JANEIRO | FEVEREIRO

FINALMENTE O «METRO» NOS TRILHOS!
Quatro anos depois, e
embora com algumas indefinições e muitas imprescindíveis obras de inserção
urbana por concluir, o Eng.º
Oliveira Marques, Presidente
da Comissão Executiva da
Empresa do Metro, anunciou o início da exploração
da «Linha Vermelha» para o
dia 18 de Março.
Entretanto, não só na
cidade, mas também em
Aveleda, Modivas, Mindelo,
Árvore e Azurara, a população vai continuar a sofrer
os transtornos provocados
pelas obras em curso e consequentes entraves à fluidez
do tráfego, e os utentes, para
além das deficientes acessibilidades e falta de alternati-

O «Metro» já corre nos trilhos!

vas à circulação automóvel,
vão ter que suportar carruagens impróprias para longos cursos até à chegada
dos desejados «tram-train».
De qualquer modo, há jus-

tos motivos para saudar o
princípio de uma nova era
nos transportes urbanos que,
esperando-se exemplares,
passarão a servir todo o
nosso Concelho.

NOVOS ESPAÇOS COMERCIAIS
NA PRAÇA JOSÉ RÉGIO
Com uma invejável centralidade, um arranjo urbanístico
de grande qualidade e dispondo de um excelente parque
subterrâneo com capacidade
para duas centenas de viaturas, a Praça José Régio, quer
afirmar-se como um dos privilegiados pontos de encontro
dos vilacondenses.
A partir do último sábado
de Fevereiro, podemos encontrar na acolhedora Praça uma
variada oferta no sector da
restauração (um restaurante
de tapas, uma casa de sandes, um wine-bar, uma loja
de cafés e, em breve, uma

Nova vida para uma acolhedora Praça

pizzaria e uma geladaria e creperia), bem como uma livraria
e quiosque, sendo ainda ali

possível a «navegação sem
fios» com acesso livre à Internet.
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UM NOVO BOLETIM
Há cinco anos iniciamos um
contacto mensal com os munícipes, procurando não só dar
conta da marcha do nosso Concelho e dos principais eventos
que a todos mais interessam,
não esquecendo informações
sobre a orgânica de vários serviços municipais ou apontamentos relativos à nossa História e
ao Património de que tanto nos
orgulhamos, mas também destacando algumas das iniciativas
que mais nos prestigiam, bem
como os vilacondenses ou instituições que, nos campos culturais, desportivos ou recreativos,
projectam o nome de Vila do
Conde.
Cinco anos depois, e indo ao
encontro de sugestões e propostas entretanto recebidas, pensamos que é tempo de imprimir um
novo estilo e desenvolver outras
rubricas, sendo a mais notória
alteração o facto de deixarmos
de publicar as «agendas» culturais e desportivas. Esta opção
deve-se ao facto das informações se encontrarem facilmente
nos locais habituais e terem
ampla divulgação na imprensa e
rádios locais. Mas pode também
encontrá-las, sempre actualizadas, no sítio oficial da Autarquia, através do endereço
http://www.cm-viladoconde.pt,
ou ainda recebê-las na sua caixa
de correio electrónico, bastando
para tal, naquele mesmo sítio,
subscrever e indicar o seu endereço de email no menu «newsletter».
No que respeita à periodicidade, entendemos, também por
razões financeiras, ser suficiente
passar a editar bimestralmente
este Boletim, registando os mais
relevantes eventos e avançando
notícias para que urge estar
atento.
E, sempre, ao serviço de Vila
do Conde e dos vilacondenses,
dando a conhecer o pulsar da
nossa terra.
Porque só se ama o que se
conhece…
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CONSTRUINDO VILA DO CONDE
Pavimentações

Praia de Azurara
Terminou a empreitada de
construção do parque de estacionamento e arruamentos de
acesso à praia de Azurara.
Desta intervenção fez parte a
criação de percursos pedonais,
com passadiços de madeira,
assim possibilitando a preservação das dunas.
Aproveitando esta oportunidade, e para além de uma
intervenção na iluminação
pública, os Serviços de Higiene
e Limpeza trataram toda a área
envolvente.

