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Privilegiando o contacto 
directo dos cidadãos com o 
mar, em detrimento dos auto-
móveis, a frente marítima 
de Vila do Conde é hoje um 
espaço convidativo ao lazer, 
descanso e divertimento. A 
empreitada de requalifica-
ção da marginal está pratica-
mente concluída, sendo bem 
notório o impacto da obra ali 
realizada. 

Constituindo uma mudança 
significativa no aspecto urba-
nístico e ambiental, a execu-
ção dos projectos elabora-
dos pelos arquitectos Alcino 
Soutinho e Álvaro Siza Vieira 
potenciou o aparecimento 
de condições mais atractivas 

para que os vilacondenses e 
os milhares de forasteiros que 
acorrem a Vila do Conde, 
sobretudo na temporada de 
veraneio, possam usufruir de 
uma envolvência paisagística 
sem paralelo em todo o País. 

E, a confirmar todas as  
potencial idades do novo 
enquadramento, saliente-se 
o elevado número de pessoas 
que desfruta da nova marginal 
e admira a bem sucedida inter-
venção. Acresce que, dotadas 
agora de novos equipamen-
tos de apoio, a excelência das  
nossas magníficas praias pro- 
mete aos veraneantes a garan-
tia de uma época balnear de 
qualidade.         

Resultado da intervenção
urbanística na Avenida Brasil

FRENTE DE MAR  CONVIDA AO LAZER

O NOVO  TEATRO  MUNICIPAL
Representando um investi-

mento global de cerca de sete 
milhões de euros, o projecto de 
recuperação do velho «Neiva», 
a iniciar em Agosto, constitui um 
elemento fundamental para a 
estratégia de dinamização cultu-
ral de Vila do Conde, bem como 
da Área Metropolitana do Porto. 

Dotado de excelentes con-
dições de conforto para os 
espectadores, e equipado com 
modernos serviços de apoio, o 
novo Teatro Municipal vai per-
mitir a realização de eventos de 
dimensão nacional e internacio-
nal, reforçando o investimento 
cultural no nosso Concelho e 
potenciando um melhor desen-
volvimento das actividades de 
música, dança, teatro e cinema.  

O auditório principal terá 
capacidade para 567 lugares, 
repartidos pela plateia, 1.º e 2.º 

balcão e galerias dispostas no 
seu prolongamento, havendo 
ainda mais duas salas comple-
mentares, uma polivalente e 
uma experimental, com mais 
260 lugares. 

Estimando-se a sua execução 
num prazo de 18 meses, a obra 
conta com apoios do Plano Ope-
racional da Cultura e do Pro-
grama de Intervenções para a 
Qualificação do Turismo. 

Maqueta do novo equipamento cultural

Tendo merec ido um 
amplo consenso entre 
todas as entidades conce-
lhias, a Carta Educativa 
do Concelho apresenta a 
planificação da rede escolar 
para os próximos 10 anos, 
configurando-se como um 
importante instrumento de 
trabalho para dotar o Muni-
cípio de uma orientação 
estratégica para o redimen-
sionamento do parque edu-
cativo existente. 

O documento foi elabo-
rado pela Câmara Munici-
pal tendo por base os novos 
princípios orientadores defi-
nidos pelo Ministério da 
Educação que, entre outros 
aspectos, apontam o ensino 
no 1.º ciclo como prioritário, 
defendem a rentabilização 
de recursos físicos e huma-
nos, a existência de Jardins 
de Infância em todas as 
freguesias e a dotação dos 
estabelecimentos de ensino 
com espaços para o desen-
volvimento das actividades 
extra-curriculares.

Visando adequar os actuais 
equipamentos às recentes 
exigências educativas, bem 
como edificar novos comple-
xos escolares, o documento 
estima um investimento glo-
bal na ordem dos 26 milhões 
de euros, a concretizar na 
próxima década, com verbas 
suportadas pela Câmara e 
Governo, e recurso a fundos 
comunitários. 

