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NOVEMBRO

Com a tomada de posse
dos cidadãos eleitos, nas últimas eleições autárquicas, para
assumirem os destinos das 30
freguesias do Concelho, e a
instalação, no passado dia 3
de Novembro, da Assembleia
Municipal e Câmara Municipal,
teve início um novo ciclo na
vida autárquica vilacondense.
No discurso que o Eng.º
Mário Almeida proferiu no
Auditório Municipal, imediatamente após ter assumido o
compromisso de cumprir com
lealdade as funções que, com
ampliada e renovada maioria,
a população lhe acabava de
confiar, e afirmando-se motivado para o mandato que ora
começa, destaquem-se duas
ideias-força que percorreram a
sua intervenção.
Antes de mais, um claro
empenho nas questões «relacionadas com o bem-estar dos
vilacondenses, particularmente
dos mais jovens e dos mais
idosos, mas muito especial-

POSSE DOS NOVOS
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

O Eng.º Mário Almeida assina o acto de posse, perante centenas
de vilacondenses que enchiam por completo o Auditório Municipal

mente dos mais desfavorecidos», colocando a «solidariedade» na primeira linha das
prioridades do Executivo.
«Quero, também, que este
seja o mandato do Ambiente,

concretizando, finalmente, o
saneamento básico em todo
o Concelho», e, lembrando
que nunca fez, nem fará, promessas inconcretizáveis, mostrou-se confiante, apesar da
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crise que afecta o País, em
conseguir sensibilizar o
Governo para «empreendimentos da maior relevância
para o continuado desenvolvimento harmonioso do Concelho, como sejam a reabilitação dos rios e ribeiras e a
elaboração do Plano Estratégico com vista ao Ordenamento e Gestão da Reserva
Ornitológica do Mindelo, bem
como a valorização dos vários
sítios arqueológicos e do nosso
invejável património, que bem
justificam um reconhecimento
internacional».
Apostado em potenciar as
condições existentes para nos
direccionarmos no sentido do
conhecimento e da inovação,
o Presidente da Câmara,
empolgado, terminou dizendo
ser Vila do Conde «um Concelho que adoramos por ser o
nosso, mas também pela sua
beleza e qualidade de vida, e
que os visitantes tanto admiram».

PRESIDENTE ACEITOU EXPLICAÇÕES
O processo judicial movido
pelo Sr. Presidente da Câmara
ao Dr. Miguel Paiva foi dado por
terminado após as justificações
dadas por este em pleno Tribunal, no momento em que se iria
iniciar o julgamento. Relembrem-se os factos ocorridos:
1. Em Fevereiro de 2001,
quando na Assembleia Municipal se debatia uma proposta
relativa à aquisição de fogos
para habitação social, o Dr.
Miguel Paiva teceu considerações que o eng.º Mário Almeida
entendeu como ofensivas, tais
como afirmar ser o processo
«algo nubloso» e revelar «indícios de uma certa promiscuidade
que muitas vezes é falada em

surdina entre a Câmara Municipal e alguns empreendedores do
ramo imobiliário».
2. Tais acusações levaram o
Presidente da Câmara a apresentar uma queixa-crime, afirmando serem elas falsas, infundadas e deturpadas, objectivamente difamatórias e injuriosas.
3. Um ano depois, o Ministério
Público veio declarar que efectivamente aquelas expressões
«ofenderam a credibilidade, prestígio, confiança, honra e consideração» do Presidente da
Câmara e que o Dr. Miguel Paiva
«agiu livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a
sua conduta era proibida e
punida por Lei».