Vários locais do Concelho
foram alvo de importantes
obras para regularização de
pavimentos, contributo para
diminuir a insegurança de algumas estradas, na sequência do
desgaste provocado pelas chuvas e intenso tráfego.
A Rua Trás os Muros e as ruas
3, 4, 5 e 6, no Largo do Outeiro,
em Árvore, a Rua do Outeiro
em Aveleda, a Rua de S. Brás
em Canidelo, a Rua do Mirante
em Mosteiró, a Rua do Monte
em Rio Mau ou a Rua Fernando
Castro Porto Maia, em Tougues,
ficaram, sem dúvida, mais seguras e com melhores condições
para os utilizadores.
Também a Rua do Cerqueiral,
na Junqueira, viu o seu pavimento melhorado pela substituição da calceta por cubo de
granito.

Uma intervenção exemplar

Saneamento Básico
Encontram-se em fase de
conclusão, um pouco por todo
o Concelho, as obras de prolongamento das redes públicas
de abastecimento de águas e
drenagem de águas residuais,
nomeadamente em Ferreiró,
Gião, Junqueira, Touguinha,
Vila Chã e Vilar do Pinheiro.
Assim, é agora possível disponibilizar mais e melhor serviço à
população, bastando solicitar as
necessárias ligações.
Com o intuito de estimular
e promover o abastecimento
de água ao domicílio, foi
estabelecido um período de
180 dias, a contar da data da

«Cidades Limpas»
Tratamento de águas residuais em Aveleda

conclusão dos trabalhos, a
Câmara Municipal deliberou aplicar uma taxa reduzida

em 50%, verba que poderá
ainda ser paga em prestações.

Requalificação
Urbana
Prosseguindo no esforço de
melhoria das infra-estruturas
existentes, acaba de se concluir
a renovação e beneficiação, na
Rua Nossa Senhora de Fátima,
nas Caxinas, das redes públicas
de abastecimento de águas e
de drenagem de águas residuais
e pluviais.
No âmbito destes trabalhos,
foi possível proceder à reconstrução dos passseios, à beneficiação da iluminação pública e
ao reperfilamento e repavimentação da faixa de rodagem.

Instalação de infraestruturas na Rua do Farol

Inserida nas actividades
programadas para a modernização desta zona da cidade,

idêntica intervenção está
agora a decorrer na Rua do
Farol.
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O Ministério do Ambiente,
Instituto Nacional dos Resíduos
e Associação Portuguesa para
Estudos do Saneamento Básico
instituíram o «Prémio Cidades
Limpas», galardão que, de dois
em dois anos, é atribuído às
cidades que se distinguem pelos
padrões de qualidade que oferecem aos seus munícipes.
Pela terceira vez consecutiva, e
reconhecendo o nível dos serviços prestados na recolha de lixos
e reciclagem, a que a população
tem sabido corresponder, Vila
do Conde recebeu o «Prémio
Cidades Limpas» em cerimónia
que teve lugar em Lisboa, no
passado mês de Dezembro.
Uma distinção que, a todos
– Autarquia e Munícipes –
«obriga» a manter colaborantes, exigentes e atentos.
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JARDINS

EFEMÉRIDES
Dedicar determinados dias do calendário chamando a atenção para
acontecimentos e personalidades que é imperdoável esquecer, ou para
situações a que urge estar atento, é hoje hábito enraizado um pouco por
todo o mundo.
São as grandes efemérides universais, nacionais ou locais, as festas
religiosas, as instituições de referência planetária, as que recordam vultos
libertados da lei da morte, as que alertam para os grandes problemas do
mundo contemporâneo, ou, ainda, para lembrar a nossa condição de
trabalhadores, crianças, idosos, pais… ou de namorados!
O ano abre com o «Dia Mundial da Paz», assinala-se a 6 de Janeiro
o «Dia dos Reis Magos» e no dia 27 recorda-se o «Holocausto». E, em
Fevereiro, 21 é dedicado ao «Dia Internacional da Língua Materna» e a
22 celebra-se o «Dia Europeu da Vítima de Crime». Datas comemorativas. De quê? Porquê? Será que todos sabemos o porquê?
Por razões óbvias de espaço, não é possível aqui registar algumas
notas sobre todos os dias comemorativos. Por isso destacamos, hoje, o