Ainda no que concerne 
à Educação, a Autarquia 
assinalou o Dia Mundial 
da Criança (1 de Junho), 
proporcionando a todas as 
crianças a oportunidade de 
assistirem a um espectáculo 
de circo. Cerca de 6.500 
alunos, oriundos das escolas 
do 1.º CEB e Pré-Primário, 
viveram um dia inesquecível 
expresso na alegria que evi-
denciaram. 

REDE ESCOLAR
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Atenta à necessidade de 
uma acrescida segurança e 
bem-estar dos vilacondenses, e 
fruto da boa colaboração exis-
tente entre a Câmara Munici-
pal e a Direcção de Estradas do 
Porto, está em curso um con-
junto de intervenções ao nível 
da construção de passeios e 
implementação de medidas de 
acalmia de tráfego em diversas 
estradas que cruzam o Con-
celho e que estão incluídas na 
rede nacional. 

Destacamos as obras que 
foram levadas a efeito no 
Lugar de Azevedo, em Fornelo 
(EN 104), junto ao pólo esco-
lar de Macieira (EN 318), bem 

como os trabalhos que ainda 
decorrem em Gião ao longo da 
Rua da Estrada Principal, entre 
o Rochio e a Rua da Igreja 

(EN 306), e ainda aqueles que  
vão ser iniciados em Modivas,  
na Rua da Estrada a partir da 
rotunda da Lactogal (EN 13).

Salientando-se uma dinâmica 
bem articulada entre todas as 
entidades envolvidas, a Comis-
são Municipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios reuniu 
com a finalidade de planear e 
preparar a época de fogos flo-
restais. Nesta reunião de tra-
balho, foi apresentado o Plano 
Municipal da Defesa da Floresta 
– documento que define a estra-
tégia para a defesa do patrimó-
nio florestal, articulando meios 
e recursos – e ultimados os 
dispositivos e acções para uma 
reforçada e eficaz prevenção e 
vigilância das áreas florestais do 
Concelho, sobretudo, durante 
o período de fogos mais crítico. 

Esta Comissão, composta pela 
Câmara Municipal, Bombeiros, 
PSP, GNR, Exército, Direcção 
Geral de Recursos Florestais, 
Portucalea e um representante 
das Juntas de Freguesia, definiu 
ainda os seguintes objectivos: 
melhorar as acções de sensibili-
zação preventiva da população, 
bem como para a importância 
da recuperação dos espaços 
florestais ardidos; hierarquizar 
as prioridades de actuação ao 
nível da silvicultura preventiva; 
criar um sistema de vigilância 
mais eficaz e sistematizar a 
recolha de dados relativos aos 
incêndios florestais para análise 
posterior.    

CONSTRUINDO VILA DO CONDE
Prevenção de Fogos Florestais Autarquia apoia

colectividades

Dando sequência ao exce-
lente trabalho de limpezas, 
repavimentações e outras obras, 
em diversos locais das fregue-
sias do Concelho, os Serviços 
Municipais têm vindo a efectuar 
uma série de intervenções que 
visam manter as nossas fregue- 
sias limpas e asseadas, assim 
preservando as suas caracte-
rísticas naturais que as trans-
formam em localidades ape- 
tecíveis não só para fixar resi-
dência, mas também para a 
realização de aprazíveis visitas 
seja à beira-mar ou na rurali-
dade do interior.

Assim tem sucedido nos últi-
mos meses, com intervenções 
nas freguesias de Árvore, Azu-

rara, Bagunte, Fajozes, Fornelo, 
Gião, Guilhabreu, Junqueira, 
Labruge, Macieira, Malta, Min-
delo, Modivas, Outeiro Maior, 
Rio Mau, Vairão, Vila Chã e 
Vilar. Estes trabalhos têm por 
finalidade a limpeza e remo-

ção de resíduos em caminhos, 
ruas e terrenos, bem como 
a sua regularização, fomen-
tando a manutenção de boas 
condições de circulação, segu- 
rança e bem-estar das popu-
lações.