4. Aberta a instrução judicial,
a Meritíssima Juíza declarou que
o arguido havia cometido «um
crime de injúria punido pelo
Código Penal», pronunciando-o
para julgamento.
No início da primeira audiência, o arguido (Dr. Miguel Paiva)
disse que «com as expressões
que estão em apreciação nos
presentes autos, não visou atingir a honorabilidade, a reputação ou o bom nome do assistente (eng.º Mário Almeida), que
não tem, nem nunca teve, motivos para pôr em causa. Reconhece que à data em que proferiu tais afirmações não estava
cabalmente informado sobre a
matéria a que elas se reporta-

No Tribunal, o Dr. Miguel Paiva
justificou-se e o Eng.º Mário
Almeida retirou a queixa-crime

vam e que, em virtude dessa
circunstância, aquelas afirmações
foram objectivamente excessivas».
Perante este reconhecimento
do erro, o eng.º Mário Almeida
tomou a atitude de desistir da
queixa, já que a ofensa foi
retirada, dando-se assim por
findo o julgamento.
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Rede viária

de Cheira em Ferreiró, na Rua de
Lamaçães (parte), Rua Santo Estevão e Travessa Santo Estevão em
Gião, nas Ruas 25 de Abril, Paulino
Costa Curval, Prof. Costa, Senhora
da Graça, Emigrantes, Travessa da
Ponte e Rua Santo Agostinho na
Junqueira, Rua da Igreja, Rua do
Padinho e Lugar da Póvoa em Vilar
do Pinheiro.

Universidade sénior

Melhor rede viária

A melhoria das estradas e
caminhos municipais continua a
ser uma constante na actividade
autárquica, o que é lógico e
aconselhável perante a influência
que o seu estado tem no bem-estar da população.
Registe-se que muitas das
pavimentações são precedidas de
convenientes trabalhos de alargamento das vias e de adequadas
drenagens de águas pluviais. Entre
muitas obras refiram-se beneficiações na Rua da Junqueira e
S. Sebastião em Azurara, Rua Bernardino José Alves em Fajozes, Rua
Souto do Telhado em Fornelo, Rua
do Lameirão em Gião, Rua de S.
Martinho em Guilhabreu, Ruas da
Gafa, Passos, Ponte e da Praia em
Mindelo, no Largo da Lagoa do
Mourão em Retorta, Rua da Poça
e dos Fidalgos em Rio Mau e Rua
da Fonte e Trav. das Pedreiras
em Tougues.

Ampliação de rede de
abastecimento de água

Complexos Desportivos
A beneficiação de instalações
desportivas concelhias vai sendo
efectuada pela Câmara Municipal,
sempre que solicitada pelas Juntas
de Freguesia ou mesmo pelas
diferentes Associações.
Tal aconteceu recentemente nos
Campos de Futebol de Malta,
Retorta, Vairão e Vilar (Desportivo),
intervindo-se em níveis diversos
como tenham sido a regularização
do próprio piso, a remodelação de
balneários e a melhoria da iluminação.

Água domiciliária
A rede de água potável continua
a desenvolver-se no concelho,
sendo bem visível a cobertura que
se vai fazendo sentir em muitas
das nossas freguesias.
Exemplos disso são as intervenções, entre outras, nas Ruas Cimo

Assim, foi criado um serviço de
intervenção comunitária destinado
a prestar apoio aos agregados
familiares onde se vive o flagelo
do consumo de drogas ou álcool,
o qual funciona na Delegação das
Caxinas às Segundas e Quartas-feiras, entre as 9,30 e as 12 horas
e, na Sede, aos mesmos dias, das
14,30 às 17 horas.

Beneficiação em Campos
de Futebol

Apoio às Famílias
O drama que é a dependência
da droga ou do álcool, mereceu,
por parte da Junta de Freguesia
de Vila do Conde, a tomada de
medidas que ajudem as famílias a
enfrentar as situações.

Será mais um passo para uma
aperfeiçoada formação e uma
afirmada cultura dos vilacondenses.
Com efeito, a Câmara Municipal
tem a intenção, em conjunto com
a Associação de Solidariedade
Social «O Tecto» e com o Rotary
Clube, criar a Universidade Sénior
de Vila do Conde, a qual visa ser
uma resposta sócio-educativa a
dinamizar actividades culturais,
educacionais e de convívio,
vocacionadas para cidadãos com
mais de 50 anos de idade.

Possíveis instalações da
Universidade Sénior.

