
Os vilacondenses são os
primeiros e grandes vence-
dores no acto eleitoral do
passado dia 9 de Outubro.
Chamados às urnas, afirma-
ram um a l to  sent ido  de
cidadania e Vila do Conde,
com uma participação de
42.512 votantes, registou uma
das mais baixas taxas de abs-
tenção em todo o País.

Contados os votos, consta-
ta-se o reforço na confiança do
eleitorado nas listas apresen-
tadas a sufrágio pelo Partido
Socialista.

Assim, na disputa pela lide-
rança da Câmara Municipal, o
PS aumenta o número de
votantes, atingindo os 54%,
enquanto a Coligação PSD/PP
se fica pelos 38%, PCP-PEV

3%, BE 2,2% e os votos
brancos e nulos a somarem
2,7%.

Com votações idênticas para
a Assembleia Municipal, a
bancada deste órgão delibe-
rat ivo,  composto por  61
elementos (31 eleitos directa-
mente e, por inerência do
cargo, os 30 Presidentes de
Junta de Freguesia) passa a ter
a seguinte distribuição: 41
eleitos pelas listas do PS, 14
pelo PSD/PP, 1 pelo PCP-PEV, 1
pelo BE e 4 por Listas Inde-
pendentes.

Nas eleições para as Juntas
de Freguesia, o PS conquistou
24 presidências (Árvore, Ave-
leda, Azurara, Fajozes, Ferreiró,
Fornelo, Gião, Guilhabreu,
Junqueira, Labruge, Macieira,
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Nas páginas centrais damos a conhecer os 30 Presidentes de Junta a quem os eleitores confiaram a gestão da sua freguesia para os próximos
quatro anos, e, no próximo Boletim Municipal, publicaremos os 31 membros directamente eleitos para a Assembleia Municipal.

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Pacheco Ferreira Elisa Ferraz António Caetano Vítor Costa

Santos Cruz Miguel Paiva Pedro Brás Marques Afonso Ferreira

Mário Almeida e Lúcio Ferreira, eleitos pelo PS
para as presidências da Câmara e da Assembleia Municipal

Malta, Mindelo, Modivas,
Outeiro, Parada, Retorta, Rio
Mau, Tougues, Touguinhó,
Vairão, Vi la Chã, Vi la do
Conde e Vilar do Pinheiro), 2

para a Col igação PSD/PP
(Bagunte e Touguinha) e em 4
(Arcos, Canidelo, Mosteiró e
Vilar), venceram Listas Inde-
pendentes.



Idade e Deficiência, o mesmo
sucedendo com o Vereador Eng.º
António Caetano nas áreas do
Urbanismo e Urbanização, Obras
Municipais e Trânsito, Serviços
Gerais, Segurança Pública e Pro-
tecção Civil. O novo Vereador, Prof.
Dr. Vítor Costa, será o responsá-
vel nos pelouros da Juventude,
Ambiente, Inovação e Tecnolo-
gia, Equipamentos Municipais,
Património e Toponímia.

O Presidente da Câmara assume
directamente a Gestão e Finanças,
Planeamento Urbanístico e Obras
Particulares, Desenvolvimento
Concelhio, Habitação Social e
Saneamento Básico.

«Site» actualizado
Quem visitar o sítio oficial da

Câmara Municipal encontra uma
nova estrutura, novos conteúdos
e novas funcionalidades, procu-
rando-se ir ao encontro do que
os cidadãos/munícipes e todos
aqueles que o visitam ali procuram.

Perante o desenvolvimento das
novas tecnologias de informação
e da comunicação, e tendo em
consideração sugestões recebidas,
bem como as directivas governa-
mentais e relatórios de avaliação
dos portais oficiais de entidades
públicas, este «site» é mais uma
etapa no caminho de um serviço
melhor.

Vale a pena uma visita, como
sempre em www.cmviladoconde.pt

Cemitérios Paroquiais

O sentimento de amor e de
gratidão da população vilacon-
dense é bem espelhado nos
Campos Santos do nosso concelho.

À forma cuidada e carinhosa como
as pessoas tratam as sepulturas e
jazigos correspondem as Autar-
quias com obras de melhoramento
que refletem a estima e o respeito
que nos merecem os que já par-
tiram.

Exemplos disso são as beneficia-
ções agora realizadas em Aveleda,
Azurara, Fajozes, Guilhabreu,
Macieira, Mindelo, Mosteiró, Rio
Mau, Vairão e Vila do Conde.

Polidesportivos a cobrir

Espalhados pelo concelho, são
muitos os recintos polivalentes que
possibilitam a prática desportiva e
permitem mesmo a realização de
actividades diversas. Problema é
que, muitas vezes, as condições
do tempo impedem que tal
aconteça, consequência da chuva
e do excesso de frio.

Uma experiência de cobertura
está a ser efectuada em Modivas,
prevendo-se resultados positivos,
o que, a verificar-se, poderá
contribuir para que tal venha a
suceder em outros espaços onde
tal se justifique.

Monitorização
Ambiental

Importante equipamento locali-
zado na antiga «Casa do Risco»,
bem próximo da foz do Ave, o
Centro de Monitorização e Inter-
pretação Ambiental vai permitir
conhecer-se, a todo o momento,
o estado do ar, da água e do ruído
no nosso concelho. Tal vai pos-
sibilitar atacarem-se, em tempo
oportuno, os focos poluidores e,
assim, garantir uma melhor qua-
lidade de vida.

