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VILA DO CONDE

A data do mais antigo 
documento que se conhece 
referindo Vila do Conde – 26 
de Março de 953 – foi assi-
nalada com eventos de cariz 
cultural. O momento mais 
alto, por distinguir jovens alu-
nos das nossas Escolas, foi, 
sem dúvida, a atribuição de 
prémios aos que mais se dis-
tinguiram na pretérita época 
lectiva, nos 9.º e 12.º anos.

Esta homenagem traduz a 
especial atenção que a Autar-
quia dedica ao Ensino, atri-
buindo o Prémio Municipal 
Melhor Aluno, constituiu, sem 
dúvida, um forte incentivo aos 
nossos estudantes, e lembra a 
importância da formação para 
assegurar um futuro promissor.

Na véspera, dia 25, reali-
zou-se no Solar de S. Roque 
um muito participado work-
shop de DJ’s, cujos trabalhos, 
no final, foram apresentados  
na Galeria Solar.

E a noite deste «Dia de Vila 
do Conde» terminou no Audi-
tório Municipal, com um con-
certo de Cristina Branco, uma 
excelente interprete da nossa 
canção nacional, cantando o 
fado para quantos, apesar do 
mau tempo, quiseram asso-
ciar-se à festa dos 1053 anos 
de Vila do Conde.

Do programa de animação 
agendado, não foi possível rea-
lizar o roteiro «Vamos Indo e 
Vamos Vendo», devido às con-
dições atmosféricas do dia. 

 Adiado para 7 de Abril, cen-
tenas de  vilacondenses, pude-
ram ouvir os fados de Eliana 
Castro na Praça Vasco da Gama 
e, «guiados» pelo grupo de 
palhaços da Bandatrap, segui-
ram para a Praça José Régio, 
onde o Corifeu os encantou 
com uma encenação de Filipa 
Alexandre sobre a peça de 
Régio «As Três Máscaras».

A paragem seguinte deste 
«percurso» foi no Largo da 
Alfândega Régia, com uma 
animadíssima «Queimada», 
pelas Produções Ilimitadas Fora 
d’Horas, terminando esta festa 
em que, com música e cor, se 
celebravam vários espaços da 
cidade, com poesia declamada 
pelo Colectivo Menos Solici-
tado da UE junto à emblemá-
tica Capela do Socorro.

Uma iniciativa que recolheu 
generalizados aplausos!

Os melhores alunos no ano lectivo 2004/2005: Diana Ferreira, 9.º ano da Escola E.B. 2,3 «A Ribeirinha»; Ana Margarida Saavedra, 
12.º ano da Escola Secundária «José Régio»; Ângela Solange Afonso, 9.º ano da Escola E.B. 2,3 D. Pedro IV; Mariana Teixeira, 9.º ano 
da Escola E.B. 2,3 Júlio/Saul Dias; Miriam Reis, 12.º ano da Escola Prof. de Vila do Conde; Torcato Marques, 9.º ano da Escola E.B. 
2,3 Frei João de Vila do Conde; Diana Ferreira, 12.º ano do CESAI; Edgar Alves, 9.º ano da Escola E.B. 2,3 Dr. Carlos Pinto Ferreira.

DIA DE

«Vamos Indo e Vamos Vendo» registou uma enorme adesão popular

Uma iniciativa muito saudada



É visível a acção que tem sido 
sucessivamente concretizada, 
visando a melhoria das actuais 
instalações desportivas concelhias, 
para além daquelas que vão sendo 
construídas de raiz.

E se isso tem permitido a cons- 
trução de equipamentos diver-
sificados e de grande quali-
dade como – Casa da Juventude 
de Guilhabreu, ampliação do  
Parque de Jogos na cidade e Com-
plexo de Piscinas em Mindelo –, 
certo é que a atenção dada aos 
Campos de Futebol das freguesias 
é uma constante, beneficiando-se 
instalações e pisos.

Situações a justificarem especial 
atenção são as de Vila Chã, Vilar 

e Vilar do Pinheiro: no primeiro 
caso pretende-se adquirir o terreno 
necessário à expansão do recinto 
de jogo; no segundo pretende-se 
negociar o Campo do Atlético de 
Vilar e no último aguarda-se a auto-
rização para se proceder às exigíveis 
obras de alargamento do mesmo.