Objectivo fundamental será a
transmissão de conhecimentos em
áreas diversas que poderão envolver estudos de literatura portuguesa, iniciação ao inglês, educação para a saúde, história universal
e das religiões, mas também práticas de teatro e expressão dramática, desenho e pintura, danças de
salão, hidroginástica, cerâmica,
culinária e fotografia, entre outras.
A instalação imediata deverá
verificar-se no edifício virado para
a Av. Dr. João Canavarro e para a
Praça Luís de Camões, no espaço
até há pouco utilizado pelo Wall
Street Institute, mas a intenção é
vir a localizá-la na Casa da Costa,
sita no topo norte da Rua da
Igreja.

Finalmente, o nó é uma realidade

Completou-se, assim, o «trevo»
inicialmente construído, o qual
nunca deveria ter acontecido, visto
tratar-se de uma obra incompleta
que causou inúmeros acidentes e
excessivos congestionamentos de
trânsito.
Hoje, os seus efeitos são bem
visíveis, traduzindo-se numa
melhoria para a população que o
utiliza e para as unidades industriais
que ali existem.

Património Industrial
O Gabinete de Arqueologia
empenhou-se, nos últimos dois
meses, na salvaguarda de um
património particularmente interessante. Trata-se de elementos de
Arqueologia Industrial que testemunham ofícios relativamente
recentes, mas já desaparecidos,
relacionados com a actividade
industrial no concelho.
Este património corria o risco de
desaparecer para sempre... por não
ser considerado antigo. Fruto do
ritmo de reaproveitamento dos
espaços industriais, quando chegassem a ser «antigos», a maior
parte desses vestígios já não
existiria.
Graças a este cuidado, e à sensibilidade dos administradores
judiciais, foi recuperado material
que permite reconstituir uma
importante parte do processo
industrial da Fábrica de Mindelo e
da Valfar/Narfil, passando para as
mãos do Arquivo Municipal, para
consulta por parte de investigadores, um importante espólio,
documentos essenciais á compreensão do mundo proletário da
região ao longo do século XX.

«Nó» de Modivas
O nó de acesso da EN13 ao
I C 1 / A 2 8 a b r i u à c i rc u l a ç ã o
automóvel, correspondendo-se
finalmente às sucessivas solicitações
da Câmara Municipal e das Juntas
de Freguesia.

Um precioso património foi
salvaguardado

Boletim
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SEMANA DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CULTURA
DEZEMBRO
CINEMA
Auditório Municipal
Domingos às 16 e 21h45
Dia 4

A Dama de Honor
Integrada nas comemorações do
Ano Internacional da Física, que este
ano se celebra em homenagem a
Einstein, o Centro de Ciência Viva
promoveu nas Escolas do Concelho,
entre 21 e 27 de Novembro, um
conjunto de actividades visando
aumentar o interesse dos estudantes
pelas áreas científicas.
Assim, nas Escolas EB 2,3 Júlio-Saúl Dias e Frei João de Vila do
Conde houve animações nas áreas
da matemática, ciências naturais e
físico-químicas, enquanto nas
Secundárias José Régio e D. Afonso

Sanches a robótica foi a área
escolhida, e na EB 2,3 Dr. Carlos
Pinto Ferreira foram programadas
dinamizações na área da cerâmica,
em colaboração com o Gabinete de
Arqueologia da Câmara Municipal.
Destaque-se ainda uma Sessão
de Esclarecimento para todos os
interessados em concorrer ao 2.º
Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos, e uma palestra que
encerrou o Ciclo de Colóquios
comemorativo do Ano Internacional
da Física sob o tema «A Magia da
Visão».

Junqueira com
Escolas Europeias

Jornal
«Aguarela»

Professores da Escola E.B. 2/3
Carlos Pinto Ferreira, da Junqueira,
associados a colegas da Estónia,
Irlanda, Itália, Noruega e Turquia,
estão a desenvolver um projecto, no
âmbito do programa “Sócrates”,
visando a criação de um Web Site
conjunto que, numa aprendizagem
recíproca, permitirá o intercâmbio de
alunos e a partilha de informações e
experiências.
Num mundo cada vez mais globalizado, as seis escolas associadas
vão iniciar uma troca de correspondência que culminará, no próximo ano, num intercâmbio de
alunos dos diferentes países participantes.