Por um Concelho melhor
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Construção de passeios e controle de velocidade na EN 318,
junto à E.B. 2,3 «A Ribeirinha»

Segurança Rodoviária

Desdobrável informativo distribuído 
à população 

Traduzindo a cooperação 
entre os diferentes níveis de 
poder autárquico, a Câmara 
Municipal aprovou a proposta 
de atribuição de verbas às Jun- 
tas de Freguesia, assim reco-
nhecendo o seu relevante papel 
no desenvolvimento concelhio. 
A política de contenção imposta 
pelo Orçamento de Estado tra-
duz-se num ano difícil para o  
municipalismo. Não obstante, 
a Autarquia considera essen-
cial disponibilizar verbas para 
reforço das que a Lei das Finan- 
ças Locais confere. Este ano, o 
Estado apenas atribui 1003947 
euros, pelo que a Câmara reserva 
voluntariamente às Juntas de 
Freguesia um montante total de 
2091000 euros, a ser aplicado 
nos serviços administrativos e 
despesas com pessoal, conser- 
vação das áreas verdes, com-
bustível e manutenção de viatu-
ras, despesas correntes e com-
participação de empreitadas e 
fornecimentos pertinentes.

Verbas atribuídas
às Juntas

Reconhecendo a importân-
cia do trabalho desenvolvido 
pelas associações do Concelho, 
a Câmara Municipal decidiu 
apoiar com 270 mil euros o diver- 
sificado conjunto de actividades 
culturais, desportivas, recreati-
vas e sociais. A verba será atri-
buída em conformidade com as 
acções e eventos promovidos 
durante o quadriénio 2006/09, 
representando mais um contri- 
buto da Autarquia para o estí-
mulo do movimento associa-
tivo. Saliente-se que, para além 
deste apoio, a Câmara Munici-
pal prosseguirá a sua política de 
incentivos financeiros e logís-
ticos à realização de projectos 
específicos, bem como à aquisi-
ção de equipamentos, interven-
ções nas sedes sociais ou insta-
lações e apoios de transporte. 

Estes subsídios são para a 
generalidade das associações 
desportivas e recreativas, ran-
chos folclóricos e grupos de 
escuteiros do Concelho, sendo 
complementados com os 
apoios anuais às associações 
mais representativas e às insti-
tuições sociais e humanitárias. 

Intervenção realizada na Rua do Senhor do Padrão, em Tougues
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EFEMÉRIDES
A instituição de dias nacionais e internacionais tem por objectivo 

alertar a população para causas, acontecimentos e personalidades de 
relevante interesse, sendo por isso, bastante diversificado e extenso o rol 
de efemérides. 

O mês de Maio abre com a comemoração do «Dia do Trabalhador», 
seguindo-se, no dia 3, o «Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e o 
«Dia Internacional do Solo – Programa da ONU para o Ambiente». A 5 
celebra-se o «Dia Europeu da Música», a 8 o «Dia Mundial da Segurança 
Social», a 9 o «Dia da União Europeia», a 15 o «Dia Internacional das 
Famílias», a 17 o «Dia Mundial das Telecomunicações», a 18 o «Dia 
Internacional dos Museus», a 20 o «Dia da Marinha», a 22 o «Dia Mun-
dial da Diversidade Biológica» e o «Dia do Autor Português», a 24 o «Dia 
Europeu dos Parques Naturais», a 25 o «Dia Internacional das Crianças 
Desaparecidas» e o «Dia Nacional da Energia» e a 31 o «Dia Mundial do 
Não Fumador». 

O mês de Junho começa com o «Dia Mundial da Criança», seguin- 
do-se, a 4, o «Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agres-
são», a 5, os dias mundiais «do Ambiente» e «do Povo Cigano», o «Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas» no dia 10, 
o «Dia Mundial de Luta Contra a Desertificação e a Seca» a 17, o «Dia 
Mundial dos Refugiados» a 20, a 23 os «Dia das Nações Unidas para o 
Serviço Público» e «Dia Olímpico», e a 26 os dias internacionais «Contra 
o Abuso e o Tráfego Ilícito de Drogas», e «de Apoio às Vítimas de Tor-
tura» e o «Dia Nacional do Multimédia». 