Aí se integrarão uma biblioteca
e ludoteca, um laboratório de
análises, uma sala para realização
de actividades práticas e de
demonstração, um auditório para
real ização de conferências,
palestras, acções de informação e
de educação ambiental.

Juntas de Freguesia

Hoje, os órgãos autárquicos de
Freguesia necessitam de ter condi-
ções adequadas para poderem
satisfazer a crescente necessidade
de serviços que vão instalando para
corresponderem às expectativas da
população.

O magnífico edifício agora inau-
gurado em Labruge é disso um
excepcional exemplo, com bons
espaços para atendimento ao
público nos diversificados serviços
que lhe são prestados, um bom
auditório, gabinetes de trabalho e
áreas a serem cedidas a Associa-
ções e Instituições locais, entre
outros.

Fábrica de Mindelo

As bonitas instalações desta
apreciada unidade fabril foram
finalmente vendidas a um grupo
que objectiva ali instalar um parque
empresarial que possa permitir a
localização de áreas industriais e
comerciais ligadas a mercados
internacionais.

Para além da criação de centenas
de novos empregos, espera-se que
o valor da transacção contribua
para que os antigos trabalhadores
recebam aquilo a que têm direito,
tais como salários em atraso e
indemnizações pelo abrupto
encerramento.

Reconhecimento

Os funcionários da Câmara
Municipal quiseram testemunhar
ao Dr. Abel Maia e ao Sr. José
Laranja o apreço e a estima que
lhes devotam pelos muitos anos
em que tão bem serviram a causa
pública vilacondense e a forma
cordial como com eles sempre se
relacionaram.

No momento em que os dois
autarcas, por razões pessoais e
profissionais, deixaram o executivo
municipal, foi agradável e recon-
fortante constatar-se o sentimento
fraterno entre todos existente,
sendo destacada a forma cortez e
correcta como a ligação de traba-
lho sempre se processou.

Vereadores
assumem pelouros

No uso das competências que
legalmente lhe são conferidas, o
eng.º Mário Almeida já decidiu por
quem irão ser assumidas as tarefas
do dia-a-dia municipal.

Assim, o Dr. Pacheco Ferreira,
(que assume a vice-presidência e
irá exercer o cargo a meio-tempo),
passa a ser o responsável pelo
Movimento Associativo e Desporto,
Saúde Pública e Veterinária, Soli-
dariedade e Turismo. A Vereadora
Dr.ª Elisa Ferraz manterá as com-
petências anteriores nos pelouros
dos Recursos Humanos, Educação
e Cultura, Acção Social, Terceira
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O parque escolar do concelho de
Vila do Conde, reflectindo as priori-
dades e as preocupações da Autar-
quia é, sistematicamente, apontado
como uma referência a nível nacional.

Mas não é só a nível das instala-
ções que as nossas escolas se encon-
tram numa posição privilegiada no
contexto português.

De há muito que, entendendo o
problema das famílias, a Autarquia
vem, por exemplo, assegurando o
prolongamento dos horários nos
Jardins de Infância, definidos de
acordo com as necessidades dos pais,
mas que, na maioria dos casos,
garante o funcionamento das 7h30
às 9h00 e das 15h00 às 19h00.

Mais, em 26 Jardins de Infância é
proporcionado o fornecimento de
uma alimentação equilibrada, tendo
sido servidas, no último ano, 1088
refeições/dia.

Também em 29 escolas do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, espalhadas
por 26 freguesias, foi prestado o
serviço de fornecimento de refeições,
o qual registou um movimento de
1213 refeições/dia.

Registe-se, ainda, um sem número
de actividades que têm lugar ao
longo do ano lectivo, as bibliotecas
escolares, ou os excelentes equipa-

mentos pensados para servir os
nossos jovens estudantes.

Acrescente-se os subsídios atri-
buídos às famílias mais necessitadas
para a compra de livros e material
escolar (que totalizou 35.785,00 §,
abrangendo 1081 alunos), a con-
cessão de 250,00 §, por sala, para
as Colónias Balneares dos Jardins de
Infância, o apetrechamento informá-
tico das escolas, a disponibilidade de
transportes e o apoio ao desporto
escolar, nomeadamente os projectos
«Giravolei», «Futebol nas Escolas» e
o ensino da natação a todos os
alunos do 4.º ano.

Podemos, neste tempo de regresso
às aulas, afirmar que vale a pena
viver em Vila do Conde, e que os
jovens vilacondenses têm razões para
encarar o futuro com confiança.

APOIO SOCIAL ESCOLAR

CULTURA
NOVEMBRO

CINEMA

Auditório Municipal – Domingos às 16 e 21h45

Dia 6

Extensão do Festival DOC Lisboa

Dia 13

Sinais Vermelhos de Cédric Kahn

Dia 20

Sin City de Franc Miller e Robert Rodriguez

 Dia 27

De tanto bater o meu coração parou
de Jacques Audiard

Quartas-feiras, 10h30 e 14h30

Dias 2, 9 e 16

Uma História de Dedos
de Alice Vieira

Dias 23 e 30

Ninguém dá Prendas ao Pai Natal
Ana Saldanha

Biblioteca Municipal (marcação prévia para grupos)