Escola da Junqueira

de Claude Chabrol
Dia 11

Alice
de Marco Martins

Dia 18

A Marcha dos Pinguins
de Luc Jacquet
Dia 7 – Quarta-feira / 21h45

Filmes premiados no Cinanima 2005
«Especial Natal»
Dia 27 – 16 e 21h45

Os Fura Casamentos
de David Dobkin
Dia 28 – 16 e 21h45

Cinderella Man
de Ron Howard
Dia 29 – 16h00

Pelo terceiro ano consecutivo, o
jornal «Aguarela», do Agrupamento
de Escolas da Junqueira, mereceu
distinção no Concurso Nacional de
Jornais Escolares, promovido pelo
matutino «PÚBLICO», com o apoio
do Ministério da Educação, do Programa Ciência Viva, Centro Português de Design e Porto Editora.
Nesta edição, conquistou o 2.º
lugar no escalão dos Agrupamentos
Verticais, fazendo jus à dedicação de
quantos nele colaboram e que fez
do «Aguarela» a voz de uma escola
aberta, dinâmica e construtiva.

Madagáscar
de Eric Darnell
Dia 30 – 16 e 21h45

Mulher com cão procura
homem com coração
Gary David Golberg

FEIRAS
Domingo, 18 - das 10.00 às 18.00 horas

Feira de Antiguidades e Velharias
Praça de S. João

EXPOSIÇÕES
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Sábado, 17 até 19 de Fevereiro

Animar

Assembleia Municipal

O cinema de animação em Portugal
Galeria Solar
Até Sábado, 31

Um Património a preservar
Museu das Rendas de Bilros
Sexta, 02 a Domingo, 18

Falar de Corpo
Fotografia de Gonçalo Sá
Auditório Municipal
Sábado, 03 a Domingo, 11

Salão de Filatelia e Coleccionismo

Já se encontram instalados os novos Órgãos Autárquicos que resultaram
da escolha dos vilacondenses expressa no acto eleitoral do passado dia 9
de Outubro. No último Boletim demos a conhecer os elementos eleitos para
a Câmara Municipal, bem como os 30 Presidentes das nossas Juntas de
Freguesia.
Hoje, divulgamos os 31 cidadãos que integram a Assembleia Municipal,
e que, acompanhados dos 30 Presidentes de Junta, que ocupam o lugar
por inerência do cargo, constituem o órgão deliberativo do Município.

DESPORTO
DEZEMBRO
António Pontes

Ana Pedro Mendes

António J. Gonçalves

Centenários do CFV e CCO

ANDEBOL
Campeonato Nacional 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 4 – Macieira x Académica S. Mamede
Dia 18 – Macieira x A.D. Sanjoanense

Junta de Freguesia de Vila do Conde
Sábado, 17 a 15 de Janeiro

Espelhamentos
A obra literária de José Régio

BASQUETEBOL

Auditório Municipal

MÚSICA

Matias Paiva

Lúcio Maia Ferreira

Margarida Salgueiro

Rui Silva

(Presidente)

Concertos pelo Património
Academia S. Pio X / Coro do CCO
Grupos Corais das Paróquias

VOLEIBOL
Campeonato Nacional A1 (Seniores Masc.)
Dia 03 – Ginásio Vilacondense x Esmoriz
Dia 17 – Ginásio Vilacondense x Marítimo
Dia 18 – Ginásio Vilacondense x A.A. Alunos

Quinta, 08 – 21h30
Igreja Paroquial de Outeiro
Sexta, 09 – 21h30
Igreja Paroquial de Gião
Sábado, 10 – 21h30
Igreja Paroquial de Arcos

Vítor Reis

José Manuel Laranja

Bruno Almeida

Martins Ferreira

Eduardo Lemos

Constantino Silva

Igreja Matriz de Vila do Conde

Campeonato Nacional 2.ª Div. Zona Norte (Seniores Masc.)
Dia 03 – Guilhabreu x Oliveirense
Dia 10 – Guilhabreu x Desp. Marco