No sentido de permitir que as Esco-
las Básicas do 1.º Ciclo e os Jardins 
de Infância disponham de verbas que 
lhes possibilitem fazer face às nor- 
mais despesas de funcionamento, 
designadamente ao nível da lim-
peza, expediente e telefone, a 
Câmara Municipal atribuiu subsí-
dios aos diferentes Agrupamentos 
Escolares, tendo em consideração o 
número de professores, de salas, de 
turmas e de necessidades: 

• Agrupamento «Afonso Betote» 
/ Vila do Conde – 17.991,20 q

• Agrupamento «Dr. Carlos Pinto 
Ferreira» / Junqueira – 13.083,40 q

• Agrupamento «A Ribeir i- 
nha» / Macieira – 17.887,40 q

• Agrupamento «D. Pedro IV» / 
Mindelo – 19.669,40 q

• Agrupamento «Saul Dias» / Vila 
do  Conde – 16.005,00 q
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CONSTRUINDO VILA DO CONDE

Autarquia apoia escolas e alunos

Apoios Escolares

O Município de Vila do Conde preparou cuida-
dosa e atempadamente uma candidatura ao Quadro de 
Referência Estratégia Nacional que vai financiar pro-
jectos de desenvolvimento em Portugal com dinhei-
ros da União Europeia no período de 2007 a 2013.

No documento enviado às entidades competentes refe-
re-se que «a proximidade de uma nova aplicação de fundos 
estruturais exige que sejam definidas prioridades a nível 
nacional, assentes em critérios claros e correctos, pelo que 
a todos se nos impõe darmos atempadamente o contributo 
que consideramos aconselhável», acrescentando-se ser 
«isso que num rol de sugestões apresentadas, muitas delas 
a serem concretizadas pela Administração Central, visto 
integrarem-se nas suas responsabilidades e competências, 
havendo outras que poderão suscitar parcerias público- 
-privadas, para além das que naturalmente pertencem ao 
Município».

Muitas são as intervenções planeadas, das quais referen-
ciamos algumas:

• Concretização do Campus de Vairão, acentuando a sua já 
relevante acção no ensino universitário ligado à Gestão 
Agrária e à Medicina Veterinária;

• Recuperação da Estação Aquícola, valorizando os seus 
espaços e com instalação de um Centro de Investiga-
ção;

• Metrópolis Digital (2.ª Fase), com implementação de 
serviços electrónicos municipais ao cidadão;

• Requalificação das Bacias Leiteiras, incluindo recolha, 
tratamento e valorização dos resíduos provenientes das 
explorações;

• Valorização das condições de entrada da barra e do porto 
de pesca para melhorar a sua utilização pelos pescadores 
da pesca artesanal e local;

• Modernização do Mercado Municipal;

• Requalificação Urbanística e Comercial do Eixo Urbano 
Av. José Régio – Rua 5 de Outubro;

• Construção de espaços físicos adequados à Universidade 
Sénior;

• Edificação de uma Escola Profissional;

• Realização do Plano Integrado de Acessibilidades à Sede 
do Concelho (incluindo a nova Ponte Rodoviária sobre o 
Ave e a correspondente Via Circular Nascente, a Ponte 
Rodoviária e acessos em Retorta e a construção de uma 
ligação directa da EN 104 ao IC1/A28 de Árvore;

• Requalificação da Frente Marítima a Sul do Ave (Eixo Árvore 
– Mindelo – Vila Chã – Labruge);

• Criação de novos espaços lúdicos e de equipamentos 
diversos nas freguesias;

• Concretização da Área de Paisagem Protegida de Árvore 
e Mindelo no espaço da Reserva Ornitológica;

• Construção das Escolas EB 2,3 e Secundária na zona sul 
do concelho;

• Reorganização da Rede de Estabelecimentos do Ensino 
Básico/1.º Ciclo;

• Dinamização Cultural da Cividade de Bagunte;

• Construção do Centro Hospitalar de Vila do Conde – 
Póvoa de Varzim;

• Construção do Parque Desportivo e de Lazer das Caxinas 
e Poça da Barca;

• Concretização da Rede de Piscinas Municipais (Junqueira, 
Macieira e Caxinas).

Projectos Futuros

A Câmara Municipal de Vila do 
Conde decidiu-se há dois anos pela 
abertura de um Concurso Público 
Internacional para a concessão e 
exploração das redes de abaste-
cimento de água e drenagem de 
efluentes tratados, o que justificou 
a oportuna aprovação do Instituto 
Regulador de Águas e Resíduos.

Da cuidada análise das três pro-
postas concorrentes, as competen-
tes assessorias externas nas áreas 
jurídico-administrativo, económico-
-financeira e técnica sugeriram a 
adjudicação à Indáqua, S.A. por  ser 
considerada a proposta mais van-
tajosa para o Município e para a 
população.