DIA MUNDIAL DO BRAILLE
Anunciando a chegada da Primavera, os jardins de Vila do Conde
encheram-se de tulipas vermelhas e amarelas – as cores do Município – sublinhando a indiscutível beleza da nossa terra.
É um hino à alegria, um prazer para os olhos e como que um ramo
de flores que oferecemos a quantos nos visitam!

Entretanto Vila do Conde ganhou um novo espaço verde.
Na confluência das Avenidas Brasil e do Castelo, foi criado uma
extensa área ajardinada, com cerca de seis hectares.
O novo jardim será denominado «Horta do Governador», topónimo que perpetua o nome de um lugar nas imediações, outrora
zona de cultivo pertencente ao Comandante do Forte de S. João
Baptista.

Memórias

assinalado em todo o mundo a 4 de Janeiro, dia
do nascimento de Louis Braille, o criador do tipo
de escrita para invisuais.
Aos três anos, quando brincava na oficina de
trabalho do pai, Louis Braille feriu-se no olho
esquerdo e a infecção produzida pelo acidente
expandiu-se e atingiu o outro olho, provocando-lhe cegueira total. Aos sete anos ingressa numa
escola que, em 1784, Valentin Haüy fundara em
Paris para instruir os cegos e prepará-los para a
vida, adaptando o alfabeto vulgar, traçado em
relevo, a fim de que as letras fossem perceptíveis
pelos dedos dos destinatários.
Também, por essa época, Charles Barbier de la Serre, um capitão de
artilharia, aperfeiçoava um código através de pontos, que podia ler-se com
os dedos e que era usado para velar os segredos das mensagens militares e
diplomáticas, a que chamou «escrita nocturna» ou «sonografia».
Um encontro com Teresa von Paradise, concertista cega, foi decisivo na
sua vida. Teresa idealizara um engenhoso aparelho para ler e compor ao
piano, que fascinou Braille. Aprendendo música com ela, aos quinze anos
foi admitido como organista da Igreja de Santa Ana, em Paris.
Por sugestão de Alphonse Thibaud, conselheiro comercial do governo
francês, Louis Braille começa a trabalhar no código de Barbier e, após três
anos, o jovem conseguiu o que queria: pontos em relevo representando
letras. O ano 1825 é referenciado como o momento em que Braille inventa
o sistema (que mais tarde veio a ter o seu nome), mas só em 1829 é publicada a primeira edição do trabalho.
O sistema Braille é constituído por seis pontos, em duas filas verticais
de três, num total de 63 sinais. Trata-se de um modelo de lógica, de
simplicidade e de polivalência, que se adapta a todas as necessidades dos
utilizadores, quer nas línguas e em toda a espécie de grafias, como música,
matemática ou física, e é o processo de leitura e escrita actualmente usado
em todo o mundo.

VILA DO CONDE, UM SÉCULO DEPOIS…
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O FUTURO M
A concretização de justas ambições e alguns velhos anseios acabam de ganhar alguma consistência com a recente visita a Vila
do Conde de vários membros do Governo – Secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, dos Transportes e da Cultura –,
sendo ainda de realçar que todos reconheceram junto do Presidente da Câmara a dinâmica, a qualidade e a pujança do projecto de
desenvolvimento do nosso Concelho.
Na verdade, no decurso das reuniões de trabalho efectuadas, consolidaram-se as melhores perspectivas para, a curto prazo, podermos encarar o futuro com saudável optimismo.
Assim, a