E, em Vila do Conde, a 24 de Junho, o Dia de S. João! 

A propósito da comemoração do Dia dos Museus, este ano dedicado 
à temática «Os Museus e os Jovens», por proposta do Conselho Interna-
cional de Museus, e enquanto se aguarda a inauguração do espaço do 
Centro de Memória e a reabertura da Casa de José Régio, prevista para 
Dezembro, recordamos os museus que pode visitar em Vila do Conde: 

• Alfândega Régia (Terça a Domingo, das 10 às 18 horas)
• Centro Ciência Viva (Terça a Domingo, das 10 às 18 horas) 
• Museu Agrícola de Vairão

(Dias úteis, das 9 às 12,30 e das 14 às 17,30 h.)
• Museu de Arte Sacra

(todos os dias, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 h.)
• Museu dos Bombeiros

(Segunda a Sexta, das 9 às 12 e das 14 às 17 h. – marcação prévia) 
• Museu das Cinzas (todos os dias, das 10 às 12 h. e das 14 às 18 h.)
• Museu da Cooperativa Agrícola

(Segunda a Sexta, das 9 às 12 e das 14 às 17 h., – marcação prévia)
• Museu das Rendas de Bilros (Terça a Domingo, das 10 às 18 horas)
• Museu das Telecomunicações – Vilar

(Terças e Quintas, das 10 às 12 e das 14 às 16 h. – marcação prévia)

Memórias VILA DO CONDE, UM SÉCULO DEPOIS…                       

Os festejos populares em honra do 
Padroeiro de Vila do Conde constituem um 
dos momentos de forte expressão do movi- 
mento turístico, com milhares de visitan-
tes afluindo a Vila do Conde, e, assim, 
conferindo às Festas de São João um 
carácter único, onde se aliam Fé, Tradição 
e Devoção. 

Dos eventos de cariz religioso, desta-
ca-se a sentida e Majestosa Procissão na 
qual, como habitualmente acontece, se 
incorporam centenas de vilacondenses e, 
muito naturalmente, representantes dos movimentos cívico e 
associativo de todo o Concelho. 

Festa popular por excelência, o enorme parque de diver-
sões, a animação musical (o grupo Pólo Norte, a Noite de 
Fados com a participação de Eliana Castro, Joana Amen-
doeira e Rodrigo, o Grupo de Metais do Seixal, as Bandas de 
Música e o Festival de Novos Talentos), a Feira Renascentista, 
o Encontro de Embarcações Tradicionais, a Expomarca, os 
espectáculos de fogo de artifício, as encantadoras cascatas 
ou a sugestiva iluminação das principais artérias da cidade em 
muito contribuíram para o sucesso das Festas. 

E, como sempre, ponto alto deste grande acontecimento 
popular é a Grande Noite de São João, com as Marchas Lumi-
nosas dos Ranchos das Rendilheiras do Monte e da Praça 
dando o tom à folia, e com o fecho da tradicional e muito 
vilacondense «ida à praia» emprestando um sabor único às 
Festas do Concelho.

SÃO JOÃO 2006

Em reunião realizada em Innsbruck, na Áustria, o Eng.º 
Mário Almeida foi reeleito Vice-Presidente do Comité Direc-
tor do Conselho de Municípios e Regiões da Europa, o que 
traduz o reconhecimento pela sua capacidade e dedicação 
ao municipalismo, onde sempre ocupou uma posição des-
tacada. Naquele fórum dos Estados Gerais Europeus foi 
debatida a intervenção do poder local nos diversos países, 
cabendo ao Eng.º Mário Almeida intervir no tema «O Desa-
fio das Finanças Locais em prol do Desenvolvimento Susten-
tado», referindo-se ao momento actual e às perspectivas 
futuras que se colocam aos municípios portugueses. 

