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SCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO, DA ORIGEM À ATUALIDADE 
 

As raízes da Escola Secundária José Régio  Vila do Conde remontam à Escola Técnica de Vila do 

Conde, como secção da Escola Industrial e Comercial de Matosinhos e o primeiro ano letivo arrancou em 

outubro de 1970, num estabelecimento pré-fabricado no Campo de S. Tiago. No ano de 1972 é criada a Secção 

Liceal na Escola Técnica de Vila do Conde, ligada ao Liceu Nacional da Póvoa de Varzim. A Secção Liceal 

adquire autonomia em 1974, assegurando duas vias de ensino. Converte-se na Escola Secundária Polivalente 

de Vila do Conde. 

 Em plena reestruturação do sistema educativo em Portugal, em maio de 1975, funda-se como Escola 

Secundária de Vila do Conde. 

 Novo desafio surgiu com a criação da secção anexa da Oficina de Rendas de Bilros, em maio de 1977, 

que, entretanto, se desligou da Escola Aurélia de Sousa, no Porto, e integrou a Escola Secundária de Vila do 

Conde. 

 No mesmo ano (1977), organizou-se a Associação de Pais da Escola Secundária de Vila do Conde 

(APESVICO). 

 A precariedade das instalações, um rol de carências e a frequência de alunos a aumentar 

determinaram a construção da nova Escola Secundária de Vila do Conde, no lugar de Benguiados, que entrou 

em funcionamento no ano letivo 1980/1981. 

 Acompanhando as necessidades da comunidade envolvente, em 1982, são implementados os Cursos 

Noturnos. 

 Em dezembro de 1984, acontece um momento marcante da Escola Secundária: o Ministério da 

Educação atribui-lhe o patrono José Régio, em homenagem ao ilustre vilacondense, escritor, crítico, poeta e 

professor. 

 Na década de 80, a Associação de Estudantes ganhou estatuto e um espaço próprio. 

 As Escolas do Concelho de Vila do Conde, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de novembro, 

fundaram, em 1993, o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila do Conde  FACE, escolhendo 

para sua sede a Escola Secundária José Régio, onde se manteve até à sua extinção, em 2008, pelo Despacho 

n.º 18039/2008, de 4 de julho. 

 Em 1999, a Escola é dotada de Regulamento Interno e de Projeto Educativo. 

 O Professor Doutor António do Carmo Reis, docente desta Escola, publicou, em 2001, a monografia 

da Escola Secundária José Régio, que serviu de base a este resumo histórico. 

 Em setembro de 2008 entrou em funcionamento o Centro de Novas Oportunidades, com 403 adultos 

inscritos. 

http://www.esc-joseregio.pt/
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 No decurso do primeiro período do ano letivo 2008/2009 iniciaram-se as obras de requalificação, no 

âmbito do programa de modernização das escolas secundárias, da responsabilidade da empresa Parque 

Escolar, tendo as novas instalações sido inauguradas no dia 5 de outubro de 2010. 

 Em 30 de janeiro de 2014 foi assinado o Contrato de Autonomia. 

  
 
 

OPULAÇÃO RESIDENTE E DINÂMICA POPULACIONAL, EM VILA DO CONDE 
 

Com base nos dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, observa-se que existe uma 

grande estabilidade na população residente no concelho de Vila do Conde, no triénio 2016/2018, à 

semelhança do que acontece na região onde este concelho se encontra inserido, a Área Metropolitana do 

Porto. 

 Em 2017, cerca de 52% da população residente era do sexo feminino. A população com menos de 15 

anos correspondia a 14% do total e a população com 65 ou  mais anos a 18%.   

 Constata-se que o índice de envelhecimento (relação existente entre o número de idosos e a 

população jovem), embora seja elevado, é inferior ao da Área Metropolitana do Porto e ao valor nacional. 

 

População Residente (N.º) 

 2016 2017 2018 

Portugal 10.325.452 10.291.027 10.283.822 

Área Metropolitana do Porto 1.721.320 1.719.702 1.721.038 

Vila do Conde 79.363 79.418 79.499 
 Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente  

 
 

Dinâmica populacional em 2017

 Vila do Conde Área Metropolitana do Porto Portugal 

População residente (N.º) 79.418 1.719.702 10.291.027 

Homens 37.997 809.502 4.867.692 

Mulheres 41.421 910.200 5.423.335 

Com menos de 15 anos 11.499 231.568 1.423.896 

Com 65 ou mais anos 14.455 342.665 2.213.274 

Densidade pop. (N.º/km
2
) 532,9 842,4 111,6 

Taxa de crescimento efetivo anual (%) 0,0 -0,1 -0,2 

Índice de Envelhecimento 125,7 148,0 155,4 
 Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente 
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NDICADORES DE EDUCAÇÃO EM VILA DO CONDE 

 

 Esta reflexão tem como base os dados de dezembro de 2018, do Instituto Nacional de Estatística, 

sobre o município de Vila do Conde. 

  Os últimos registos apresentam uma diminuição das taxas de retenção e de desistência, no ensino 

básico e no ensino secundário, ao longo de três anos letivos. 

 A taxa bruta de escolarização por nível de ensino (percentagem de alunos ou alunas matriculados no 

ensino pré-escolar, básico ou secundário face à população em idade normal de frequência desses ciclos) 

apresenta valores elevados e estáveis desde 2014/15 até 2016/17, para o ensino pré-escolar e ensino básico. 

No ensino secundário, verifica-se um aumento desta taxa no triénio referido para o concelho de Vila do 

Conde. 

 Observa-se uma diminuição do rácio aluno/computador e aluno/computador com internet nos vários 

níveis de ensino no concelho de Vila do Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fontes de Dados: Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  

Vila do Conde 2014/15 2015/16 2016/17 

Resultados Escolares - Taxas de retenção e desistência 

Ensino básico 7,2 6,1 3,5 

3.º Ciclo do ensino básico 12,5 9,6 5,4 

Ensino secundário 17,3 18,2 17,0 

Escolarização 

Taxa bruta de pré-escolarização 90,0 89,2 91,8 

Taxa bruta de escolarização - Ensino básico 97,4 95,8 94,3 

Taxa bruta de escolarização  Ensino secundário 70,1 73,3 76,7 

Modernização Tecnológica 

Rácio aluno/computador 

3.º Ciclo do ensino básico 2,9 3,2 3,9 

Ensino secundário 1,9 2,4 3,7 

Rácio aluno/computador com Internet 

3.º Ciclo do ensino básico 3,1 3,5 4,2 

Ensino secundário 2,0 2,5 3,7 

http://www.esc-joseregio.pt/

