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Câmara reforça apoio social
Novas medidas anunciadas

Piscinas em Mindelo
Complexo já em funcionamento

Inauguração do Espaço Acqua
Ministro da Ciência em Vila do Conde

Fotografia: Joaquim A. Gomes

DESTAQUE

É com estima que a todos contacto através deste Boletim
Municipal que apresenta uma imagem renovada e que é o
primeiro deste ano, o qual sempre vi como uma “montra”
institucional da miríade de actividades que vai ocorrendo
no nosso concelho.
Para tal, sempre se procurou divulgar a informação
considerada relevante e actualizada das mais diversas
manifestações da vida concelhia, verdadeiros ecos do nosso
pujante associativismo e do querer dos vilacondenses.
Por tal, acredito ter isso sido o bastante para que quem
vem lendo o Boletim Municipal se vá sentindo orgulhoso
do muito de bom que por cá se vai fazendo.
É certo que vivemos agora uns tempos que impõem
contenção e muito rigor nas finanças municipais e, por
consequência, nas despesas de responsabilidade da
autarquia. Claro que esta é também uma oportunidade de
“ouro” para inovar, tornando possível “fazer mais gastando
menos” e de, modernizando, reestruturar serviços.

editorial
Como todos os vilacondenses, por nascimento ou por
“adopção”, que na nossa terra residem, sinto orgulho no
concelho que temos. Pela sua riqueza natural, histórica,
patrimonial e pelo elevado patamar de qualidade de vida
que, com generalizado esforço, foi possível atingir.
Acredito ser fundamental este orgulho de sermos
vilacondenses, de fazermos parte desta tão antiga e
empreendedora comunidade, para, responsável e
determinadamente, enfrentarmos e ultrapassarmos os
tempos difíceis que atravessamos. Espero que esta
mudança na imagem do Boletim Municipal o reflicta e
seja do agrado geral, espelhando a nossa confiança num
futuro melhor, com mais justiça social e emprego para
todos, possibilitando um bem-estar generalizado e
reforçando a qualidade de vida.
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VILA DO CONDE

Reforço do
apoio social

Autarquia mobiliza meios

Com vista a assegurar um maior
apoio às famílias em dificuldade neste
período de crise, a Divisão de Acção
Social da Câmara Municipal tem vindo
a acompanhar as várias situações e
a tomar as adequadas medidas que
passam por apoios diversos.
Desde já foram assumidas as
seguintes medidas que visam aumentar a coesão social e reforçar os laços
de solidariedade:
1. Aumento do Fundo Social Municipal
para acorrer a situações de emergência em relação a pessoas e famílias em situação difícil.
2. Redução das comparticipações a pagar
pelas famílias,com carências económicas, nas despesas relativas às refeições dos filhos nos Jardins de Infância,
nos passes dos transportes públicos
de alunos do ensino secundário e na
aquisição de livros e material escolar,
podendo mesmo verificar-se uma total
isenção nos casos mais delicados.
3. Criação de uma “Loja Solidária” para
recolha e distribuição de roupas e de
outros bens essenciais.
4. Congelamento das rendas a pagar
pelos moradores nos fogos de habitação social concelhios.

Para facilitar a vida às pessoas de todo o
Concelho que necessitam de contactar a Divisão
de Acção Social, o Presidente da Câmara decidiu
que as Assistentes Sociais do Município irão
descentralizar o atendimento, deslocando-se
às freguesias em dias a anunciar e recebendo
as pessoas nas sedes das respectivas Juntas
5. Abaixamento imediato das rendas
relativas à habitação social sempre
que se verifiquem alterações na
situação socio-económica das famílias por via da diminuição dos seus
rendimentos mensais.
6. Implementação de medidas que
permitam o realojamento de famílias não integradas no PER/Plano
Especial de Realojamento.
7. Reforço do apoio financeiro às
IPSS’s e às Conferencias Vicentinas
para melhor poderem corresponder às necessidades das famílias
carenciadas, nomeadamente no
fornecimento de refeições e no
pagamento de medicamentos.
8. Melhoria na acção do Gabinete de