HORA DO CONTO

até Sábado, 19

Abbas Kiarostami e Ross Mcelwee
Filmes e Instalações – Galeria Solar

até Quarta, 30

Um Património a preservar
Museu das Rendas de Bilros

até 6 de Novembro

Pintura de Ilídio Candja

Auditório Municipal

Quinta, 03 a Domingo, 20

Património Edificado:
Memória e Reabilitação
Auditório Municipal

Sexta, 11 a Domingo, 27

Cartografia dos Abismos
Pintura de Francisco Laranjeira

Auditório Municipal

Sábado, 26 a 5 de Dezembro

O Cinema de Animação em Portugal
Galeria Solar

EXPOSIÇÕES

Escola E.B. 1 de Retorta

Jardim de Infância em Outeiro

Cantina em Escolar em Gião

Biblioteca Escolar em Guilhabreu

Informática em Vilar do Pinheiro

Transporte Escolar
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PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA
Em resultado do acto eleitoral de 9 de Outubro, novos executivos vão gerir

os destinos das 30 freguesias do Concelho.
As listas do PS colheram a simpatia dos vilacondenses, conquistando 24 Juntas,

enquanto 2 foram confiadas à Coligação PSD/PP e 4 Independentes lograram
convencer os respectivos eleitores.

Verificada já a Tomada de Posse dos novos eleitos, é tempo de continuar a
luta pelo progresso de Vila do Conde para se dar resposta aos mais legítimos
anseios das populações

Estes são os cidadãos a quem, em primeira linha, foi conferida essa enorme
responsabilidade. Bom trabalho!

José Eduardo Martins

ARCOS

Carlos Quintans

ÁRVORE

Agostinho Campos

AVELEDA

Ventura Saraiva

AZURARA

Rui Sousa

BAGUNTE

Carlos Lopes

CANIDELO

Lurdes Castro Alves

FAJOZES

Lino Cruz

FERREIRÓ

Carlos Magalhães

FORNELO

Artur Ribeiro

GIÃO

Ramiro Costa

GUILHABREU

António Cruz

JUNQUEIRA

José Manuel Diogo

LABRUGE

Fernando Oliveira

MACIEIRA

Arnaldo Carmo Reis

MALTA

Joaquim Cardoso

MINDELO

Arnaldo Fonseca

MODIVAS

Amândio Couteiro

MOSTEIRÓ

Fernando Almeida

OUTEIRO MAIOR

Aníbal Pereira

PARADA

António Castro

RETORTA

Miguel Campos

RIO MAU

Orlando Dinis

TOUGUES

José Carlos Gomes

Leopoldino Neves

TOUGUINHÓ

Serafim Santos

VAIRÃO

Benjamim Moreira

VILA CHÃ

José Maria Postiga

VILA DO CONDE

Armando Ramos

VILAR

Adário Moreira

VILAR DO PINHEIRO

TOUGUINHATOUGUINHA

BAGUNTE

DESPORTO
N O V E M B R O

ANDEBOL

Campeonato Nacional 2.ª Div. Zona Norte (Seniores Masc.)
Dia 13 – Macieira x C.A. Leça
Dia 27 – Macieira x A.D. Afifense

BASQUETEBOL

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 06 – C.D. José Régio x D. Leça
Dia 27 – C.D. José Régio x Galitos

VOLEIBOL

Campeonato Nacional A1 (Seniores Masc.)
Dia 05 – Ginásio Vilacondense x A.A. Coimbra
Dia 12 – Ginásio Vilacondense x Leixões
Dia 20 – Ginásio Vilacondense x A.A. Espinho

Campeonato Nacional A1 (Seniores Fem.)
Dia 05 – Ginásio Vilacondense x Gueifães
Dia 09 – Ginásio Vilacondense x C.S. Madeira
Dia 20 – Ginásio Vilacondense x Câmara de Lobos

TÉNIS DE MESA

Campeonato Nacional 2.ª Div. Zona Norte (Seniores Masc.)

Dia 05 – Guilhabreu x Est. Bonfim

Dia 19 – Guilhabreu x D. Valboenses

Dia 13 – Fase Grupal Juniores Femininos
Fase Final Juniores Masculinos

Dia 20 – Fase Final Juniores Femininos

Dia 24 – Fase Final Sub-21 Masculinos

Casa de Juventude de Guilhabreu

Futebol 7

Dias 5, 12, 19 e 26

JOGOS INTER-FREGUESIAS

ORIENTAÇÃO

I Troféu de Vila do Conde

Dia 19 – Reserva Ornitológica do Mindelo

Dia 20 – Zona Histórica de Vila do Conde (prova integrada
no calendário do Ranking Regional Norte e Tro-
féu de Regularidade da Federação Portuguesa de
Orientação).

TEATRO

Biblioteca Municipal «José Régio»

Quintas – 10h30 (marcação prévia)

Tarzan 2

Sábados – 15h00

A Intérprete

VÍDEO

Domingo, 20 – das 10 às 18h00

Feira de Antiguidades e Velharias
Praça de S. João

FEIRAS

Domingo, 6 – 16h00

A idade do lobo... e a Capuchinho cresceu
por Além da Lenda

Sexta, 11 – 15h00 e 21h30
Sábado, 12 – 16h00

Mosquito ZZZ
por Partículas Elementares

Sábado, 12 – 21h30
Terça, 15 a Sexta, 18  – 15h00
Sexta, 18 – 21h30

Auto da Barca do Inferno
por Teatro e Marionetas de Mandrágora

Domingo, 13 – 16h00

A culpa foi da Inês
por S.A. Marionetas – Teatro & Bonecos

Sábado, 19  – 16h00

Agakuke e a filha do Sol
por Lua Cheia – Teatro para Todos

Sábado, 19  – 21h30
Domingo, 20 – 16h00

Mirages
por Marie et Tonio

ATELIERES

de Segunda, 7 a Quinta, 10 – 10h00 e 15h00

Teatro de Sombras

de Segunda, 14 a Quinta, 17 – 10h00

Construção de Fantoches

«PONTO PEQUENO»