A concessão inclui, para além da 
concretização dos necessários inves-

timentos em todo o concelho nos 
sectores do saneamento básico, a 
renovação das redes já existentes e 
a execução de obras diversas na área 
do ambiente, nomeadamente em 
redes de águas pluviais.

Aguarda-se agora a possibilidade 
de ser adjudicada a empreitada e 
que os trabalhos se iniciem com a 
maior brevidade.

Antigos reservatórios de água
vão sendo demolidos

Saneamento Básico
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Câmara Municipal tem projectadas
obras de alargamento das instalações
do S.C. Vilar do Pinheiro

Equipamentos Desportivos
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EFEMÉRIDES
Continuamos a registar os dias do calendário que são dedicados a 

efemérides cuja importância planetária é generalizadamente reconhe-
cida.

É extensa a lista de Março: comemora-se a 8 o «Dia das Nações 
Unidas para os Direitos da Mulher», a 11 o «Dia Europeu pelas Vítimas 
do Terrorismo», a 15 o «Dia Mundial dos Direitos do Consumidor», a 
19, o «Dia do Pai», a 21 os Dias Mundiais da «Poesia», da «Floresta», 
da «Árvore», do «Sono» e o «Dia Mundial para a Eliminação da Discri-
minação Racial», a 22 o «Dia Mundial da Água», a 23 o «Dia Meteo-
rológico Mundial», a 24 o «Dia do Estudante», 26 é o «Dia do Livro 
Português»… e o «Dia de Vila do Conde, e a 27 de Março celebram-se 
o «Dia Mundial do Teatro» e o «Dia Nacional do Dador de Sangue».

E Abril começa com o «Dia das Mentiras», a 2 assinala o «Dia Interna-
cional do Livro infantil», e a 7 os dias «Mundial da Saúde» e «Nacional 
dos Moinhos». O «Dia do Cosmonauta» comemora-se a 12, o «Dia 
Mundial da Terra» é lembrado a 22, e 23 é dedicado aos dias mundiais 
do «Livro e dos Direitos de Autor» e do «Escutismo», e ao «Dia Nacio-
nal da Educação de Surdos». A 25 festeja-se em Portugal o «Dia da 
Liberdade», a 26, o «Dia Mundial da Propriedade Intelectual» (e o «Dia 
de Vila do Conde»!) e a 28 e 29, respectivamente, os dias mundiais da 
«Prevenção e Segurança no Trabalho» e da «Dança».

Na impossibilidade de deixar alguns apontamentos sobre todas estas 
datas comemorativas, chamamos a atenção para o

Memórias VILA DO CONDE, UM SÉCULO DEPOIS…                       

DIA MUNDIAL DO SONO
Assinalado pela primeira vez, em vários 

países, no dia 21 de Março de 2001, com 
uma campanha subordinada ao tema «Abra 
os seus olhos para o sono», forneceu infor-
mação e esclareceu dúvidas sobre os proble-
mas associados ao sono. 

As insónias são um enigma que continua 
a merecer estudos frequentes em todo o 
mundo. No entanto, até ao momento, 
a ciência não fez mais do que abrir uma 
pequena janela sobre o complexo mundo 
das doenças do sono.

Feitas as contas, constata-se que passamos um terço das nossas vidas 
a dormir, mas, durante o sono, o nosso cérebro está tão activo como 
quando estamos acordados, aproveitando esse período para «arrumar» 
as experiências do dia. Uma má noite de sono provoca irritabilidade, 
é responsável por um mau desempenho e dificulta a capacidade de 
aprendizagem.

> Dia 24
Inauguração da exposição
HUMBERTO DELGADO E D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES
1.º CENTENÁRIO DO NASCIMENTO 
Biblioteca Municipal

> Dia 25

00h00
MARATONA DE FUTEBOL DE SALÃO
Parque de Jogos de Vila do Conde

00h20
GRÂNDOLA – VILA MORENA
Largo dos Artistas

09h00 – 19h00
XIX TORNEIO DE TÉCNICAS SIMULTÂNEAS
Piscinas Municipais

10h00
PROVAS DE ATLETISMO 
Integradas nos Torneio Inter-Freguesias
Artérias da cidade

10h30
HASTEAR DA BANDEIRA com Guarda de Honra pelos Bom-
beiros Voluntários de Vila do Conde
CONCERTO pela Banda Musical de Vila do Conde
Praça Vasco da Gama

11h30
Inauguração da Exposição
O LÁPIS AZUL – A CENSURA DO ESTADO NOVO
Org. Museu Nacional da Imprensa
Auditório Municipal

21h30
CONCERTO DE ABRIL
LISBOA QUE ADORMECE
Com Paula Oliveira e Bernardo Moreira
Auditório Municipal

> Dia 28

21h30
DUAS VOZES DE OPOSIÇÃO
Conferências pelos Drs. João Marques
e Manuel Coelho Santos
Biblioteca Municipal

COMEMORAÇÕES DO25 DE ABRIL
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PALAVRA DE ORDEM: RECICLAR
Ao longo dos doze meses do 

último ano foram recolhidos 
no nosso Concelho cerca de 
37.000 toneladas de resíduos 
sólidos urbanos, o que equi-
vale a uma média diária de 
101 toneladas e corresponde a 
1,3 kg. por habitante/dia.