Apoio à Inserção na Vida Activa, incentivando também a Qualificação
Profissional, na sequência do trabalho de 12 anos da UNIVA/Vila do
Conde, visando o acompanhamento
e auxílio a quem está no desemprego.
O custo destas medidas em 2009
deverá atingir um montante de 500
mil euros, justificado pelo Presidente
da Câmara como “embora sendo um
valor significativo, tal não é relevante perante a grandeza dos seus
efeitos ao contribuir para uma
maior justiça social, atenuando as dificuldades de pessoas que viram agravadas as condições de vida das suas
famílias”.
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registos
1. A construção da nova Esquadra da
PSP em Vila do Conde e do Quartel
Territorial da GNR na freguesia de
Modivas vai finalmente avançar,
conforme anunciado pelo Ministro
da Administração Interna, quando se
referiu aos equipamentos a construir
no Distrito do Porto destinados às
Forças de Segurança. A Divisão para
a PSP a edificar a nascente da Av.
Baltazar do Couto, abarcará a
Esquadra de Vila do Conde e
também a coordenação da Póvoa de
Varzim e de Santo Tirso. O Quartel
Territorial da GNR a localizar em
Modivas será dos maiores do
norte do País.
2. O Ministério da Educação e a
Câmara Municipal subscreveram
um “Acordo de Colaboração” para a
requalificação da Escola EB 2/3 Frei
João. Sendo responsabilidade do
Governo, a obra será realizada pela
Autarquia, devendo iniciar-se logo

que possível, com conclusão prevista
para Setembro do próximo ano.
O custo da obra estima-se em
4.200.000 euros, incluindo trabalhos de
construção civil, instalação eléctrica,
redes de água, esgotos, gás e telefone,
bem como os arranjos exteriores, o
mobiliário, material didáctico e
equipamentos necessários.
3. Com um investimento de 13
milhões de euros, a breve prazo
deverão iniciar-se, em Vila do Conde,
mais algumas obras relacionadas
com o Metro, tendo sido aprovados
os projectos para:

a Estação de Vila do Conde até à
Estação de Portas Fronhas.
• 3ª fase de Inserção Urbana no troço
de Vila do Conde – Póvoa de Varzim,
com a construção das vias paralelas
ao canal de Metro desde a Estação de
Portas Fronhas até à Estação de S. Brás.
• Interface de Vila do Conde a
nascente da Estação principal da
cidade, sita a norte da Rua da
Lapa e a poente do Pavilhão de
Desportos, o qual contempla um
parque de estacionamento para
194 viaturas e diversos serviços
de apoio, como duas lojas e
instalações sanitárias.

• 2ª fase de Inserção Urbana que
inclui a intervenção na Zona
Ribeirinha com uma via marginal
a ligar a Meia-Laranja à Av.ª
Bernardino Machado em
confluência com a Av.ª Alexandre
Herculano, bem como as vias
paralelas ao canal de Metro desde

4. Reconhecendo o empenhado
trabalho e o papel relevante das
Juntas de Freguesia no
desenvolvimento concelhio e na
criação de condições essenciais ao
bem-estar dos vilacondenses, a
Câmara Municipal acaba de anunciar
o reforço das verbas que decidiu

destinar-lhes (mais de 2.300 mil
euros) e que em muito ultrapassam
o valor que a Lei das Finanças Locais
legalmente lhes confere (cerca de
1.100 mil euros).
Este reforço traduz-se num aumento de
5% em relação às verbas transferidas
em 2008. O Presidente da Autarquia,
eng.º Mário Almeida, justificou esta
medida com o facto de “ser importante
criar melhores condições para que as
Juntas de Freguesia possam
desenvolver a sua nobre e profícua
actividade”, o que não impede que a
Câmara continue a investir nas
freguesias, de uma forma
determinada e avultada, em áreas
como a educação, a habitação social,
a rede viária e o saneamento básico.
5. Localizado no Centro de Memória,
o Espaço Internet de Vila do Conde
resulta de um projecto apresentado
pelo Município ao Programa
Operacional da Sociedade e