Eng.º Mário Almeida
no Conselho de Municípios
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NOVAS ACESSIBILIDADES
Visando analisar vários 

assuntos, de extrema impor-
tância para uma maior flui-
dez do tráfego no Concelho, 
bem como para uma acrescida 
segurança e bem-estar dos 
vilacondenses, o Presidente da 
Câmara, Eng.º Mário Almeida, 
reuniu com o Director de Estra-
das do Distrito do Porto, Eng.º 
Joaquim Cavalheiro. 

Das principais questões ana-
lisadas, destaque para a inter-
venção a realizar pela autarquia 
no acesso de ligação da A28/ 
/IC-1 e da A7 até à Rotunda 
do Desporto; o estudo para a 
futura ponte sobre o rio Ave 
e a concretização da ligação 
directa da EN 104 à A28/IC-1.

Acesso à Rotunda
do Desporto

O projecto de execução do 
acesso da A28/IC-1 e da A7 à 
Rotunda do Desporto prevê o 
alargamento da faixa de roda-
gem para quatro vias de circu-
lação e o prolongamento da 
via frontal ao Estádio do Rio 
Ave até ao referido acesso, evi-
tando que as viaturas que se 
dirijam para as vias nacionais 
a nascente congestionem o 
trânsito junto à Rotunda. 

A finalidade desta significa-
tiva intervenção é permitir que 
uma dessas vias sirva o trânsito 
que virá do prolongamento 
da via frontal ao Estádio do 
Rio Ave (Av. D. Sancho) até 
ao novo acesso; enquanto a 
outra via servirá para efectuar 
a ligação directa à Av. Hum-
berto Delgado das viaturas 
que procedem da A28/IC-1 e 
da A7, pretendendo dirigir-se 
para as áreas poente e norte 
da cidade. 

Nova ponte sobre o Ave
De igual modo, na referida 

reunião de trabalho, foi ana-
lisado o estudo já elaborado 
para a futura ponte sobre o 
rio Ave, dando sequência às 
avenidas paralelas à linha do 
Metro, ligando até ao Lugar do 
Corgo em Azurara e deste até 
à antiga EN 13 na rotunda Imagem virtual da Ponte Rodoviária a construir a poente da via do Metro À volta da Rotunda do Desporto vão nascer novas vias para maior fluidez do trânsito

RUA DO CORGO

EN 104   TROFA / SANTO TIRSO

VILA DO CONDE

RDP – RÁDIO DIFUSÃO PORTUGUESA
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NOVAS ACESSIBILIDADES
de  Árvore /Azura ra .  A 

Câmara Municipal e a empresa 
Metro do Porto solicitaram 
o ante-projecto desta obra 
ao atelier de arquitectura do 
concei-tuado Eng.º Edgar Car-
doso, remetendo-o para apre-
ciação governamental. 

Esta nova ponte ficará loca-
lizada 18 metros a poente da 
antiga ponte ferroviária – onde 
circula hoje o metropolitano de 
superfície – estimando-se o seu 
orçamento em dois milhões 
e 200 mil euros. De acordo 
com as previsões apontadas, 
a empreitada de constru- 
ção deverá iniciar-se em 2007/8 
e concluir-se no ano seguinte. 

 

Ligação da EN 104
à A28/IC-1

 Tendo em conta a necessi-
dade de aliviar o volume de trá-
fego na actual ponte rodoviária 
sobre o Rio Ave, a Autarquia 
continua a pressionar as autori-
dades competentes para a pre-
mente concretização da ligação 
directa da EN 104 à A28/IC-1, 
criando um nó de acesso no 
cruzamento desnivelado entre 
a A28 e EN 104, junto à antiga 
Nórdica, evitando assim que 
as viaturas, que de nascente 
pretendem aceder a Vila do 
Conde ou à Póvoa de Varzim, 
sejam obrigadas a optar pela 
actual ponte.

 

Outras intervenções
No âmbito das conclu-

sões apuradas desta reunião, 
saliente-se ainda que o pro-
cesso de reparação das obras 
na Ponte D. Zameiro está 
bem encaminhado, o mesmo 
sucedendo com a necessária 
concretização de passeios e 
da implementação de medi-
das de acalmia de tráfego em 
certas zonas de estradas nacio-
nais, nomeadamente junto a 
pólos escolares e aglomera- 
dos populacionais, e com 
o arranjo paisagístico das 
rotundas da EN 13, junto aos 
empreendimentos da Lactogal 
e Nassica, áreas de jurisdição 
do EP.