Entretanto, incrementar a 
recolha de materiais destina-
dos a reciclagem é uma das 
prioridades há muito estabe-
lecidas no Município, objectivo 
que tem vindo a ser alcançado 
de forma crescente. Para tal, 
foi decisivo poder contar com 
o civismo da generalidade 
dos vilacondenses, de se ter 
dotado o Concelho com uma 
adequada cobertura por sis-
temas de deposição selectiva 
(Ecocentro e Ecopontos), e por 
se terem implementado circui-
tos específicos para os mate-
riais recicláveis.

Numa estratégia conjugada, 
foram desenvolvidas acções 
de educação e sensibilização 
ambiental à população, com 
particular destaque para a 
comunidade escolar, e adqui-
ridos equipamentos de depo-
sição selectiva, possuindo o 
Concelho um ecoponto por 
cada 154 habitantes, quando, 
a nível nacional, ainda se 
define como objectivo atingir 
um ecoponto por cada 500 
habitantes!

Como consequência dessa 
estratégia, e no que respeita 
ao papel e cartão, em 2005 foi 
possível recolher 1038 tone-
ladas, o que representa um 
aumento de cerca de 14,5 % 
relativamente a 2004. 

Também a recolha selec-
tiva de embalagens, com 252 
toneladas, e a de vidro, com 
1370 toneladas, registaram 
um incremento significativo.

Representativo da evolução 
extremamente positiva regis-
tada nas quantidades recolhi-
das selectivamente de papel/ 
/cartão, embalagens e vidro, 
é o aumento verificado desde 
o início da implementação da 
recolha selectiva desses mate-

riais. Assim, desde 1998 a 
2005, regista-se um aumento 
de 1077,3 % e 770,7 % nas 
recolhas de papel/cartão e 
embalagens respectivamente. 
No caso do vidro, cuja recolha 
se iniciou em 1989, o aumento 
percentual da quantidade reco-
lhida entre esse ano e o ano 
transacto foi de 1278,3%.

 No conjunto destas três 
fileiras – Papel/Cartão, Embala-
gens e Vidro – verifica-se que, 
em 2005, foram canalizadas 
para reciclagem cerca de 2660 
toneladas, um aumento de 
cerca de 12,02 % em relação 
ao ano anterior, e elevando 
para perto de 14.000 tonela-
das o volume destes materiais 
recolhidos entre 1998 e 2005, 
e enviados para reciclagem.

Registe-se que, em média, 
cada munícipe contribui para 
a deposição selectiva de papel/ 
/cartão, embalagens e vidro 
nos ecopontos do Concelho 
com, respectivamente 11,5 Kg,  
3,02 Kg e 17 Kg por ano.

Por outro lado, no Ecocen-
tro da Varziela foram deposi-
tadas selectivamente cerca de 
1390 toneladas de materiais, 
podendo bem afirmar-se que 
a reciclagem está em alta no 
nosso Concelho.

E os números, que testemu-
nham o elevado civismo dos 
munícipes vilacondenses e a 
sua solidariedade para com 
as causas ambientais, tradu- 
zem-se na constatação de que 
a reciclagem daqueles mate-
riais, em 2005, permitiu
• Evitar o abate de 35 000 

árvores
• Poupar 153 626 960 L de 

água
• Poupar 2 595 050 KWh de 

energia eléctrica
• Poupar 657 872 litros de 

petróleo 
Estes são indicadores muito 

positivos e verdadeiramente 
impressionantes… mas os pro-
blemas ambientais que afec-
tam o planeta obrigam todos e 
cada um de nós a fazer, no dia-
-a-dia, sempre mais e melhor.
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RECOLHA SELECTIVA DE PAPEL E CARTÃO

A evolução da quantidade de resíduos sólidos urbanos, indi-
ferenciados, recolhidos no Concelho de Vila do Conde e enca-
minhados para a Central de Valorização Energética LIPOR II, 
encontra-se no seguinte gráfico.
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3. DISTRIBUIÇÃO DE ECOPONTOS NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A LIPOR

E, A PROPÓSITO, SABIA QUE:
• A produção de papel reciclado consome 2 a 3 vezes menos 

energia que a produção de papel a partir de fibra vegetal, 
economizando-se, por cada tonelada produzida, cerca de 
2500 KWh de energia eléctrica?