Sexta, 16 – 21h30

Concerto de Natal

Campeonato Nacional 2.ª Div. Zona Norte (Seniores Masc.)
Dia 09 – Guilhabreu B x Antas
Dia 16 – Guilhabreu B x Honra e Dever de Vilar

pela Academia S. Pio X
Auditório Municipal

Jorge Laranja

Vítor Carvalho

Ana Maria Abreu

Albino Salgueiro

Alexandre Raposo

José Neves

JOGOS INTER-FREGUESIAS

Quartas-feiras, 10h30 e 14h30

Ninguém dá Prendas ao Pai Natal

FUTEBOL 7

de Ana Saldanha (marcação prévia para grupos)

Dias 1, 3, 8, 10 e 17

Biblioteca Municipal «José Régio»

VÍDEO
Biblioteca Municipal «José Régio»
Quintas – 10h30 (marcação prévia)

Carlos Laranja

João Fonseca

Marcelino Eusébio

Cristina Cunha Sá

Rui Aragão

Carlos Miranda

Madagáscar
Batman, o início

Futebol, Ténis de Mesa,
Damas, Estafeta e Meio Fundo

OUTROS ACONTECIMENTOS

Dias 1, 3, 8, 10 e 17

Sexta, 2 – 21h30
Poesia e Música
Círculo Católico de Operários

Arcos, Árvore, Azurara, Bagunte, Ferreiró,
Gião, Guilhabreu, Labruge, Macieira, Malta,
Mindelo, Modivas, Mosteiró, Retorta, Rio Mau,
Tougues, Touguinha, Touguinhó, Vairão,
Vila Chã e Vila do Conde.

OLIMPÍADAS

Sábados – 15h00

Sarau Cultural

Campeonato Nacional A1 (Seniores Fem.)
Dia 1 – Ginásio Vilacondense x FAC

TÉNIS DE MESA

Sábado, 17 – 21h30

HORA DO CONTO

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 03 – C.D. José Régio x Académico
Dia 08 – C.D. José Régio x Grecos
Dia 18 – C.D. José Régio x Anadia

Amorim Costa

Júlio Félix

Ana Luísa Beirão

José Cunha

Fernando Reis

Carmen Silva

Arcos, Árvore, Bagunte, Gião, Mosteiró, Rio Mau,
Tougues, Touguinha, Vairão, Vila Chã e Vila do
Conde (Pedreiras e Caxinas).

FUTEBOL
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Super Liga (Seniores Masc.)
Dia 04 – Rio Ave x Paços de Ferreira
Dia 18 – Rio Ave x Gil Vicente
Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Juniores Masc.)
Dia 17 – Rio Ave x Leixões
Campeonato Nacional (Juvenis Masc.)
Dia 04 – Rio Ave x Diogo Cão
Dia 11 – Rio Ave x Mirandela
Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 04 – Vilar do Pinheiro x S. Pedro de Rates
Dia 11 – Labruge x Gulpilhares
Dia 18 – Labruge x Senhora da Hora
Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 04 – Vila Chã x Gatões
Mindelo x Atlético de Vilar
Guilhabreu x Milheirós
Dia 12 – Atlético de Vilar x Vila Chã
Dia 18 – Vila Chã x Gondim Maia
Mindelo x Ramaldense
Guilhabreu x S. Romão
Campeonato de Futebol Veteranos
«As Árvores Morrem de Pé»
Dia 10 – Labruge x Gondim
Campeonato de Futebol Amador (Seniores Masc.)
Dias 3 e 4
Macieira x Fajozes
Canidelo x Gião
Tougues x Vairão
Touguinha x Retorta

Guilhade x Junqueira
Aveleda x Azurara
Rio Mau x Fornelo
Arcos x Malta

Dias 10 e 11
Macieira x Guilhade
Gião x Aveleda
Vairão x Rio Mau
Retorta x Arcos

Junqueira x Canidelo
Azurara x Tougues
Fornelo x Touguinha
Fajozes x Malta

Dias 16 e 17
Fajozes x Guilhade
Aveleda x Junqueira
Rio Mau x Azurara
Arcos x Fornelo