Conhecimento. Este espaço, com 11
postos de trabalho, sendo que um está
preparado com hardware e software
destinado a cidadãos com necessidades
especiais, aposta nas novas tecnologias
da informação e do conhecimento,
procurando proporcionar,
gratuitamente, um local de
aprendizagem, troca de conhecimentos
e lazer, a todos os cidadãos das mais
diversas faixas etárias. O Espaço
Internet está disponível de Terça a
Domingo, entre as 10 e as 18 horas.
6. Está a decorrer o período de
discussão pública da Proposta de
Criação da Paisagem Protegida do
Litoral de Vila do Conde como Área
Protegida de Âmbito Regional. Os
interessados podem consultar a
proposta e respectivos documentos
no site da Área Metropolitana do
Porto (www.amp.pt), bem como nas
Juntas de Freguesia de Mindelo,
Azurara, Árvore, Vila Chã, e Labruge. A

classificação como área protegida
terá por efeito possibilitar a adopção
de medidas eficazes que permitirão
manter e valorizar a diversidade
biológica, o carácter da paisagem e o
atenuar de certas dissonâncias
ambientais e estéticas.
7. Aumentar a recolha de materiais
destinados à reciclagem é uma das
prioridades, no que à Gestão dos
Resíduos do Município diz respeito,
estabelecida há vários anos pela
Câmara Municipal. Os resultados
alcançados demonstram que se
trata de uma aposta ganha, sendo
decisivo o contributo dos
vilacondenses que têm aderido ao
desafio da reciclagem. Actualmente
estão distribuídos 470 Ecopontos,
sendo que o Concelho dispõe de 1
Ecoponto por cada 166 habitantes,
quando a nível nacional se define
como objectivo atingir 1 Ecoponto
por cada 500 habitantes.
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Piscinas
Municipais

VILA DO CONDE

7

Novo
«Espaço Acqua»

PÓLO 2 LOCALIZADO EM MINDELO
Após a inauguração das Piscinas de Mindelo,
a Câmara Municipal pretende ver concretizados,
a curto prazo, os projectos já existentes para a
construção dos restantes equipamentos similares
previstos para Macieira, Junqueira e Caxinas

Ministro da Ciência na inauguração
também regista visitantes que ultra-

Concebida para o Centro de Ciência

O Espaço Acqua foi inaugurado

Viva, a exposição interactiva, intitulada

pelo Ministro da Ciência, Mariano Gago,

«A Água», esteve patente ao público ao

que enalteceu o exemplo da Câmara

Refira-se que, conforme salientou o

longo de cinco anos, tendo registado

Municipal ao decidir avançar com as

Presidente da Câmara no momento

sempre uma excelente receptividade,

obras de recuperação da antiga cadeia

da inauguração do Espaço Acqua, este

passam as fronteiras” do Concelho.

com visitas regulares que justificam a

para a criação do Centro de Ciência

novo equipamento vem complemen-

nea de mais de duas dezenas de utentes,

No sentido de agilizar todo esse

sua continuidade. Na altura em que o

Viva. “É muito raro acontecer, no nosso

tar a rede de espaços já disponíveis

gabinete médico e fisioterapia, sala de

processo, o eng.º Mário Almeida, Presi-

Centro Ciência Viva de Vila do Conde

País, um exemplo deste tipo de inicia-

em Vila do Conde, que propicia con-

formação e um apoio de bar, podendo

dente da Autarquia, já realizou reu-

resolveu apostar numa nova exposição -

tiva por parte das autarquias”, referiu,

dições para a educação dos jovens e da

ainda, no Verão, abrir ao exterior, já que

niões de trabalho com o Secretário de

«O Sangue» - surgiu a ideia de recuperar

acrescentando que “o Centro de Vila do

comunidade em geral, aguardando-

dispõe de logradouro relvado.

Estado da Juventude e Desporto, mani-

um edifício próximo da antiga Cadeia

Conde é, à escala nacional, um dos cen-

-se ainda o resultado da candidatura

festando a intenção de avançar com as

Civil,área disponibilizada pela Autarquia,

tros com uma programação mais inte-

apresentada para a recuperação da

obras ainda durante o presente ano.

para aí localizar aquele que é hoje o

ressante e dinâmica. Só isso permite

Estação Aquícola e que a Câmara

mais recente espaço vocacionado para

existir uma estrutura que responde,

Municipal pretende transformar num

a cultura cientifica em Vila do Conde.

não só às necessidades locais, mas que

Ecoparque.

