarmos a saber onde se localiza a Casa de José Régio e a praça que tem o seu 
nome. 
 
E depois do almoço… a visita prossegue fazendo um percurso até à Capela do Socorro e depois caminhando 
pela zona histórica de Vila do Conde, através da Rua do Socorro e da Rua de São Bento, passando pelo antigo 
Convento do Carmo. Nesta rua situa-se o Museu das Rendilheiras, ou das Rendas de Bilros, que visitaremos. 
 
 
Seguimos mais uma vez viagem até à Igreja Matriz (São João Baptista), que vamos 
poder  ver também acompanhados por gente da casa. Este monumento é dos finais 
do Séc. XV, inícios do Séc. XIV, e é Gótico-Manuelino e Renascentista. 
 
 
Regressamos à zona ribeirinha e visitaremos a Alfândega Régia – Museu 
da Construção Naval. O seu interior recria o interior de uma nau antiga e tem 
uma exposição permanente sobre o papel da própria Alfândega, sobre 
a Navegação Portuguesa com origem em Vila do Conde e sobre a história 
da Construção Naval. 
 
 
E por falar em Construção Naval, os Estaleiros já não estão ali à entrada da cidade, 
junto ao rio, mas está lá a sua memória. Na loja interativa do Posto de Turismo 
visitaremos o barco que está lá como exemplo e memória da importância da 
construção naval. Seremos acompanhados por um especialista da construção 
de navios em madeira, da empresa Samuel & Filhos, António José do Carmo, 
que construiu este barco e a Nau Quinhentista que poderemos ver no final da 
visita. No Posto de Turismo teremos oportunidade de ter uma verdadeira aula 
de construção naval. Estão os esquemas todos desenhados pelo nosso guia. 
 
 
No final regressaremos de metro a partir da Estação de Santa Clara. 
 
 
 
 
 Ver na página seguinte os pormenores sobre o ponto de encontro, o meio de transporte e o almoço. 
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Custos 

Diversos 
Inscrições limitadas a um número máximo de 40 participantes (mínimo 15) e até ao 
dia 8 de junho. No dia 11 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 
seu custo real. 

10 € / Sócio. 
12,50 € / Convidados. 

 

Visita Guiada a Vila do Conde 
 

                No dia 16 de junho – Sábado, às 09:15 horas 
 

Concentração: Na estação de metro da Casa da Música, às 09:15 horas, para tomar o metro para a  
Póvoa de Varzim às 09:43 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). 
 
Saída na estação de metro de Vila do Conde (não na de Santa Clara) e início da visita. 
 
Almoço: O almoço está incluído e será no Restaurante “Le Villageois” (Praça da República, 94), 
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: Filetes de Pescada com Arroz de Grelos 
 
ou 
 
Carne: Bifinhos de Frango c/ Cogumelos e Legumes Salteados  ou  Rojões à Moda do Minho. 

 
 

Para qualquer esclarecimento podem contactar: Nuno Manuel Castro Oliveira (919 112 064). 
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http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000036233