À volta da Rotunda do Desporto vão nascer novas vias para maior fluidez do trânsito Passagem inferior desnivelada para a projectada variante à Rua do Corgo

Projecto da variante à Rua do Corgo, na ligação da EN 104 a Retorta

RDP – RÁDIO DIFUSÃO PORTUGUESA

NOVO ARRUAMENTO

CANAL DO METRO

ESTAÇÃO
DE AZURARA

RETORTA

ÁRVORE
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VIVER VILA DO CONDE

Numa co-produção com o 
Teatro Nacional S. João, o Tea-
tro de Formas Animadas apre-
senta nos dias 8 e 9 de Julho, 
no Teatro Municipal de S. Luiz, 
em Lisboa, «O Convidado de 
Pedra», um texto atribuído a 
Tirso de Molina traduzido por 
José Coutinhas, peça posta em 
cena, em «teatro de papel», 
por Marcelo Lafontana. O novo  
espectáculo conta com a cola-

Centenário do CCO
O Círculo Católico de Operá-

rios de Vila do Conde promove, 
no próximo dia 21 de Julho, 
a sessão de apresentação do 
Livro do Centenário, inserida 
no programa de comemorações 
do 101.º aniversário da colecti-
vidade. O volume reúne infor-
mação histórica sobre o Círculo 
Católico, desde a sua fundação 
até à actualidade. 

Para além do carácter inédito 
da publicação – dado não existir 
qualquer trabalho aprofundado 
sobre a história da colectivi-
dade – salienta-se o conjunto 
de 300 fotografias que ilustram 
os momentos mais marcantes 
no percurso da Associação ao 
longo de 100 anos de exis- 
tência. 

Centenário
da Associação 
Comercial

A Associação Comercial e 
Industrial de Vila do Conde assi-
nala, no próximo dia 30 de Julho, 
o 1.º Centenário de existência. 

Fundada em 1906, por alvará 
régio concedido pelo Rei D. 
Carlos, sob a designação de 
Associação Comercial de Vila do 
Conde, registou ao longo deste 
primeiro século uma actividade 
constante na «defesa dos inte-
resses e direitos do comércio 
e indústria em geral». Com o 
objectivo de marcar tão impor-
tante efeméride no seu historial, 
será promovido um conjunto de 
actividades que inclui, na sede 
social da Associação, pelas 10 
horas, o Hastear da Bandeira 
pelo sócio n.º 1, o descerra-
mento de uma placa comemo-
rativa, a emissão da Medalha 
do Centenário e o lançamento 
da «Monografia da Associação 
Comercial de Vila do Conde 
– Vol. I», de António Amorim 
e Firmino Couto. Uma roma-
gem ao cemitério (11 horas) e a 
celebração de uma Missa Solene 
(16 horas) na Igreja Matriz com-
plementam as comemorações, 
cuja Sessão Solene está mar-
cada para as 18 horas, na sede 
do CCO, sendo presidida pelo 
Secretário de Estado do Comér-
cio, Serviços e Defesa do Con-
sumidor. Um jantar de gala para 
confraternização de todos os 
sócios encerra o programa evo-
cativo. 

Ponte de S. Miguel, em Arcos

Em antestreia, o Centro de Juventude recebe o último trabalho do TFA

A Academia S. Pio X prosse-
gue com a iniciativa «Bichinho 
da Música – Complemento», 
cuja finalidade visa divulgar o 
trabalho desenvolvido pela ins-
tituição junto dos Jardins de 
Infância de Vila do Conde, com 

os professores da Academia des-
locando-se aos estabelecimentos 
de ensino do nível pré-escolar e, 
assim, proporcionando um pri-
meiro contacto das crianças com 
a música e os instrumentos.