Após a inauguração deste novo
complexo, a Câmara Municipal pretende ver concretizados, a curto prazo,

Vila do Conde é um concelho reco-

O mês de Março assinala a entrada

os projectos já existentes para a cons-

nhecido pela qualidade das infra-estru-

em funcionamento do novo complexo

trução dos restantes equipamentos

turas e equipamentos de que dispõe

de Piscinas Municipais. Localizado na

similares previstos para Macieira, Jun-

para a prática desportiva, sendo prova

Freguesia de Mindelo, o Pólo 2 que

queira e Caxinas.

disso as várias provas nacionais e inter-

agora é disponibilizado à população,

Esses complexos fazem parte de

nacionais que aqui decorrem. A título

está dotado dos meios mais modernos

um Protocolo subscrito há vários anos

de exemplo, refira-se que o próximo

ao nível dos equipamentos e técnicas

com o Governo, no qual se assumia

Campeonato Europeu de Ginástica Acro-

de tratamento de água e climatização.

que essas obras seriam comparticipa-

bática irá decorrer em Vila do Conde.

Dispõe de dois tanques cobertos

das pelos fundos comunitários, sendo

Noutro âmbito, o Município dispôs-se

(25x12,5 e 12,5x6m2), quatro balneários

a verba restante paga pelo Estado e

também a aderir ao Projecto Nacional

com capacidade para utilização simultâ-

pela Autarquia.

de Promoção da Marcha e Corrida.
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Acontecimentos

1. Teatro e Dança em destaque nos

ciado sucesso do seu novo espectá-

dos 6 aos 10 anos de idade, esta acti-

meses de Março e Abril! Assim acon-

culo e que agora entra em digressão

vidade realiza-se sempre ao 2º Sábado

tece em Vila do Conde, com uma pro-

pelo País. «Payassu – O Verbo do Pai

de cada mês, das 11 às 12 horas.

uma década está praticamente con-

celho, mantendo-se as celebrações

14. Na Canoagem, os atletas do Fluvial

gramação especial que, todos os anos,

Grande» assinala o 10º aniversário de

6. Decorreu no Parque Urbano João

cluída, num projecto desenvolvido

religiosas que marcam o momento

brilharam no Campeonato Nacional

proporciona aos vilacondenses espec-

actividade do TFA e o centenário de

Paulo II, a inauguração de um parque

pela Câmara Municipal. Para além do

mais importante do calendário anual

de Fundo e Taça de Portugal de Tri-

táculos de reconhecida qualidade.

nascimento do Padre António Vieira,

bio-saudável e infantil. O novo espaço

espólio ligado a Antero de Quental, ali

do mundo católico. No aspecto profano,

pulações, destacando-se os títulos de

Saliente-se a participação de várias

autor do «Sermão de Santo António

foi dotado com equipamentos espe-

serão instaladas referências diversas

destaca-se a tradicional Queima do

Campeão obtidos por José Ramalho,

associações e grupos do Concelho que

aos Peixes», no qual se inspira.

cialmente construídos para a realiza-

a escritores e poetas que nasceram ou

Judas que, em Sábado de Aleluia, cons-

André Santos, Peter Ribe, Fábio Cruz,

aqui encontram uma oportunidade

4. O Gabinete de Arqueologia conti-

ção de exercícios físicos por parte da

viveram em Vila do Conde.

titui um motivo de interesse e atrac-

João Neves e João Baptista.

de apresentar os seus trabalhos.

nua a desenvolver o trabalho de cola-

população adulta, articulados com

9. O recém inaugurado Centro de

ção para vilacondenses e forasteiros.