ZONA RIBEIRINHA
cujas obras em curso, entre o cais
das Lavandeiras e a Doca, a Eng.ª
Ana Paula Vitorino, Secretária de
Estado dos Transportes, visitou e
apreciou.
Como se sabe, ali ficará localizada a réplica da Nau Quinhentista, bem como uma área para
atracação de pequenas embarcações de recreio e um espaço-memória dos seculares estaleiros
de construção naval.
Com a conclusão desta intervenção, os Vilacondenses, passarão a usufruir de mais um espaço
público de grande qualidade, e
que, por certo, será motivo de
atracção para muitos visitantes,
tanto mais que a Nau, dando
continuidade e complementando
a Alfândega Régia, constituirá
um invejável pólo museológico,
afirmando-se como mais um elemento que vivificará a nossa histórica e bela zona ribeirinha.
Mas outro dos assuntos analisados durante a visita da Eng.ª Ana
Paula Vitorino foi o projecto do

A

PARQUE DESPORTIVO
E DE LAZER
de Caxinas e Poça da Barca, a
instalar na vasta área vilacondense do porto da Póvoa, tendo
a Senhora Secretária de Estado
demonstrado a maior disponibilidade para estabelecer uma parceria com a Câmara Municipal,
permitindo a requalificação deste
privilegiado espaço, por forma a
concretizar o programa apresentado, e que visa a construção de
campos de futebol de 11, futebol de 7 e de andebol, voleibol
e basquetebol, parque infantil e
áreas verdes.

B
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C

- Área de Lazer; 2 - Parque Radical; 3
- Sintético para Futebol de 7; 6 - Campo
7 - Campo de Futebol de 11 com balneários
Localização: A - Av. Infante D. Henrique; B
1

5

- Circuito de Manutenção; 4 - Parque Infantil;
Polivalente para várias modalidades;
e estruturas de apoio.
- Forpescas; C - Marina

JANEIRO | FEVEREIRO 2006

Boletim Municipal • Vila do Conde

MAIS PERTO
OBRAS DO METRO
A Eng.ª Ana Paula Vitorino aproveitou a oportunidade para as
visitar inteirando-se da programação para a área envolvente ao
canal do Metro e das soluções de
reordenamento viário, nomeadamente com o traçado de novas
acessibilidades e de vias estruturantes, bem como dos imprescindíveis parques de estacionamento.
Também uma visita do Prof. Dr.
Mário Vieira de Carvalho, Secretário de Estado da Cultura, veio
alicerçar as expectativas de que o

CINE-TEATRO
seja uma breve realidade. Depois
de apreciar o projecto de requalificação do velho Cine-Teatro
Neiva e se ter inteirado da intensa
actividade cultural que, ao longo
de todo o ano se desenvolve no
nosso Concelho, o Secretário de
Estado confessou-se positivamente impressionado e disponível para apoiar iniciativas que
bem justificam a existência de
um equipamento condizente,
bem como uma futura inclusão

de Vila do Conde nos programas
de itinerância cultural nacionais.
Aviva-se a esperança numa
rápida arrancada das tão urgentes obras de reabilitação do Cine-Teatro.
Registe-se ainda, pelo enorme
alcance social, a deslocação a
Vila do Conde do Secretário de
Estado das Comunidades, Dr.
António Braga, que aqui firmou
um Acordo de Cooperação
visando criar um Gabinete de

APOIO AO EMIGRANTE
claro reconhecimento da existência de uma importante
comunidade emigrante espalhada pelos cinco continentes,
e, muito particularmente de um
expressivo número de membros
da nossa classe piscatória que
labora em muitos países.
Este novo serviço, que está
em ligação permanente com

os diversos Departamentos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, está preparado para
ajudar os vilacondenses que
pretendam exercer a sua actividade noutros países e prestar
apoio aos que já residem no
estrangeiro bem como aos que
entendem regressar à nossa
terra.
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VIVER VILA DO CONDE
Março | Mês
do Teatro
Março é o «Mês do Teatro».
Assinalado em todo o mundo
no dia 27, vale a pena estar
atento e não perder nenhum
dos eventos propostos para
saudar a «arte de Talma».