Exemplar! 

boração de Luís Silva na cria-
ção cénica, desenho de luz de 
Rui Damas e música original de 
Eduardo Patriarca, enquanto 
Andreia Gomes, Victor Madu-
reira e Marcelo Lafontana 
dão «corpo» aos bonecos de 
papel. 

 Entretanto, o Teatro de For-
mas Animadas prepara-se para, 
em breve, ter o seu sítio na net 
em www.tfa-portugal.com

«O convidado de Pedra»

«Rota das Raízes»

A Câmara Municipal apresen-
tou uma candidatura ao Pro-
grama de Intervenções para a 
Qualificação do Turismo, deno- 
minada «Rota das Raízes – Cami-
nhos Velhos de Vila do Conde», 
proposta de visita aos sítios 
arqueológicos do Concelho.

Colocar o património ao ser-
viço do bem-estar cultural e 
económico das populações, e da 
interacção com os seus visitan-
tes, é o principal objectivo deste 
projecto que promove a criação 

de um circuito turístico onde se 
integram a Cividade de Bagunte, 
Castro de S. Paio em Labruge, 
Monumento Megalítico da Ínsua 
em Vilar, Conjunto Megalítico 
do Fulom na Junqueira, a Aze-
nha D. Zameiro e as pontes de 
Ave e de S. Miguel de Arcos.

A concretização deste pro-
grama, orçado em cerca de 900 
mil euros, irá contribuir para o 
reforço da valorização do riquís-
simo património arqueológico 
do nosso Concelho.

«Bichinho da Música»

«Curtas 2006»

Com uma programação de 
indiscutível qualidade, a 14.ª edi-
ção do Curtas Vila do Conde – 
Festival Internacional de Cinema 
vai decorrer entre 8 e 16 de Julho, 
tendo o número de filmes inscri-
tos (mais de 1500 candidaturas 
para as secções competitivas) 
superado todas as expectativas.

Também a programação para-
lela à competição constitui, por si 
só, um garante do sucesso desta 
iniciativa, com destaque para as 
homenagens ao realizador tai-
landês Apichatpong Weerase-
thakul e ao cineasta de Taiwan 
Hou Hsiao Hsien, dois nomes de 
referência no cinema asiático, 
através de sessões retrospectivas 
das suas obras, instalações vídeo 
na Galeria Solar e aulas temáticas 
dirigidas a novos realizadores. 

No entanto, a principal novi-
dade da edição deste ano é o 
programa especial «Remixed», 
com explorações nas áreas do 
som, música e das imagens em 
movimento, apresentando curtas 
e longas metragens, cinema ao 
ar livre, filmes concerto, instala-
ções interactivas e performan-
ces. Na secção Work in Progress, 
o «Curtas» apresentará uma 
retrospectiva da obra de Peter 
Tscherkassky, cineasta galar-
doado em 2005 com o Grande 
Prémio Experimental pelo filme 
«Instructions for a Light and 
Sound Machine».

Destaque ainda para o Take 
One! 2006, onde a mais jovem 
geração de estudantes apresen-
tará os filmes de maior relevo 
entre os produzidos recente-
mente nas escolas superiores 
de cinema do país. Para além 
de workshops e master classes, 
esta secção vai também incluir 
a retrospectiva de uma escola 
internacional, cujos responsáveis 
estarão em Vila do Conde.
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Centro Interpretativo
no Castro de S. Paio

Estão a decorrer as obras de construção do Centro Interpreta-
tivo e Museológico do Castro de S. Paio, em Labruge, naquela 
que constitui uma intervenção sob responsabilidade da CCDR-N, 
cabendo à Câmara Municipal de Vila do Conde, através do seu 
Gabinete de Arqueologia, gerir os conteúdos a disponibilizar, e 
que versarão sobre a arqueologia, geologia, biologia e paisagem 
envolvente.  

O Castro de S. Paio é uma peça rara da arqueologia por-
tuguesa, correspondendo a um pequeno povoado da Idade 
do Ferro existente no lugar da Mota, junto à praia dos Cas-
tros, na linha de costa do aglomerado de Moreiró, na freguesia 
de Labruge. Foi encontrado para a comunidade científica pelo 
Arquitecto Fernando Lanhas, em 1959, mas só divulgado na 
década seguinte. 