15. Ainda na Canoagem, salienta-se a

2. Sendo uma data evocativa, o Dia de

boração com a comissão organiza-

estruturas infantis numa perspectiva

Memória de Vila do Conde tem sido

11. A equipa masculina de Voleibol do

II Taça de Portugal de Maratona, prova

Vila do Conde é assinalado com diver-

dora da Rede de Castros do Noroeste

de promoção de actividades ao ar livre.

palco de uma iniciativa intitulada

Ginásio Vilacondense assegurou a

em que os atletas vilacondenses se

sas iniciativas, destacando-se o reco-

Peninsular, um projecto iniciado em

7. Uma exposição fotográfica alusiva

«Conversas com Memória» e que visa

permanência na Divisão A1, o escalão

destacaram. Conquistaram o 1º lugar

nhecimento que o Município presta

2004, no qual se insere a Cividade de

à festa do Corpo de Deus e à tradição

a apresentação de estudos, reflexões

principal da modalidade.

do pódio, José Ramalho, André Santos,

aos melhores alunos dos 9º e 12º anos

Bagunte, com o objectivo de promo-

dos tapetes de flores, patente no

e memórias dos vilacondenses. Artur

12. Janine Coelho, Carla Vieira, Pedro

João Neves e João Monteiro (CFV) e

das escolas de todo o Concelho. Este

ver a Candidatura dos Castros do

Auditório Municipal, dá a conhecer

do Bonfim, Dr. Paulo Costa Pinto e Dr.

Ramos e Leandro Fernandes, atletas

Paulo Cruz, Patrícia Cardoso e Nelson

ano, a sessão comemorativa incluiu

Noroeste a Património Europeu.

imagens da década de 50, provenien-

Pedro Brochado de Almeida foram já

do Fluvial, conquistaram novos títulos

Sá (Kayak).

uma alegoria dedicada aos «Santos

5. O Centro Ciência Viva acaba de

tes da Foto Adriano e agora custodia-

convidados para esta partilha, tendo

de Campeão Nacional, nos Campeo-

16. Os karatecas do Ginásio Vilacon-

de Vila do Conde» e um concerto dos

lançar um novo programa destinado

das pelo Arquivo Municipal. E lem-

este último abordado o Forte de S. João

natos de Inverno de Remo.

dense impuseram a sua qualidade no

Deolinda que irão actuar novamente

às crianças, na sequência de uma sen-

bram que 2009 é ano de tradição. No

Baptista, edifício construído entre

13. Fábio Pereira, Henrique Neiva,

IX Torneio Internacional 25 de Abril,

na nossa cidade, no âmbito das Festas

sibilização para a ciência através da

próximo dia 11 de Junho, Vila do Conde

finais do século XVI/inícios do século

Hugo Ribeiro e Igor Carvalho, do

prestigiado evento desportivo, consi-

de S. João.

leitura, que consiste na adaptação de

viverá um dos momentos mais mar-

XVII e classificado como Imóvel de

Fluvial, continuam a destacar-se na

derado o maior torneio europeu, dis-

3. Uma temporada estável na Igreja

uma história do Plano Nacional de Lei-

cantes da sua vida colectiva.

Interesse Público desde 1963.

natação nacional, tendo obtido novos

putado na Maia. O GCV alcançou 11

do Convento de Santa Clara assegurou

tura a várias actividades experimen-

8. A recuperação da casa onde o escri-

10. As celebrações da Quadra Pascal

títulos de Campeão nos Nacionais de

subidas ao pódio, com 3 primeiros

ao Teatro de Formas Animadas o anun-

tais. Tendo como público-alvo crianças

tor Antero de Quental viveu durante

decorreram um pouco por todo o Con-

Inverno.

lugares, 2 segundos e 6 terceiros.
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Um mérito
colectivo

Música
de excelência

entrevista com Idalécio Pontes

entrevista com Teresa Rocha

A Directora Pedagógica da Acade-

– A adesão de crianças nas Classes

de facto, tem merecido reconhecimento

O Presidente da Associação de Des-

os jovens experimentem e venham a

um orgulho saber que há jovens que se

mia de Música de S. Pio X, a funcionar

de Iniciação resulta da iniciativa

e uma adesão excelente, não só pelo

portos e Cultura de Vila do Conde des-

descobrir quais as suas verdadeiras

mantém ligados ao desporto. No fundo,

no Centro Municipal de Juventude de

«Bichinho da Música»?