Ricardo Pais, Director do Teatro
Nacional São João

Assim, teremos no palco
do Auditório Municipal, além
de peças apresentadas pelas
companhias «Art’Imagem» e
«Corifeu – Artes Cénicas», uma
mesa-redonda «DA ESCRITA À
ENCENAÇÃO» que conta com
a presença de Ricardo Pais, José
Coutinhas e Marcelo Lafontana.
Ainda neste «Mês do Teatro», na sede do CCO é reposta
a peça «Carta a uma filha», e
dia 27, Dia Mundial do Teatro, a
companhia Marionetas de Mandrágora estreia «O gato preto e
a gaivota cor de prata».

Cividade
de Bagunte
Num esforço para colocar a
Cividade de Bagunte em boa
posição para integrar a «Rede
de Castros do Noroeste», plataforma que promove a candidatura dos mais importantes
povoados fortificados da Península a Património Mundial, a
Câmara Municipal de Vila do
Conde, em colaboração com a
APPA-VC, vai ali abrir, no próximo dia 29 de Abril, um Centro
de Recepção.
Este espaço, que também disponibilizará informação sobre
outros monumentos visitáveis
em Vila do Conde, apoiará as
visitas, individuais ou de grupo,
à Cividade de Bagunte, o maior
e mais antigo Monumento
Nacional do nosso Concelho
e que é, «só», a quarta maior
área de ruínas a descoberto do
Noroeste Peninsular.

Galeria Solar

Teatro de Formas
Animadas

É, definitivamente, uma referência no mundo das artes cinemáticas, merecendo, pela qualidade do espaço e pelo nível da
programação, invejáveis e gratificantes elogios na imprensa
nacional e estrangeira.
Depois do enorme sucesso
da «Animar» – a mostra dedicada ao cinema de animação
e que registou perto de 5.000
visitantes! – a galeria do Solar
de S. Roque tem patente até
23 de Abril um projecto de José
Cepeda, MOVING, onde o autor
fixa imagens de «não lugares»,
impressos com uma qualidade
surpreendente.

Já apresentado em duas dezenas de cidades portuguesas, o a
muitos títulos excelente espectáculo em teatro de papel, ANFITRIÃO, está de novo no Teatro
Nacional São João, até 24 de
Março, assim correspondendo
ao acolhimento que tem merecido junto do público o trabalho
desta companhia vilacondense.
E em Abril, em Macieira,
e especialmente para os alunos do agrupamento «Maria
Pais Ribeiro», o TFA apresenta,
durante uma semana, em português e em francês, a peça
VICENTE, baseada no conto
homónimo de Miguel Torga, do
livro BICHOS.

Ciência nas Férias

«Vicente», com Vítor Madureira
e Marcelo Lafontana

Férias?!
Sim, sim. As férias da Páscoa
estão quase a chegar!
O Centro Ciência Viva vai
dinamizar os Ateliers de Ciência
nas Férias para animar e divertir o período de férias escolares
desta altura do ano. O programa
contempla: saídas de campo,
construção de uma aldeia solar,
brincadeiras com ovos e muitas
outras surpresas!!!
A proposta é tentadora e promete 7 dias fantásticos de actividades: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13
de Abril, das 10h00 às 12h00 ou

das 14h00 às 16h00 para crianças e jovens dos 7 aos 13 anos.
As inscrições são limitadas
e o seu custo é de € 50 por
participante, mas se trouxeres
um novo amigo o custo é de
€ 75. As fichas de inscrição,
bem como, o programa de actividades estão disponíveis no
Centro Ciência Viva de Vila do
Conde e Centro Municipal de
Juventude.
Para mais informações contactar pelo telefone 252 633
383 ou através da página http://
viladoconde.cienciaviva.

XIX Cursos de Aperfeiçoamento Musical
Pelo 19.º ano consecutivo, os
prestigiados Cursos de Aperfeiçoamento Musical, promovidos
pela Academia S. Pio X, vão
fazer de Vila do Conde centro
de atenção dos melómanos.
Assim, de 10 a 14 de Abril,
o Centro de Juventude acolhe
jovens talentos que, atraído
pelo saber de conceituados professores – Sergey Kravchenco
na classe de Violino, Ília Laporev

no Violoncelo, Alberto Ponce na
Guitarra, Miguel Borges Coelho
no Piano, e Rui Vieira Nery na
História da Música – aqui procuram aprofundar os seus conhecimentos.
E, aproveitando esta excepcional oportunidade, e como é
tradição, a presença daqueles
notáveis mestres proporciona
uma série de imperdíveis concertos!