• Cada tonelada de papel reciclado evita o abate de 15 a 20 
árvores?

• Se calcula que cada árvore adulta consuma, em média, 
cerca de 6 Kg de CO2 por ano. As árvores assumem um 
papel muito importante na purificação do ar, quer a nível 
da absorção de CO2, quer a nível da produção de oxigé-
nio.

• O papel higiénico e os lenços de papel contêm entre 60 
a 70% de papel reciclado, e os jornais podem usar até 
100%?

• Uma lata de bebida pode ser infinitamente reciclada sem 
perda de qualidade?

• Cada 100 toneladas de plástico reciclado evita a extracção 
de uma tonelada de petróleo?

• 5 garrafas de plástico dão origem a polyester suficiente 
para uma t-shirt XL, 10 chegam para um par de calças e 25 
fornecem material para uma camisola?

• A energia poupada por uma garrafa de vidro depositada 
no vidrão é suficiente para manter acesa uma lâmpada de 
100 Watts durante quatro horas?

• Por cada tonelada de vidro usado incluído no fabrico de 
vidro poupam-se 1,2 toneladas de matérias primas ori-
ginais?

• Quando se inclui vidro de embalagens usadas na fusão das 
matérias-primas que entram no fabrico do vidro poupa-se 
combustível, pois há menos matéria para fundir?

Município
População Total = 
População servida

por Ecopontos

Área
(Km2)

Número de Ecopontos 1 Ecoponto/ 
/N.º Habitantes

N.º Ecopontos 
(Km2)Via pública Escola TOTAL

Espinho 33.701 23 62 22 84 401 4

Gondomar 164.096 137 339 69 408 402 3

Maia 120.111 83 222 87 309 389 4

Matosinhos 167.026 62 332 36 368 454 6

Porto 263.131 42 831 136 967 272 23

Póvoa de Varzim 63.469 86 129 40 169 376 2

Valongo 86.005 68 130 40 170 506 3

Vila do Conde 74.391 147 345 138 483 154 3

TOTAL 971.930 648 2.390 568 2.958 329 5
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VIVER VILA DO CONDE
Protocolo com o IPM

Em cerimónia que teve lugar 
no Museu Nacional de Etno-
logia, presidida pela Senhora 
Ministra da Cultura, Professora 
Doutora Isabel Pires de Lima, a  
Dr.ª Elisa Ferraz, em representa-
ção da Câmara Municipal, assi-
nou dois protocolos de coope-
ração com o Instituto Português 

de Museus visando dotar de equipamentos técnicos de qualidade 
o Núcleo Central do Museu de Vila do Conde, a instalar no Centro 
de Memória.

Uma boa notícia, e o reconhecimento do papel que as Autarquias 
têm assumido na salvaguarda do nosso património colectivo.

  
Março | Mês da Dança

A 29 de Abril assinala-se o «Dia Mundial da Dança», pelo que, 
como é tradição, o palco do Auditório, ao longo do mês, celebrou 
esta efeméride.

Os quatro espectáculos programados para este ano estiveram 
a cargo da companhia profissional CeDeCe, com «Inês, Pedro… 
Talvez», a jovem companhia vilacondense 2CDC que coreografou 
«Eu», a Academia Gimnoarte, com «Dança 2006», e uma mostra 
de trabalhos desenvolvidos pela Escola de Dança do Centro de 
Juventude.

  
OFERTAS DE FORMAÇÃO

Com a participação dos Conselhos Executivos das Escolas E.B. 
2,3, Secundárias, Profissional, Centros de Formação Forpescas e de 
Vairão e também do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
realizou-se na Câmara Municipal uma reunião para identificar 
necessidades de formação qualificantes no concelho, bem como 
a articulação/diversificação das ofertas para o próximo ano lectivo.

Os participantes definiram a rede de ofertas de formação, de 
forma a que atempadamente os vários estabelecimentos de ensino 
apresentem candidaturas a diferentes áreas de formação, permi-
tindo, assim, que os jovens do concelho tenham uma oferta mais 
diversificada. 