aptidões desportivas?

o nosso trabalho é precisamente lançar

prestígio das individualidades que aqui

creve os objectivos das principais inicia-

Vila do Conde, aborda as actividades

– Quando criámos o «Bichinho da

se deslocam, mas também pelo número

tivas desenvolvidas pela colectividade:

– Temos noção de que a maioria

mais marcantes desta instituição, agra-

Música» tínhamos, de facto, o objectivo

e qualidade dos alunos. Para além dos

os Jogos Inter-Freguesias e o Intercâm-

dos jovens participantes, mesmo do

ciada com a Medalha de Mérito Muni-

de aumentar o número de alunos, mas

cursos intensivos, proporcionamos con-

bio Cultural Concelhio. Ambas as realiza-

sexo feminino, prefere o futebol, por

– Relativamente ao Intercâmbio

cipal em 2007. Para além da vertente

esta iniciativa acabou por ultrapassar

certos e recitais abertos a toda a comu-

ções merecem o patrocínio da Câmara

razões que estão relacionadas com a

Cultural Concelhio, teve início recen-

pedagógica, destacam-se iniciativas de

todas as expectativas. Actualmente,

nidade. Sublinho que, a nossa priori-

Municipal e mobilizam, ao longo do

visibilidade que a modalidade tem. Mas,

temente mais uma edição. Foi com

prestígio nacional e internacional.

abrange todas as escolas do Concelho.

dade são os alunos nacionais, dado que

ano, várias centenas de participantes.

de facto, proporcionamos aos jovens a

base no sucesso dos Inter-Freguesias

Durante a semana em que decorre o

estes dispõem de poucas oportunida-

– Os Jogos Inter-Freguesias reali-

possibilidade de experimentarem qual-

que resolveram apostar na cultura?

– Qual a actividade desenvolvida

as bases e despertar o interesse pela
actividade física e desportiva.

evento, os alunos do 1º CEB, dos Jardins-

des para se deslocaram ao estrangeiro

zam-se há mais de 20 anos. Continua

quer uma das modalidades propostas

– Antes de o ICC ser criado, já a nossa

- Desenvolvemos actividade peda-

-de-Infância e do MADI, com que temos

onde poderiam usufruir deste contacto

a justificar-se esta iniciativa?

(futebol, badmington, gira-volei, ténis

Associação tinha promovido algumas

gógica regular, destinada a jovens a

protocolo de parceria, assistem a concer-

com os Professores de renome.

partir dos 4 anos. Mas a principal inci-

tos cujos intérpretes são crianças. Existe

dência é no ensino da música para crian-

ainda a iniciativa «Bichinho da Música

ças a partir do 1º Ciclo do Ensino Básico

– Actividades», através da qual a Acade-

(1º CEB), onde temos um número muito

mia se desloca aos Jardins-de-Infância

expressivo de alunos. Depois das classes

da cidade, proporcionando às crianças

de Iniciação, os jovens podem prosseguir os seus estudos musicais até ao 12º

pela Academia de Música S. Pio X?

– Sem dúvida. O balanço é muito

de mesa e atletismo). Este ano, intro-

iniciativas de âmbito cultural, mas

positivo e a organização continua moti-

duzimos uma nova modalidade – o

muito pontuais. A aposta mais séria e

vada para proporcionar aos jovens

badmington – e a receptividade foi

acertada foi criar uma rede de inter-

– Trata-se de um concurso a nível

uma actividade que os valoriza para

muito boa. O interesse que os jovens

câmbio que permite às colectividades

nacional e iniciou-se apenas com

toda a vida. Não se trata apenas de pra-

demonstraram justifica que se mante-

participantes percorrerem o Concelho,

piano. Actualmente, apostamos em

ticar desporto, mas também de incutir

nha esta modalidade.

mostrando o trabalho que desenvolvem.

um primeiro contacto com a música. É

dois instrumentos, mantendo sempre

nos jovens participantes o espírito de

– Há exemplos de jovens que

É uma iniciativa com bastante sucesso

importante referir que contámos com

o piano. Este ano, vamos apostar na

equipa, noções de solidariedade e uma

tenham participado nos Jogos Inter-

que pretendemos manter. No entanto,

ano. A Academia é tutelada pelo Minis-

o apoio da Câmara Municipal que, aliás,

flauta transversal, depois de uma

oportunidade de convívio que, de outra

-Freguesias e que, entretanto, prosse-

é preciso notar que o apoio da Câmara

tério da Educação e, portanto, os nossos

tem a seu cargo a tarefa de seleccionar

experiência muito bem sucedida com

forma, seria difícil de obter. Durante o

guiram com carreiras desportivas?