2.º ENCONTRO DE MARIONETAS DE VILA DO CONDE

CÍRCULO CATÓLICO DE OPERÁRIOS

Sábado, 19 – 21h30

O Jazz que o Fado tem
com Paulo de Carvalho

Auditório Municipal

Terça, 22 – 21h30

Concerto de Santa Cecília
Academia de Música S. Pio X

Centro de Juventude

MÚSICA

Pavilhão Desportivo de Labruge

VILA DO CONDE VILAR

OUTEIRO MAIOR



Quatro sábados de Outubro pro-
porcionaram outros tantos espectá-
culos musicais, variados e de grande
qualidade, consolidando entre nós,
como vem sendo tradição, o «Mês
da Música». Os Concertos pela
Orquestra do Norte e pela Academia
S. Pio X, e os espectáculos dedicados
a Amália e à música Gospel (sem
esquecer os Concertos Pedagógicas
para alunos das nossas Escolas) fica-
ram gravados em quantos se deslo-
caram ao Auditório Municipal, equi-
pamento que se prepara para acolher
os «Encontros de História», uma das
iniciativas que vem afirmando as
especificidades e a valia cultural e
patrimonial do nosso Concelho.

«Património Edificado:
Memória e Reabilitação»

A passagem dos 300 anos sobre
a data do início da construção do
Aqueduto do Mosteiro de Santa
Clara, deu o mote para o tema da
4.ª edição dos Encontros de História
de Vila do Conde – «Património
Edificado: Memória e Reabilitação»,
que terá lugar no próximo dia 3 de
Novembro, no Auditório Municipal.

A preservação e divulgação do
património tem sido assumida, a nível
concelhio, como um importante alvo
de actuação da Autarquia, procu-
rando proceder à recuperação de
edifícios, fomentando a sua desco-
berta e possibilitando a sua fruição.

Com as presenças do Prof. Doutor
Armando Coelho Ferreira da Silva
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Prof. Doutora Lúcia Rosas
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Arquitecto Ilídio Silva
(Doutorado em História da Arte –
Câmara Municipal de Vila do Conde),
Arquitecta Maria Gloria Jonet de
Azevedo Coutinho (Mestre em Arte,
Património e Restauro – Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa),
Arq. João Belo Rodeia (IPPAR), Dr.ª
Filomena Bandeira e Dr.ª Sofia Diniz
(Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais), Arquitecto
Maia Gomes (Câmara Municipal de
Vila do Conde) e Arquitecto Rui Loza,
procura-se, com este Encontro,
promover o debate e a troca de

ideias e experiências, e ainda sensi-
bilizar o público para as questões
ligadas ao património

6.º Encontro Internacional
DEMHIST

Decorreu em Lisboa, entre 12 e 16
de Outubro, o 6.º encontro inter-
nacional do comité encarregue do
estudo e funcionamento das Casas
Museu e Casas Históricas no seio do
Conselho Internacional dos Museus
– ICOM, importante fórum de debate
onde participaram representantes de
diversos países, entre os quais Ingla-
terra, Austrália e Estados Unidos da
América.

No painel de comunicações, a
Câmara Municipal de Vila do Conde,
representada pelo Dr. António Ponte,
foi o único organismo português a
apresentar um trabalho, mais concre-
tamente o projecto em curso na Casa
de José Régio, e que mereceu por
parte dos presente os maiores elo-
gios.

Semana da Ciência
e da Tecnologia

O Centro Ciência Viva vai dinami-
zar o evento «Semana da Ciência e
da Tecnologia», que irá decorrer de
21 a 27 de Novembro de 2005.

Durante esta semana serão rea-
lizadas diversas actividades, nomea-
damente um Colóquio de Física,
subordinado ao tema «A Magia da
Visão», pelas 15 horas do dia 24, e
outro de Arqueologia/Cerâmica,
intitulada «Potencialidades Tecnológi-
cas da Argila», no dia 26 de Novem-
bro, pelas 15 horas, e ainda Oficinas
de Argila, formação em didáctica da
Matemática, e jogos de Astronomia.
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O projecto para o funcionamento
da Casa de José Régio
foi merecedor dos maiores elogios

Quatro sábados de Outubro pro-
porcionaram outros tantos espectá-
culos musicais, variados e de grande
qualidade, consolidando entre nós,
como vem sendo tradição, o «Mês
da Música». Os Concertos pela
Orquestra do Norte e pela Academia
S. Pio X, e os espectáculos dedicados
a Amália e à música Gospel (sem
esquecer os Concertos Pedagógicas
para alunos das nossas Escolas) fica-
ram gravados em quantos se deslo-
caram ao Auditório Municipal, equi-
pamento que se prepara para acolher
os «Encontros de História», uma das
iniciativas que vem afirmando as
especificidades e a valia cultural e
patrimonial do nosso Concelho.

«Património Edificado:
Memória e Reabilitação»

A passagem dos 300 anos sobre
a data do início da construção do
Aqueduto do Mosteiro de Santa
Clara, deu o mote para o tema da
4.ª edição dos Encontros de História
de Vila do Conde – «Património
Edificado: Memória e Reabilitação»,
que terá lugar no próximo dia 3 de
Novembro, no Auditório Municipal.