Entretanto, o Teatro Nacional
São João acaba de dirigir novo
convite ao TFA para assegurar a
co-produção do próximo espectáculo em «teatro de papel»
baseado no mito europeu de
D. Juan. A tradução integral, em
verso, do texto barroco de Tirso
de Molina foi encomendada ao
dramaturgo e poeta vilacondense José Coutinhas.
Novo êxito em perspectiva!

Meteorologia
No âmbito do Dia Mundial
da Meteorologia que se comemora a 23 de Março, o Centro
Ciência Viva vai promover vários
workshops de construção de
instrumentos simples de medição como: anemómetros, barómetros, cata-ventos, pluviómetros e termómetros, a partir de
materiais disponíveis.
Esta iniciativa, dirigida a alunos do 8.º ano de escolaridade,
decorrerá no Centro Ciência
Viva das 10h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00 e permitirá aos
jovens estudar os fenómenos
atmosféricos de um modo mais
criativo e lúdico.
Todos os professores interessados em participar, devem
inscrever as suas turmas pois as
inscrições são limitadas!
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Um grande
«Dia de Vila do Conde»
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7 ATLETAS
EM DESTAQUE
Fábio Coentrão

O Festival Internacional de
Curtas Metragens já está em
marcha, e em boa velocidade,
como bem o sugere o logótipo
da próxima edição…
O «Curtas 2006», que vai
decorrer entre 8 e 16 de Julho,
para além das secções competitivas (nacional, internacional e Take One!) e das sempre
esperadas retrospectivas, anuncia uma nova secção: é o «Re
Mixed», que irá apresentar as
experiências de fusão entre
música e imagens, incluindo os
já habituais filmes-concerto.
Também a Galeria Solar se
associa mais uma vez ao FICM,
acolhendo uma exposição de
trabalhos inéditos do tailandês
Apichatpong Weearsethakul
e do austríaco Peter Tcherkassky, os dois autores que serão
homenageados nas retrospectivas do Festival.

Artes do Circo

Acaba de nascer a «Corda
Bamba» um inovador projecto
que aposta na realização de
cursos na área das artes circenses, e especialmente dirigido a
crianças e jovens.
Luísa Moreira é o «rosto»
desta iniciativa, a que estão
associados formadores que
garantem os necessários ensinamentos nas várias disciplinas,
nomeadamente actores, malabaristas, coreógrafos e os campeões do mundo em Trampolins Marta Ferreira, Diogo Faria,
Hugo Paulo e Jorge Moreira.
As acções de formação
decorrem na sede do Rancho
do Monte, e quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos em
www.cordabamba.com.

Dança
A 29 de Abril comemora-se o
Dia Mundial da Dança, pretexto
para celebrar esta efeméride
promovendo, todos os sábados
do mês de Abril, espectáculos
no Auditório Municipal.

Este jovem vilacondense, que
integra o plantel principal do Rio
Ave F.C., foi chamado pelo seleccionador nacional ao estágio dos
Sub-18. É uma honra para Vila
do Conde e uma grande oportunidade que se lhe depara.