Canidelo x Macieira
Tougues x Gião
Touguinha x Vairão
Malta x Retorta

Campeonato de Futebol 5 (Seniores Fem.)
Dias 9, 10 e 11
Malta x Vilar do Pinheiro
Tougues x Fornelo

As iluminações natalícias já cobrem
as principais artérias da cidade, preparando o ambiente de uma Quadra
única, particularmente para os mais
pequenitos, mas não só para eles,
pois o deslumbramento com a «mais
bela história do mundo» não conhece
idades nem fronteiras.
Várias são as iniciativas agendadas
para Dezembro. Porém, a zona da
Igreja Matriz, com o projecto «Tempo
de Magia», será, seguramente, o
polo de atracção dos vilacondenses.
Mas há mais oportunidades para
viver este Natal em Vila do Conde.

Oficinas de Natal
Dar um presente, enviar um postal
de Boas-Festas ou decorar a casa tem
um valor acrescentado se for feito
pelo próprio.
Nesse sentido, no Centro de Actividades, no Parque João Paulo II,
decorrem «oficinas» onde se podem
construir e pintar objectos alusivos
ao Natal, enquanto no Centro de
Juventude se aprende a criar «Centros de Natal e Velas Decorativas»
e, para os mais jovens, «Postais e
Recortes de Natal».
Também dedicado especialmente
aos mais novos, de 19 a 22 e de 27
a 30 de Dezembro, quatro oficinas
sobre «A magia do espectáculo»
propiciam a aprendizagem de
«truques» para encantar a família.

Concertos
pelo Património

Rio Mau x Aveleda
Canidelo x Vairão

FUTSAL

Natal da Solidariedade

Mais uma vez, o Pavilhão de Desportos acolhe a população sénior do
Concelho, na festa natalícia que a
Câmara Municipal lhes dedica.
Este ano, o encontro de confraternização, que conta com o espectáculo «Alexandra recorda Amália» terá
lugar na tarde de terça-feira, dia 13,
pelas 15 horas.

No prelo

Prestes a sair do prelo, encontram-se três novos livros que muito
dizem a Vila do Conde.
Integrado nas celebrações do Centenário do Clube Fluvial Vilacondense,
serão apresentados, dia 4, pelas
15h30, no Solar de S. Roque, na
Livraria Municipal, o livro de Faria
Correia, documento para a história
do Clube, e um álbum fotográfico
que fica a assinalar este evento.

Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 08 – Rio Ave x Benfica
Dia 17 – Rio Ave x Sporting de Braga
Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 10 – Vilaplanense x Ases de Leça
Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 03 – Labruge x UNIPRESS
Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 03 – Mindelo x Regatas Flamengo
Dia 11 – Mindelo x Escola de Gondomar
Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 03 – C.J. Malta x Paróquia Jovens Unidos

BILHAR
Campeonato Distrital 1.ª Divisão
Dia 14 – Disco Bar x F.C. Padrão
Campeonato Distrital 2.ª Divisão
Dia 13 – Disco Bar x S. Filipe / Arierom

No âmbito da programação de
Natal a Autarquia promove a 7.ª
edição dos Concertos pelo Património, iniciativa que, tendo a música
por pretexto, nos leva a melhor
conhecer o nosso património.
Contando, desde a 1.ª edição, com
a colaboração da Academia S. Pio X,
Círculo Católico de Operários e os
grupos corais das paróquias onde se
realizam os diferentes concertos, este
ano serão visitadas as Igrejas de
Outeiro, Gião, Arcos e Matriz de Vila
do Conde.