A preservação e divulgação do
património tem sido assumida, a nível
concelhio, como um importante alvo
de actuação da Autarquia, procu-
rando proceder à recuperação de
edifícios, fomentando a sua desco-
berta e possibilitando a sua fruição.

Com as presenças do Prof. Doutor
Armando Coelho Ferreira da Silva
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Prof. Doutora Lúcia Rosas
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Arquitecto Ilídio Silva
(Doutorado em História da Arte –
Câmara Municipal de Vila do Conde),
Arquitecta Maria Gloria Jonet de
Azevedo Coutinho (Mestre em Arte,
Património e Restauro – Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa),
Arq. João Belo Rodeia (IPPAR), Dr.ª
Filomena Bandeira e Dr.ª Sofia Diniz
(Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais), Arquitecto
Maia Gomes (Câmara Municipal de
Vila do Conde) e Arquitecto Rui Loza,
procura-se, com este Encontro,
promover o debate e a troca de

ideias e experiências, e ainda sensi-
bilizar o público para as questões
ligadas ao património

6.º Encontro Internacional
DEMHIST

Decorreu em Lisboa, entre 12 e 16
de Outubro, o 6.º encontro inter-
nacional do comité encarregue do
estudo e funcionamento das Casas
Museu e Casas Históricas no seio do
Conselho Internacional dos Museus
– ICOM, importante fórum de debate
onde participaram representantes de
diversos países, entre os quais Ingla-
terra, Austrália e Estados Unidos da
América.

No painel de comunicações, a
Câmara Municipal de Vila do Conde,
representada pelo Dr. António Ponte,
foi o único organismo português a
apresentar um trabalho, mais concre-
tamente o projecto em curso na Casa
de José Régio, e que mereceu por
parte dos presente os maiores elo-
gios.

Semana da Ciência
e da Tecnologia

O Centro Ciência Viva vai dinami-
zar o evento «Semana da Ciência e
da Tecnologia», que irá decorrer de
21 a 27 de Novembro de 2005.

Durante esta semana serão rea-
lizadas diversas actividades, nomea-
damente um Colóquio de Física,
subordinado ao tema «A Magia da
Visão», pelas 15 horas do dia 24, e
outro de Arqueologia/Cerâmica,
intitulada «Potencialidades Tecnológi-
cas da Argila», no dia 26 de Novem-
bro, pelas 15 horas, e ainda Oficinas
de Argila, formação em didáctica da
Matemática, e jogos de Astronomia.

Quatro sábados de Outubro pro-
porcionaram outros tantos espectá-
culos musicais, variados e de grande
qualidade, consolidando entre nós,
como vem sendo tradição, o «Mês
da Música». Os Concertos pela
Orquestra do Norte e pela Academia
S. Pio X, e os espectáculos dedicados
a Amália e à música Gospel (sem
esquecer os Concertos Pedagógicas
para alunos das nossas Escolas) fica-
ram gravados em quantos se deslo-
caram ao Auditório Municipal, equi-
pamento que se prepara para acolher
os «Encontros de História», uma das
iniciativas que vem afirmando as
especificidades e a valia cultural e
patrimonial do nosso Concelho.

«Património Edificado:
Memória e Reabilitação»

A passagem dos 300 anos sobre
a data do início da construção do
Aqueduto do Mosteiro de Santa
Clara, deu o mote para o tema da
4.ª edição dos Encontros de História
de Vila do Conde – «Património
Edificado: Memória e Reabilitação»,
que terá lugar no próximo dia 3 de
Novembro, no Auditório Municipal.

A preservação e divulgação do
património tem sido assumida, a nível
concelhio, como um importante alvo
de actuação da Autarquia, procu-
rando proceder à recuperação de
edifícios, fomentando a sua desco-
berta e possibilitando a sua fruição.

Com as presenças do Prof. Doutor
Armando Coelho Ferreira da Silva
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Prof. Doutora Lúcia Rosas
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Arquitecto Ilídio Silva
(Doutorado em História da Arte –
Câmara Municipal de Vila do Conde),
Arquitecta Maria Gloria Jonet de
Azevedo Coutinho (Mestre em Arte,
Património e Restauro – Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa),
Arq. João Belo Rodeia (IPPAR), Dr.ª
Filomena Bandeira e Dr.ª Sofia Diniz
(Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais), Arquitecto
Maia Gomes (Câmara Municipal de
Vila do Conde) e Arquitecto Rui Loza,
procura-se, com este Encontro,
promover o debate e a troca de

ideias e experiências, e ainda sensi-
bilizar o público para as questões
ligadas ao património

6.º Encontro Internacional
DEMHIST

Decorreu em Lisboa, entre 12 e 16
de Outubro, o 6.º encontro inter-
nacional do comité encarregue do
estudo e funcionamento das Casas
Museu e Casas Históricas no seio do
Conselho Internacional dos Museus
– ICOM, importante fórum de debate
onde participaram representantes de
diversos países, entre os quais Ingla-
terra, Austrália e Estados Unidos da
América.

No painel de comunicações, a
Câmara Municipal de Vila do Conde,
representada pelo Dr. António Ponte,
foi o único organismo português a
apresentar um trabalho, mais concre-
tamente o projecto em curso na Casa
de José Régio, e que mereceu por
parte dos presente os maiores elo-
gios.

Semana da Ciência
e da Tecnologia

O Centro Ciência Viva vai dinami-
zar o evento «Semana da Ciência e
da Tecnologia», que irá decorrer de
21 a 27 de Novembro de 2005.