Como que anunciando a entrada do dia em que passam
1053 anos sobre a data do mais antigo documento que se
conhece referindo o nome de Vila do Conde, a noite de 25
de Março vai acolher um espectáculo com quatro performances distintas, em espaços distintos e horários encadeados e interligados por um cortejo, conduzido pela Banda de
Palhaços «Bandatrap».
Assim, pelas 21h30, na Praça Vasco da Gama, a fadista
vilacondense Eliana Castro dará um concerto durante cerca
de 30 minutos, seguindo-se, na recentemente remodelada
Praça José Régio uma peça pelo Grupo de Teatro do CCO,
encenada por Filipa Alexandre.
No espaço exterior da Alfândega Régia, o grupo bracarense «Fora d’Horas» apresenta o seu espectáculo, cerca das
23 horas, fechando este roteiro a participação do «Colectivo
menos Solicitado da U.E.» na mítica Capela do Socorro, com
uma sessão de poesia que terminará por volta das 00h30
do «Dia de Vila do Conde»
Mas antes, a partir da 15 horas do dia 25, realizar-se-á
um workshop de DJ’s, estando abertas inscrições, limitadas, na Câmara Municipal, junto dos Serviços de Acção
Social, e cujos trabalhos serão apresentados, a partir das
00h00, na Galeria Solar.
Propostas irrecusáveis para os vilacondenses saírem
à rua, dando mais vida e cor a tão belos espaços da nossa
cidade.
Entretanto, domingo, dia 26, às 21h30, o Auditório
Municipal é palco para a Sessão evocativa do «Dia de Vila
do Conde», assinalado com a entrega dos Prémios Escolares
aos melhores alunos no ano lectivo 2004/2005 e, a encerrar,
é oferecido à população o Concerto de Cristina Branco, onde
os poetas portugueses são convocados para um encontro
inesquecível.

Encontros do Património
Em moldes consideravelmente
diferentes, vão ser relançados os
Encontros do Património que,
durante três anos, fizeram de
Vila do Conde o centro da discussão sobre a utilidade social
do património no Norte de Portugal.
Os Encontros serão efectuados em quatro edições anuais,
sendo correspondente a última a
um «prestar de contas» da actividade desenvolvida pelo Gabinete de Arqueologia Municipal.
Mais sustentáveis, os Encontros procurarão também alinhar
a qualidade dos participantes
pelo padrão mais elevado da
anterior edição, trazendo a Vila

Álvaro Rodrigues
«Nascido» nas camadas
jovens do CCD Macieira, tendo
feito carreira noutras equipas
nacionais e numa espanhola,
este nosso conterrâneo integrou
a Selecção Portuguesa no Campeonato da Europa que teve
lugar na Suíça.

Luís Lapa
Atleta do Vila do Conde Kayak
Clube, com inúmeras subidas
aos pódios, tem-se revelado um
dos mais promissores canoístas
portugueses, pelo que não constituiu surpresa a sua integração
nos trabalhos da Selecção.

Adriano Niz
Este nadador do Fluvial,
detentor de vários records, com
excelentes resultados obtidos
em inúmeras provas no País e
estrangeiro, é uma das esperanças portuguesas nos Mundiais
da China, que terão lugar no
próximo mês de Abril.

Fábio Pereira
Nadador do Fluvial, vencedor
de muitas das provas em que
competiu, integrou a Selecção
Nacional que disputou o Euro
Meeting do Luxemburgo, onde
obteve um honroso 5.º lugar nos
200 m «Mariposa» (final «A»).

Henrique Neiva

do Conde exemplos marcantes
da intervenção no património a
nível nacional e europeu.
O primeiro Encontro desta
nova edição acontecerá no próximo dia 28 de Abril, no Centro
de Juventude, com o Dr. Paulo
Costa Pinto sobre a Candidatura
a Património Mundial da «Rede
de Castros do Noroeste».

É mais um dos grandes valores
do Clube Fluvial Vilacondense,
tendo integrado a Selecção
Nacional de Natação que, na
Suíça, disputou o Meeting Internacional de Uster, onde obteve
dois quintos lugares nos 100 m
e 200 m «Bruços».