O Solar de S. Sebastião
vai acolher o Centro de Memória

Prestígio para o TFA

Das 177 candidaturas apre-
sentadas ao Instituto das Artes, 
só 30 companhias vão receber 
apoio do Estado à produção de 
espectáculos. Entre as cinco dis-
tinguidas na Área Metropolitana 
do Porto, a segunda companhia 
subsidiada é um justo prémio à 
qualidade do trabalho que vem 
desenvolvendo, e que permite 
dar continuidade ao projecto 
de Teatro de Papel, preparando 
agora a adaptação do texto 
atribuído a Tirso de Molina  
«O Enganador de Sevilha» ou 
«O Convidado de Pedra».

Esta peça, que aborda o mito 
do Don Juan, foi traduzido em 
verso por José Coutinhas, será 

posta em cena por Marcelo 
Lafontana, com música ori-
ginal de Eduardo Patriarca, e 
os «actores» e cenários saem 
da pena de Luís da Silva, que 
já tinha assinado os excelentes 
bonecos do «Anfitrião».

O prestígio do Teatro de For-
mas Animadas de Vila do Conde 
pode medir-se pelo convite que 
acaba de receber para apresen-
tar em Lisboa, no Teatro Nacional  
D. Maria II, de 6 a 26 de Outu-
bro, o «Anfitrião». E, entretanto, 
a 8 de Julho, vai estrear, também 
em Lisboa, no Teatro S. Luís, «O 
Convidado de Pedra», seguindo 
em digressão por Madrid, 
Porto… e Vila do Conde. 

3.º Encontro de Poesia de Vila do Conde

Maio é mês de evocação da 
poesia em Vila do Conde. Nos 
dias 19 e 20, o Auditório Muni-
cipal acolhe o «3.º Encontro de 
Poesia», este ano dedicado a 
Alberto Serpa, um dos poetas 
da «Presença».

O tema proposto para discus-
são é «A Internet e o Quotidiano 
da Literatura», pretendendo-se 
reflectir sobre o papel da Web na 
produção e difusão da Literatura e, 
mais especificamente, da poesia. 

Os Blogues, agentes de veiculação 
de opiniões e de gostos, são hoje 
encarados como uma forma de 
comunicação de grande influên- 
cia na opinião pública, figurando, 
em muitos deles, a poesia, assi-
nada pelos seus autores ou por 
eles seleccionada.

O Encontro, que terá a pre-
sença de vários poetas, conta 
ainda com iniciativas paralelas 
como uma Feira do Livro, saraus 
de poesia e exposições. 

O público lotou o Auditório Municipal em todos os espectáculos

Estudo de Luís da Silva para «O Convidado de Pedra» 

Homenagem ao poeta Papiniano Carlos

Melhor futuro para os jovens vilacondenses
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A Cividade de Bagunte
num projecto internacional

Dois estagiários da Universidade de Lyon (França), encon-
tram-se entre nós, a trabalhar no Gabinete de Arqueologia, 
no âmbito do mestrado de Gestão do Património da referida 
Universidade, e com a finalidade de integrar a Cividade de 
Bagunte numa Rede Europeia de Sítios Arqueológicos.

Esta rede procura criar uma plataforma de cooperação 
científica e turística entre os sítios arqueológicos, e conse-
guir da União Europeia o estabelecimento de um quadro 
legal de classificação de alguns Monumentos Nacionais de 
cada país, como Monumentos Europeus, isto é, monumentos 
relevantes para a história comum da Europa. 

Apesar deste movimento estar numa fase embrionária, 
apraz-nos registar que Vila do Conde, através da Cividade 
de Bagunte, e fruto das parcerias nacionais e internacionais 
que tem sabido manter, foi considerado como um parceiro 
para este projecto internacional.

CANOAGEM
Leonel Ramalho, do Fluvial, 

sagrou-se Campeão Nacional de 
Maratonas, em K1, ao vencer as 
duas primeiras das três provas 
programadas para apuramento 
do título, e Luís Lapa, do Kayak, 
conquistou o título de Campeão 
Nacional de Fundo.

Intercâmbio Cultural Concelhio

Já arrancou a 7.ª edição do 
Intercâmbio Cultural Concelhio, 
uma vez mais da iniciativa da 
Associação de Desportos e Cul-
tura de Vila do Conde que, com 
o apoio da Câmara Municipal, 
aposta na troca de experiências 
e na animação de espaços do 
nosso Concelho.

O Teatro, a Música e a Dança par- 
tem à conquista do público, mere-
cendo antecipados aplausos o 
Centro Social Cultural Recreativo 
Arvorense, Associação Recrea- 
tiva e Cultural de Aveleda, Grupo 
Desportivo e Cultural de Azurara, 

Associação Cultural Recreativa e 
Social de Bagunte «Os Restaura-
dores», Centro Desportivo Cul-
tural Recreativo de Gião, Centro 
Cultural Desportivo de Macieira, 
Agrupamento Cultural de Malta, 
Associação Cultural e Recreativa 
de Modivas, Juventude Unida de 
Mosteiró, Associação Cultural 
Recreativa Desportiva de Vairão, 
Associação Juvenil de Vila Chã, 
Círculo Católico de Operários, 
e Associação Cultural e Recrea- 
tiva «Honra e Dever» de Vilar, 
colectividades que participam na 
edição deste ano.