Durante esta semana serão rea-
lizadas diversas actividades, nomea-
damente um Colóquio de Física,
subordinado ao tema «A Magia da
Visão», pelas 15 horas do dia 24, e
outro de Arqueologia/Cerâmica,
intitulada «Potencialidades Tecnológi-
cas da Argila», no dia 26 de Novem-
bro, pelas 15 horas, e ainda Oficinas
de Argila, formação em didáctica da
Matemática, e jogos de Astronomia.
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FUTEBOL
Super Liga (Seniores Masc.)
Dia 20 – Rio Ave x Nacional da Madeira

Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Juniores Masc.)
Dia 12 – Rio Ave x Boavista
Dia 26 – Rio Ave x F. C. Porto

Campeonato Nacional (Juvenis Masc.)
Dia 13 – Rio Ave x C. Desp. de Cerveira
Dia 30 – Rio Ave x Penafiel

Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 13 – Vilar do Pinheiro x Pedroso
              Labruge x Pasteleira
Dia 27 – Vilar do Pinheiro x Arcozelo
              Labruge x Progresso

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 06 – Vila Chã x Lus. Santa Cruz
              Mindelo x S. Romão
              Atlético de Vilar x S.C. Cruz
Dia 13 – Guilhabreu x Desp. Portugal
Dia 20 – Vila Chã x Serzedo
              Mindelo x S.C. Cruz
Dia 27 – Guilhabreu x Ramaldense
              Atlético de Vilar x Gondim

Campeonato de Futebol Amador (Seniores Masc.)

Dias 5 e 6
Gião x Fajozes Junqueira x Azurara
Macieira x Vairão Guilhade x Fornelo
Canidelo x Retorta Aveleda x Malta
Tougues x Arcos Rio Mau x Touguinha

Dias 12 e 13
Gião x Junqueira Azurara x Macieira
Vairão x Guilhade Fornelo x Canidelo
Retorta x Aveleda Malta x Tougues
Arcos x Rio Mau Fajozes x Touguinha

Dias 19 e 20
Junqueira x Fajozes Macieira x Gião
Guilhade x Azurara Canidelo x Vairão
Aveleda x Fornelo Tougues x Retorta
Rio Mau x Malta Touguinha x Arcos

Campeonato de Futebol 5 (Seniores Fem.)

Dias 4, 5 e 6
Vairão x Vilar do Pinheiro Fornelo x Aveleda
Canidelo x Macieira Tougues x Malta

Dias 11, 12 e 13
Vilar do Pinheiro x Canidelo Aveleda x Vairão
Macieira x Tougues Malta x Rio Mau

Dias 18, 19 e 20
Tougues x Vilar do Pinheiro Canidelo x Aveleda
Vairão x Fornelo Rio Mau x Macieira

Dias 25, 26 e 27
Vilar do Pinheiro x Rio Mau Aveleda x Tougues
Fornelo x Canidelo Macieira x Malta

FUTSAL
Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 12 – Rio Ave x Alpendorada
Dia 26 – Rio Ave x Sp. Pombal

Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 12 – Vilaplanense x G.D.C. Emp. Banco BP 1
Dia 26 – Vilaplanense x S.C. Luso Académico

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 05 – Labruge x Clube AENOR
Dia 19 – Labruge x Alto Avilhó

Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 05 – Mindelo x Aliados de Lordelo
Dia 19 – Mindelo x Escola Arreigada

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 12 – C.J. Malta x Juv. Desp. Gaia



Quatro sábados de Outubro pro-
porcionaram outros tantos espectá-
culos musicais, variados e de grande
qualidade, consolidando entre nós,
como vem sendo tradição, o «Mês
da Música». Os Concertos pela
Orquestra do Norte e pela Academia
S. Pio X, e os espectáculos dedicados
a Amália e à música Gospel (sem
esquecer os Concertos Pedagógicas
para alunos das nossas Escolas) fica-
ram gravados em quantos se deslo-
caram ao Auditório Municipal, equi-
pamento que se prepara para acolher
os «Encontros de História», uma das
iniciativas que vem afirmando as
especificidades e a valia cultural e
patrimonial do nosso Concelho.

«Património Edificado:
Memória e Reabilitação»

A passagem dos 300 anos sobre
a data do início da construção do
Aqueduto do Mosteiro de Santa
Clara, deu o mote para o tema da
4.ª edição dos Encontros de História
de Vila do Conde – «Património
Edificado: Memória e Reabilitação»,
que terá lugar no próximo dia 3 de
Novembro, no Auditório Municipal.

A preservação e divulgação do
património tem sido assumida, a nível
concelhio, como um importante alvo
de actuação da Autarquia, procu-
rando proceder à recuperação de
edifícios, fomentando a sua desco-
berta e possibilitando a sua fruição.

Com as presenças do Prof. Doutor
Armando Coelho Ferreira da Silva
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Prof. Doutora Lúcia Rosas
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Arquitecto Ilídio Silva
(Doutorado em História da Arte –
Câmara Municipal de Vila do Conde),
Arquitecta Maria Gloria Jonet de
Azevedo Coutinho (Mestre em Arte,
Património e Restauro – Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa),
Arq. João Belo Rodeia (IPPAR), Dr.ª
Filomena Bandeira e Dr.ª Sofia Diniz
(Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais), Arquitecto
Maia Gomes (Câmara Municipal de
Vila do Conde) e Arquitecto Rui Loza,
procura-se, com este Encontro,
promover o debate e a troca de

ideias e experiências, e ainda sensi-
bilizar o público para as questões
ligadas ao património

6.º Encontro Internacional
DEMHIST

Decorreu em Lisboa, entre 12 e 16
de Outubro, o 6.º encontro inter-
nacional do comité encarregue do
estudo e funcionamento das Casas
Museu e Casas Históricas no seio do
Conselho Internacional dos Museus
– ICOM, importante fórum de debate
onde participaram representantes de
diversos países, entre os quais Ingla-
terra, Austrália e Estados Unidos da
América.