Leonel Ramalho
O atleta do Clube Fluvial Vilacondense é um dos mais promissores canoístas portugueses,
tendo agora vencido o 12.º Controlo Nacional de Pista e tendo
sido chamado a integrar o estágio da Selecção Nacional.
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Janeiro fora, mais uma
hora. E a Primavera está já
aí, pretexto para convidativos passeios numa salutar
prática de contacto com a
natureza, aliando a possibilidade de desfrutar e passar a
melhor conhecer o belo Concelho em que vivemos.
O primeiro roteiro que propomos é o percurso…

…da Ponte de D. Zameiro
à Ponte de Arcos
Os Serviços de Arqueologia
da Câmara Municipal estão a
estruturar a «Pequena Rota da
Cividade de Bagunte», uma
proposta preferentemente
pedonal, mas que também
pode ser feita, em grande
parte, utilizando o seu automóvel.
Partindo de Macieira, do
Largo de Vilarinho, em direcção
a Norte, seguindo o percurso
de uma das Vias Veteris que,
vindo do Porto, atravessava
o Ave, encontra-se a PONTE
DE D. ZAMEIRO, construída
no século XII, no tempo de
D. Afonso Henriques, e,
embora tenha sido objecto de
profundas intervenções, crê-se
que, pelo menos, o primeiro
arco da margem direita é do
românico original.
Inserida num ambiente de
grande qualidade paisagística,
a Ponte de D. Zameiro, que
neste momento se encontra parcialmente destruída,
aguardando uma intervenção
que se exige cuidada, face ao
valor desta obra de arte, é um
emblemático património vilacondense.
À saída da ponte, siga em
frente, passe a Capela de N.ª
Sr.ª da Ajuda e volte à direita,
pela Rua da Ponte d’Ave,
a caminho de Vila Verde,
onde, nos finais do século
XIX foi escavada uma necró-

Forno de Cal

Ponte de D. Zameiro

pole romana e se regista um
curioso fenómeno geológico
que, provocando a separação de camadas nos granitos
locais, origina formas esféricas
que se podem ver nos muros
do lugar.
Seguindo a Rua de Santo
António dirija-se para o lugar
de Figueiró de Baixo, onde
se encontra um FORNO DE
CAL que, nos princípios do
século passado produziu cal
para toda a região e que o
seu proprietário hoje conserva como memória. Ainda
neste lugar, ao longo de uma
queda abrupta da Ribeira de
Friães, foram erguidos vários
moinhos e casas de moleiro,
quase um presépio movido a
água que hoje constitui um
pitoresco ainda que arruinado
conjunto. Um espaço a preservar e a valorizar.

Igreja Paroquial de Bagunte

Abandone as margens do
Ave e rume para Norte, em
direcção ao Largo de Santana, centro da freguesia de
Bagunte, marcado pela presença da Igreja Paroquial, e
onde, no lavadouro público
por baixo da Casa da Junta, se
pode reanimar com uma fresquíssima água de nascente.
Aprecie uma das melhores vis-

tas sobre o vale do Ave, ainda
preservado na sua estrutura
fundiária, que remonta à
Idade Média, e descanse um
pouco sob o olival público
que sombreia o largo, preparando-se para subir ao Monte
da Cividade.

BAGUNTE. É indesculpável
não subir ao monte, o ponto
mais alto do Concelho de Vila
do Conde, apreciar as ruínas
de uma cidade pré-romana
e romana, com as suas ruas,
casas e muralhas e, se tiver
sorte, observar de perto o trabalho dos arqueólogos, pois
a Cividade, classificada como
Monumento Nacional em
1910, encontra-se em processo de valorização.

Paço do Casal de Cavaleiros

Estamos num local onde
imensos testemunhos atestam a antiguidade da ocupação humana, e, bem perto,
situa-se a QUINTA DE CAVALEIROS, um dos mais antigos
e importantes solares de Portugal, hoje em total estado de
ruína, mas onde um balcão
com uma elegante colunata
em mármore ainda deixa adivinhar a sua imponência.
Cerca de duzentos metros à
frente, deparamos com as instalações provisórias do Centro
de Recepção à CIVIDADE DE

Ponte românica de Arcos

Casas circulares da Cividade
de Bagunte

Seguindo por uma vereda
assinalada, desce-se até às
margens do rio Este, retomando a Via Veteris para
passar a Ponte de S. Miguel
de Arcos, medieval na sua
primitiva estrutura, posteriormente reconstruída e alteada,
classificada como Imóvel de
Interesse Público.
Um bom, saudável e proveitoso passeio!