Noutro registo, mas também muito
vilacondense, será o lançamento de
«O Barco Pescarejo», livro de contos
de José Coutinhas, que terá lugar a
16 de Dezembro, pelas 17h30, na
biblioteca da Escola Secundária «José
Régio».
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Dr. Albino Aroso

A próxima exposição que vai
«animar» os espaços da Galeria
Solar tem como objectivo aproximar o público, nomeadamente
o mais jovem, dos modos de
fazer cinema de animação,
fomentando o interesse pelas
O nosso conterrâneo foi um
dos 85 médicos que a Associação
Médica Mundial destacou em
recente edição onde seleccionou
os «mais dedicados do mundo».
Único português incluído, o Dr.
Albino Aroso tem um trabalho
universalmente reconhecido na
área da ginecologia e, quando
exerceu funções governativas,
deixou obra de referência na área
materno-infantil.

Ano Internacional
da Física

técnicas de expressão plástica e
pelas novas tecnologias e, assim,
motivar o processo criativo.
Dado o seu forte caracter
didáctico, esta é uma exposição
que viva e antecipadamente se
recomenda. Para ver, e rever.

CENTENÁRIOS
Integrado nas comemorações
dos 100 anos do C.C.O. e do
Clube Fluvial Vilacondense, duas
prestigiadas colectividades que,
ao longo de um século, têm
demonstrado uma enorme vitalidade, realce para o facto de,
em sintonia, promoverem uma
Exposição Filatélica, que terá
lugar entre 3 e 11 de Dezembro, na Junta de Freguesia de
Vila do Conde, e onde serão
apresentadas as colecções dos
vilacondenses António Fernandes, Cristina Alves, Domingos
Martins, Humberto Faria Correia, José António Fernandes,

Zona envolvente
à Igreja Matriz

01DEZ a 08DEZ

4.ª FEIRA TEMÁTICA
DE ARTESANATO
Metais «Da Lata à Prata»

10DEZ a 18DEZ

MERCADO DE NATAL
Prendas & doces tradicionais
de Natal

19DEZ a 23DEZ

VELHARIAS... PRENDAS
COM VALOR

Centro da Juventude

19DEZ a 22DEZ
e 27DEZ a 30DEZ
Maria Alice Santos e Maria de
Fátima Quintas.
Entretanto, no dia 5, dia do
100.º Aniversário do Fluvial, será
aposto um carimbo comemorativo em toda a correspondência apresentada no local da
Exposição.

PESCA DESPORTIVA

OFICINAS DE NATAL
A magia do espectáculo

Viva ainda esta Quadra
NATAL DA SOLIDARIEDADE
NATAL DAS ESCOLAS
CONCERTOS PELO PATRIMÓNIO
CANTAR AS JANEIRAS

PASSAGEM
DE ANO
(Junto à «seca do bacalhau»)

Assinalando o centenário do
annus mirabilis de Albert Einstein,
as Nações Unidas proclamaram
2005 o Ano Internacional da
Física.
O Centro Ciência Viva de Vila
do Conde tem-se associado às
celebrações que recordam o pai
da Teoria da Relatividade com
diversas actividades, desde colóquios a concursos escolares,
encerrando com a encenação da
peça «Einstein», no Auditório
Municipal, às 21,30 horas de 14
de Dezembro.

Torneio de Xadrez
Como já é habitual, durante a
quadra natalícia o Centro de
Juventude vai organizar mais um
torneio de Xadrez. A competição
decorre de 19 a 29 de Dezembro
e destina-se a jovens de ambos
os sexos, divididos por dois escalões etários: dos 10 aos 14 anos
e dos 15 aos 25 anos.
As inscrições encerram no dia
17 de Dezembro.

Ao sagrar-se Campeã Nacional da 2.ª Divisão na modalidade de Surf-Casting, ascendeu
à 1.ª Divisão a jovem equipa de

«Pesca de Lançamento» da
Associação Desportiva Cultural
e Recreativa das Caxinas e Poça
da Barca.