No painel de comunicações, a
Câmara Municipal de Vila do Conde,
representada pelo Dr. António Ponte,
foi o único organismo português a
apresentar um trabalho, mais concre-
tamente o projecto em curso na Casa
de José Régio, e que mereceu por
parte dos presente os maiores elo-
gios.

Semana da Ciência
e da Tecnologia

O Centro Ciência Viva vai dinami-
zar o evento «Semana da Ciência e
da Tecnologia», que irá decorrer de
21 a 27 de Novembro de 2005.

Durante esta semana serão rea-
lizadas diversas actividades, nomea-
damente um Colóquio de Física,
subordinado ao tema «A Magia da
Visão», pelas 15 horas do dia 24, e
outro de Arqueologia/Cerâmica,
intitulada «Potencialidades Tecnológi-
cas da Argila», no dia 26 de Novem-
bro, pelas 15 horas, e ainda Oficinas
de Argila, formação em didáctica da
Matemática, e jogos de Astronomia.
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Quatro sábados de Outubro pro-
porcionaram outros tantos espectá-
culos musicais, variados e de grande
qualidade, consolidando entre nós,
como vem sendo tradição, o «Mês
da Música». Os Concertos pela
Orquestra do Norte e pela Academia
S. Pio X, e os espectáculos dedicados
a Amália e à música Gospel (sem
esquecer os Concertos Pedagógicas
para alunos das nossas Escolas) fica-
ram gravados em quantos se deslo-
caram ao Auditório Municipal, equi-
pamento que se prepara para acolher
os «Encontros de História», uma das
iniciativas que vem afirmando as
especificidades e a valia cultural e
patrimonial do nosso Concelho.

«Património Edificado:
Memória e Reabilitação»

A passagem dos 300 anos sobre
a data do início da construção do
Aqueduto do Mosteiro de Santa
Clara, deu o mote para o tema da
4.ª edição dos Encontros de História
de Vila do Conde – «Património
Edificado: Memória e Reabilitação»,
que terá lugar no próximo dia 3 de
Novembro, no Auditório Municipal.

A preservação e divulgação do
património tem sido assumida, a nível
concelhio, como um importante alvo
de actuação da Autarquia, procu-
rando proceder à recuperação de
edifícios, fomentando a sua desco-
berta e possibilitando a sua fruição.

Com as presenças do Prof. Doutor
Armando Coelho Ferreira da Silva
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Prof. Doutora Lúcia Rosas
(Faculdade de Letras da Universidade
do Porto), Arquitecto Ilídio Silva
(Doutorado em História da Arte –
Câmara Municipal de Vila do Conde),
Arquitecta Maria Gloria Jonet de
Azevedo Coutinho (Mestre em Arte,
Património e Restauro – Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa),
Arq. João Belo Rodeia (IPPAR), Dr.ª
Filomena Bandeira e Dr.ª Sofia Diniz
(Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais), Arquitecto
Maia Gomes (Câmara Municipal de
Vila do Conde) e Arquitecto Rui Loza,
procura-se, com este Encontro,
promover o debate e a troca de

ideias e experiências, e ainda sensi-
bilizar o público para as questões
ligadas ao património

6.º Encontro Internacional
DEMHIST

Decorreu em Lisboa, entre 12 e 16
de Outubro, o 6.º encontro inter-
nacional do comité encarregue do
estudo e funcionamento das Casas
Museu e Casas Históricas no seio do
Conselho Internacional dos Museus
– ICOM, importante fórum de debate
onde participaram representantes de
diversos países, entre os quais Ingla-
terra, Austrália e Estados Unidos da
América.

No painel de comunicações, a
Câmara Municipal de Vila do Conde,
representada pelo Dr. António Ponte,
foi o único organismo português a
apresentar um trabalho, mais concre-
tamente o projecto em curso na Casa
de José Régio, e que mereceu por
parte dos presente os maiores elo-
gios.

Semana da Ciência
e da Tecnologia

O Centro Ciência Viva vai dinami-
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da Tecnologia», que irá decorrer de
21 a 27 de Novembro de 2005.
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FUTEBOL
Super Liga (Seniores Masc.)
Dia 20 – Rio Ave x Nacional da Madeira

Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Juniores Masc.)
Dia 12 – Rio Ave x Boavista
Dia 26 – Rio Ave x F. C. Porto

Campeonato Nacional (Juvenis Masc.)
Dia 13 – Rio Ave x C. Desp. de Cerveira
Dia 30 – Rio Ave x Penafiel

Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 13 – Vilar do Pinheiro x Pedroso
              Labruge x Pasteleira
Dia 27 – Vilar do Pinheiro x Arcozelo
              Labruge x Progresso

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 06 – Vila Chã x Lus. Santa Cruz
              Mindelo x S. Romão
              Atlético de Vilar x S.C. Cruz
Dia 13 – Guilhabreu x Desp. Portugal
Dia 20 – Vila Chã x Serzedo
              Mindelo x S.C. Cruz
Dia 27 – Guilhabreu x Ramaldense
              Atlético de Vilar x Gondim

Campeonato de Futebol Amador (Seniores Masc.)