Um Monumento Nacional, a caminho de referência Mundial

NATAÇÃO
O Clube Fluvial Vilacon-

dense continua na senda dos 
êxitos: Adriano Niz e Henri-
que Neiva, sagraram-se Cam-
peões Nacionais de Natação, 
em Seniores; Igor Carvalho, 
em Juniores; Miguel Aragão 
Santos e a equipa de estafetas 
constituída por Marta Figuei-
redo, Soraia Ribeiro, Sara 
Nunes e Cláudia Monteiro, 
em Juvenis, também trouxeram 
os títulos nacionais para Vila 
do Conde. Ricardo Silva, em 
Infantis foi campeão zonal.

REMO
Os atletas do Fluvial Pedro 

Ramos, Gualter Graça, Lean-
dro Fernandes e João Fer-
reira, para além de terem con-
quistado o título de Campeões 
Nacionais de Fundo, também 
trouxeram para Vila do Conde 
o título nas provas nacionais de 
Inverno, em Quadri-Scull.

TÉNIS DE MESA
Gonçalo Iglésias, Pedro 

Silva, André Rosa, Rui Filipe, 
Jorge Costa, Rodrigues Cruz e 
Manuel Balazeiro constituem 
a equipa de Iniciados do Grupo 
Desportivo e Cultural Actuais e 
Antigos Alunos de Guilhabreu 
que conquistou o Campeonato 
Nacional.

Música
De entre as várias iniciativas 

que em muito ultrapassam as 
«fronteiras» do nosso Conce-
lho, merece destaque a realiza-
ção, pelo 19.º ano consecutivo, 
dos Cursos de Aperfeiçoamento 
Musical ,  organizados pela 
Câmara Municipal e pela Acade-
mia S. Pio X.

Sob a direcção da Dr.ª Teresa 
Rocha, os «Cursos» de Vila do 
Conde há muito granjearam jus-
tificado reconhecimento, graças 
aos mestres que vêm transmitir 
o seu saber – Alberto Ponce na 
Guitarra, Ília Laporev no Vio-
loncelo, Miguel Borges Coe-
lho no Piano, Ruy Vieira Nery 
na História da Música e Sergey 
Kravchenko no Violino… e ao 
cuidado da organização.

A presença em Vila do Conde 
destes músicos é uma oportuni-
dade imperdível para a realiza-
ção de uma série de concertos 
que, sempre, lotam os espaços 
do Centro de Juventude e do 
Auditório Municipal.

Caminhadas
A 7 de Maio têm início as 

«caminhadas» promovidas pela 
Câmara Municipal de Vila do 
Conde, Ginásio SPUMP e Asso-
ciação Internacional de Tempe-
rança, uma aposta no desporto, 
por uma vida mais saudável.

Estão já agendadas as marchas 
de 14 e 21 de Maio, esperan- 
do-se que esta última, a «Mar-
cha pelo Coração», seja uma 
«mega caminhada».

Faça a inscrição prévia, junto 
das entidades promotoras, 
sedes das Juntas de Freguesia e 
escolas, pois ganha direito… a 
uma t-shirt. 

Espera-se que a adesão a esta 
iniciativa «obrigue» à realização 
de duas caminhadas mensais.

Paralelamente aos «Cursos» o nível 
dos Concertos atrai os melómanos

Ande… pela sua rica saúde

KARATÉ
No Campeonato Nacional 

para jovens até aos 15 anos, 
sete atletas do Ginásio subiram 
ao pódio. 

Em pré-infantis Joaquim Men-
des sagrou-se Campeão Nacio-
nal, enquanto Bruno Viana, 
Diogo Assis, Ricardo Faria, Marta 
Pereira, Luísa Silva e Sérgio Alves 
obtiveram os terceiros lugares 
nas respectivas disciplinas e cate-
gorias.