Municipal tem sido imprescindível. Sem

planos de estudos são iguais aos do Con-

as escolas participantes e de transpor-

o violoncelo. Este concurso visa esti-

ano e distribuídos pelas diferentes

– Existem vários casos, mas posso

esse apoio constante e permanente,

servatório de Música do Porto, que certi-

tar os alunos das mesmas.

– É também esse o objectivo do
Concurso Marília Rocha?

mular os alunos e constitui uma opor-

modalidades, mobilizamos mais de

citar, a título de exemplo, o Fábio Coen-

seja a nível logístico ou na cedência de

fica os nossos alunos. E todas as nossas

– Os Cursos de Aperfeiçoamento

tunidade para que os jovens portugue-

1500 participantes.

trão e o André Vilas Boas [jogadores

equipamentos e transportes, não seria

actividades, abertas ao público, têm um

Musical promovidos pela Academia

ses possam demonstrar as suas qua-

– Tratando-se de uma iniciativa

profissionais do Rio Ave FC] e a Edite

possível montar a estrutura dos Jogos

carácter pedagógico que visa desper-

são a actividade de maior prestígio…

lidades em igualdade de circunstância

que engloba diferentes modalidades,

Fernandes [jogadora de futebol que

Inter-Freguesias, nem tampouco do

com os seus pares.

é também uma oportunidade para que

integra a Selecção Nacional]. É sempre

Intercâmbio Cultural Concelhio.

tar o interesse e o gosto pela música.

– É uma actividade internacional e,
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1. A Rua do Lidador é um dos
arruamentos que, a partir do centro
da cidade quinhentista, permite aceder
à margem esquerda do rio Ave.
O primeiro ponto de interesse desta
rua encontra-se junto a um largo onde
existe a Capela de S. Roque.
2. A Capela de S. Roque foi construída,
por inspiração dos Jesuítas, no final do
século XVI, devido à peste de 1578. O
objectivo era proteger a cidade daquele
flagelo, dado que S. Roque era o santo
invocado sempre que havia um surto de
peste.
1 2

encontra na fachada e que terminou a sua
carreira como cosmógrafo-mor do reino.
Este facto espelha bem a importância que
Vila do Conde assumiu na expansão
portuguesa.
7. O Solar de S. Roque foi alvo de
escavações arqueológicas que permitiram
encontrar vestígios de uma casa do século
XVI, com decoração manuelina, entretanto
destruída no século XVIII, época em que se
edificou este Solar.

3
4

e da reconquista cristã que nasceu em
Guilhabreu. Aqui podemos admirar alguns
dos mais belos exemplares da arquitectura
quinhentista desta cidade.
5. A meio da rua, encontra-se uma grande
casa que toma o nome de Solar de
S. Roque, onde funciona a Galeria de Arte
Cinemática Solar e uma Residência
Universitária do Instituto Politécnico
do Porto.
6. Esta casa foi residência de um dos mais
importantes cientistas do século XVII, o Dr.
António Mariz Carneiro, cujo brasão se
5
6 7

3. No interior da Capela de S. Roque são
notáveis os azulejos do século XVIII e
um precioso revestimento a talha
dourada das paredes laterais e do tecto
da capela-mor. A base do púlpito aí
existente era da Igreja Matriz e foi
elaborado pelo mestre que fez o portal
desse Igreja: João de Castilho.
4. Aberto no século XVI, este arruamento
começou por se chamar Rua Nova, tendo
tomado a designação actual em
homenagem a Gonçalo Mendes da Maia,
um dos heróis do início da nacionalidade