Dias 5 e 6
Gião x Fajozes Junqueira x Azurara
Macieira x Vairão Guilhade x Fornelo
Canidelo x Retorta Aveleda x Malta
Tougues x Arcos Rio Mau x Touguinha

Dias 12 e 13
Gião x Junqueira Azurara x Macieira
Vairão x Guilhade Fornelo x Canidelo
Retorta x Aveleda Malta x Tougues
Arcos x Rio Mau Fajozes x Touguinha

Dias 19 e 20
Junqueira x Fajozes Macieira x Gião
Guilhade x Azurara Canidelo x Vairão
Aveleda x Fornelo Tougues x Retorta
Rio Mau x Malta Touguinha x Arcos

Campeonato de Futebol 5 (Seniores Fem.)

Dias 4, 5 e 6
Vairão x Vilar do Pinheiro Fornelo x Aveleda
Canidelo x Macieira Tougues x Malta

Dias 11, 12 e 13
Vilar do Pinheiro x Canidelo Aveleda x Vairão
Macieira x Tougues Malta x Rio Mau

Dias 18, 19 e 20
Tougues x Vilar do Pinheiro Canidelo x Aveleda
Vairão x Fornelo Rio Mau x Macieira

Dias 25, 26 e 27
Vilar do Pinheiro x Rio Mau Aveleda x Tougues
Fornelo x Canidelo Macieira x Malta

FUTSAL
Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 12 – Rio Ave x Alpendorada
Dia 26 – Rio Ave x Sp. Pombal

Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 12 – Vilaplanense x G.D.C. Emp. Banco BP 1
Dia 26 – Vilaplanense x S.C. Luso Académico

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 05 – Labruge x Clube AENOR
Dia 19 – Labruge x Alto Avilhó

Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 05 – Mindelo x Aliados de Lordelo
Dia 19 – Mindelo x Escola Arreigada

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 12 – C.J. Malta x Juv. Desp. Gaia



Já  vá r ias  vezes ,  nes te
espaço, temos referido a inco-
mensurável riqueza que, nos
seus tempo áureos, ostentava
o Mosteiro de Santa Clara,
opulência claramente teste-
munhada no que ficou, após
algum do seu mais rico acervo
ter sido «transferido» para
museus nacionais ou estran-
geiros.

Sabe-se,  também, que
outras valiosas peças foram
parar a mãos particulares e,
de muitas, infelizmente, per-
deu-se o rasto.

Mas, além do que ainda
pode ser apreciado no velho
Mosteiro, a atenção e o cari-
nho de muitos vilacondenses
salvaram de uma perda irre-
versível algum património
votado ao abandono.

Referimos hoje a fonte que
embeleza a Praça de São
João, e que, à data em que
a Direcção Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais
procedeu a uma importante
(embora controversa) inter-
venção no Mosteiro e Igreja

de Santa Clara, se encontrava,
desmantelada, num monte de
entulhos.

Salva pelo cuidado e gosto
de Manuel Agonia Palmeira, o
belo fontanário, um pouco
alteado, a fim de obter um

enquadramento mais estético,
foi exemplarmente recuperado
pelo saber dos mestres can-
teiros vilacondenses, e, mais
tarde, ladeada por belos pai-
néis de azulejos, executados
na Fábrica Aleluia, de Aveiro,

retratando dois emblemáticos
monumentos românicos do
Concelho – a Ponte d’ Ave e
a Igreja de Rio Mau –, a Fonte
da Praça de São João des-
taca-se num dos mais aco-
lhedores espaços da cidade.

No ano de 1874, na manhã
de 15 de Outubro, estabele-
cia-se a ligação Vila do Conde/
/Póvoa de Varzim, desde a Praça
de São João até à Praça do
Almada, através de um veículo
de transporte circulando sobre
carris de ferro e movido por
tracção animal, o «Americano»
(assim designado por ter a sua
origem na América do Norte), e
apenas dois anos depois do
primeiro veículo deste género
ter começado a circular em
Portugal, mais precisamente na
cidade do Porto.

No ano seguinte, em Março,
deliberava-se em reunião de
vereação «convidar os directores
do caminho-de-ferro pe lo
sistema americano entre esta
Vila e Póvoa de Varzim» a com-
participarem no custo do alarga-
mento do percurso por onde
poderiam transitar com os seus
carros em direcção ao mar. Em
causa estava o levantamento da

planta relativa ao percurso da
Rua de São Sebastião, (actual
Rua 5 de Outubro) Rua do
Barroso (General Lemos), Praça
Velha (Largo Antero de Quental)
a Santa Luzia.

O trajecto até à praia viria
a concretizar-se mais tarde,

datando de 13 de Novembro de
1900 a escritura de concessão a
José Branco Soares Galiza, e
apenas se verificaria na época
balnear, quando os carros eram
abertos e maiores. No resto do
ano, os carros eram fechados,
por causa das chuvas e do frio,

mais pequenos e com dois ban-
cos laterais a todo o compri-
mento, resumindo-se o seu tra-
jecto até aos jardins da Avenida
Júlio Graça. Estes típicos carros,
símbolos de uma época, recolhe-
ram definitivamente em finais da
década de 30 do século passado.
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A Fonte da Praça de S. João O NOSSO
PATRIMÓNIO

EFEMÉRIDESA linha do «Americano»