XX JOGOS INTER-FREGUESIAS
A edição 2005/2006 dos
Jogos Inter-Freguesias, que se
iniciaram em 5 de Novembro,
contempla, este ano, as «Olimpíadas», num conjunto de
modalidades que teve o seu
arranque numa prova de Atletismo, contando com a participação de 66 atletas representando as freguesias de
Arcos, Árvore, Bagunte, Gião,
Mosteiró, Tougues, Touguinha,
Vairão, Vila Chã e duas equipas
da cidade.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
EM DEZEMBRO

CENTRAL
dias 6, 12, 18, 24 e 30
252 640 150

LUSITANA
dias 2, 10, 14, 22 e 26
252 633 133

NORMAL
dias 1, 5, 13, 17, 25 e 29
252 631 419

RAMOS
dias 4, 8, 16, 20 e 28
252 631 463

SANTOS

Esta é a grande novidade
desta 20.ª edição, um acontecimento que terminará em
Junho e que movimentará centenas de jovens do nosso
concelho em salutares práticas
desportivas e recreativas.

dias 3, 9, 15, 21 e 27
252 627 524

VITAL
dias 7, 11, 19, 23 e 31
252 631 462
As restantes farmácias localizadas em
freguesias do concelho têm serviço
de disponibilidade permanente.
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O Cais da Alfândega Régia
Os trabalhos de regularização do leito do rio Ave, no
Cais da Alfândega, foram
objecto de escavação e acompanhamento arqueológico.
Dirigidos pelo Dr. Pedro Brochado de Almeida, por parte
do Gabinete de Arqueologia
Municipal, e pela Dr.ª Ivone
Magalhães, por parte do IPTM
– Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, os trabalhos permitiram uma leitura renovada da ocupação
daquela frente ribeirinha.
Foi possível perceber que o
cais nunca funcionou com
acostagem de navios, dado
que o leito rochoso e pouco
profundo impedia essa aproximação. Todavia, foi possível
verificar a existência de vestígios de três cais de diferentes épocas, o mais antigo
dos quais datará do século
XVI. Foi ainda possível registar
um cais rampeado, usado na
construção naval e na acos-

Coco pimenteiro

Telha Romana

Cais do século XVI

Recuperação
do Solar dos Vasconcelos
A 16 de Novembro de 1991
abria ao público o Auditório
Municipal de Vila do Conde, um
equipamento instalado no Solar
dos Vasconcelos e que, após
uma profunda intervenção, de
imediato se afirmaria como
principal polo dinamizador da
vida cultural do Concelho.
Este belo edifício brasonado,
erguido no século XVIII e clas-

sificado como sendo Imóvel de
Interesse Público pelo Decreto
n.º 129/77, foi adquirido em
ruínas, e em risco de demolição,
é hoje um dos exemplos de
revitalização de espaços.
No vasto programa de reabilitações que vem sendo
d e s e n v o l v i d o p e l a A u t a rquia, apostando fortemente
na valorização de edifícios

Solar dos Vasconcelos, antes da intervenção

emblemáticos, recuperando-os,
dotando-os dos necessários
equipamentos e colocando-os
ao serviço da população, destacam-se igualmente o Centro
Municipal de Juventude, o Centro Ciência Viva ou o Solar de
S. Roque.
Ao longo destes 14 anos de
vida do Auditório Municipal,
muitos foram os eventos aqui

Auditório Municipal

O NOSSO
PATRIMÓNIO

tagem de barcos de desembarque de pessoas e mercadorias.
Finalmente, o acompanhamento das dragagens permitiu
recuperar um sem número de
artefactos que autorizam uma
reconstituição parcial de
alguma da vida portuária de
Vila do Conde, ao longo de
séculos.
Ali apareceram inúmeros
fragmentos de louça importada e nacional, a par com
elementos de navios que
ostentavam decorações com
motivos vegetais, passando
por um coco pimenteiro, uma
das formas tradicionais de
transporte do precioso grão
de pimenta, até um fragmento de telha romana ostentando um símbolo aparentemente paleocristão.
São, assim, dois mil anos de
actividade portuária vilacondense que ali aparecem documentados!

EFEMÉRIDES

organizados, como congressos e
conferências, exposições, concertos, espectáculos de teatro e
dança ou sessões de cinema e
vídeo, e é o palco de um dos
mais prestigiados festivais de
cinema europeus, o Festival
Internacional de Curtas Metragens, assim cumprindo a sua
função cultural e projectando o
nome de Vila do Conde.