O Vereador eng.º António Caetano, saúda todos os participantes
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Continuando a sugerir 
bons pretextos para desfrutar 
o nosso belo Concelho, pro-
pomos um passeio pela orla 
marítima…

…da Igreja Matriz de 
Azurara ao Largo da Lota, 

em Vila Chã

Um olhar rápido ao austero 
templo, erigido no século XVI 
e classificado como Monu-
mento Nacional, a que espera-
mos voltar, numa visita exclusi- 
vamente dedicada à importân-
cia paisagística e monumen-
tal desta freguesia, e, atra- 
vessando a EN 13, dirija-se 
ao lugar da Granja, seguindo 
a antiga Estrada Real. À sua 
direita, a Igreja de S. Francisco, 
onde também voltaremos mais 
tarde.

A caminho do Lugar de 
Areia, já na freguesia de 
Árvore, próximo do Parque 
de Campismo, é possível 
observar uma marca de enfia-
mento da barra que, em con-
jugação com uma outra na 
Estrada Nacional, orientava 
os homens do mar na entrada 
do estuário do Ave. 

Se faz o percurso em viatura, 
siga a Estrada Real até à Igreja 
de Mindelo, voltando então 
na direcção da praia. Mas se 
optou pelo percurso pedes-

tre, o acesso à praia deverá 
ser feito em Árvore, entrando 
assim na área da Reserva Orni-
tológica de Mindelo. 

Não deixe de ir munido de 
um Guia da Aves, (encontra 
uma edição da FAPAS no Solar 
de S. Roque, na Livraria Muni-
cipal), dada a possibilidade de 
poder observar algumas das 
espécies ali referenciadas. A 
Reserva Ornitológica de Min-
delo, a única zona costeira na 
Área Metropolitana do Porto 
que mantém as suas caracte-
rísticas naturais, é formada por 
um conjunto de praias e dunas 
embrionárias e interiores, 
campos agrícolas e manchas 
florestais, sendo atravessada 
pela Ribeira de Silvares e é alvo 
de diversos estudos científicos. 
Por aqui passam mais de 150 
espécies de aves, existindo 
também alguns mamíferos 
e uma grande variedade de 
espécies de anfíbios, desenvol-
vendo-se esforços no sentido 
de preservar e potenciar este 
importantíssimo espaço do 
nosso património.

Sempre pela orla marítima 
do Concelho, chegamos a 

Mindelo, atingindo a Ponta da 
Gafa. Embora não se conheça 
documentação que ateste a 
existência de uma Gafaria em 
Mindelo, presume-se que o 
nome da Praia da Gafa derive 
desta suposta colónia de 
leprosos. 

Neste local são ainda visí-
veis «dois testemunhos» dos 
armazéns de aprestos dos 
pescadores de Mindelo que se 
dedicavam à apanha do sar-
gaço, pilado e sardinha, utili-
zados para a fertilização dos 
campos.

Terra de lavradores, a fre-
guesia floresceu em número 
de pescadores, sendo fre-
quentes as estreitas ligações 
dos agricultores com o mar. 
Aliás, a lavoura estava tão 

relacionada com a pesca 
que os grandes agricultores 
tinham casa na praia, a cha-
mada casa do mar.         

Continuando para Sul, na 
Praia da Laderça merece refe-
rência particular a ilha de «Gui-
lhade», já assim designada 
em finais do século XVIII. No 
pequeno canal formado entre 
o rochedo e a costa aguarda-
vam os corsários espanhóis 
por uma oportunidade para 
atacar os navios ingleses. Um 
pouco adiante, encontra-se o 
«Penedo das Bruxas», assim 
designado pelos populares. 

Atingimos o Lugar do Facho, 
em Vila Chã. Aqui, provavel-
mente desde o século XVII, 
era usual acender fogueiras, 
preciosas ajudas à navegação, 
e que, mais tarde, deram ori-
gem à rede de faróis, símbo-
los da ajuda que «as gentes» 
de terra proporcionam aos 
homens do mar. 

Terminamos o nosso per-
curso no Largo da Lota, recen- 
temente reabi l i tado pela 
Câmara Municipal, sendo recu-
perados os tradicionais arma-
zéns de aprestos dos pesca-
dores. A freguesia de Vila Chã 
conheceu tempos áureos no 
que concerne à faina da pesca. 
Exercida por lavradores e pes-
cadores, chegou a ocupar cerca 
de 230 pessoas, entre homens 
e mulheres, mas, nos nossos 
dias, não se vê mais que uma 
dúzia de pequenos barcos. 

No entanto, sente-se na 
freguesia o cheiro do mar, tra-
duzido na cultura piscatória 
muito enraizada na população 
local. Aproveite para saborear 
um bom prato de peixe fres-
quíssimo que, nesta zona, tão 
bem sabem cozinhar.

Uma das marcas de enfiamento
da barra

Praia de Mindelo
e penedos de Guilhade

         
mesmo

Igreja Matriz de Azurara

Largo da LotaCasas do mar