Em 1991, foi protegido pela sua classificação no Plano Direc-
tor Municipal como local de interesse arqueológico do tipo A – 
classificação que corresponde a uma reserva científica absoluta. 
A área envolvente ao Castro apresenta vestígios atribuíveis ao 
paleolítico e um conjunto de gravuras com um interesse notável, 
embora de cronologia desconhecida. A criação de um Centro 
Interpretativo e Museológico vai permitir uma melhor percep-
ção do seu conteúdo, assim como a preservação da paisagem, 
herança arqueológica e dados geológicos. 

A dupla Nuno Costa / José 
Miguel Neves, do Clube Flu-
vial Vilacondense, num feito 
inédito para o Clube e para Vila 
do Conde, conquistou o título 
de Campeões Nacionais Juniores 
e Vice-Campeões Absolutos na 

Classe de Vaurien, em prova rea-
lizada em Tavira. 

Entretanto, aqueles mesmos 
atletas encontram-se apurados 
para participar no Campeonato 
do Mundo, a decorrer em Itália 
no próximo mês de Julho.

Vista aérea do Castro de S. Paio

NATAÇÃO
Miguel Aragão Santos , 

atleta do Clube Fluvial Vilacon-
dense, bateu o Record Nacio-
nal Juvenil dos 100m «Bruços» 
durante a realização do «Mee-
ting Internacional Tap», con- 
firmando a sua excelente evo-
lução como nadador e dei- 
xando em aberto fortes expec-
tativas para desempenhos futu-
ros. 

Entretanto, os  atletas Adria-
no Niz e Henrique Neiva, bem 
como os treinadores António 
Paulo Vasconcelos e Vasco 
Sousa, foram distinguidos, pela 
sua dedicação e mérito, na Gala 
do 75.º Aniversário da Fede-
ração Portuguesa de Nata- 
ção. 

REMO
O Clube Fluvial Vilacondense 

esteve em destaque no Campeo- 
nato Nacional de Verão, con-
quistando, entre outro lugares 
no pódio, os títulos de Cam-
peão Nacional em Quadri-Scull 
(Ester Alves, Janine Coelho, 
Idrisse Coelho e Elisabete 
Tomás); Campeão Nacional 
em Shell Quatro sem Timo-
neiro Júnior (Tito Pinto, Sér-
gio Sousa, Roberto Ribeiro 
e Pedro Gerardo); Campeão 
Nacional em Quadri-Scull Sénior 
(Pedro Ramos, Gualter Graça, 
Leandro Fernandes e João 
Ferreira) e Campeão Nacional 
em Double Ligeiro (Ester Alves 
e Janine Coelho). 

Também na Taça de Portu-
gal, foram conquistados os  
troféus nas categorias de  
Quadri Scull Feminino (Janine 
Coelho, Idrisse Coelho, Elisa-
bete Tomás e Ester Alves) e 
Quadri Scull Masculino (Pedro 
Ramos, Gualter Graça, Lean-
dro Fernandes e João Fer-
reira). 

ORIENTAÇÃO
Mário Xavier Baptista, M.ª 

João Sá, Isabel Sá, Domingos 
Martins e Maria Oliveira cons-
tituem a equipa que, brilhante-
mente, conquistou o título de 
Campeã Nacional em Estafetas 
nas categorias de Juvenis Mas-
culinos e Femininos. 

Educação Ambiental 
nas Escolas

Com a finalidade de contribuir 
para a educação e sensibilização 
ambiental – uma preocupação 
cada vez mais notória na socie-
dade actual – os Serviços de 
Ambiente da Câmara Municipal 
têm vindo a realizar um conjunto 
diversificado de acções junto da 
comunidade escolar do Conce-
lho, abordando, entre outros 
temas, a problemática dos resí-
duos sólidos e da conservação 
da energia. Do mesmo modo, 
têm orientado visitas de estudo 
de alunos dos Jardins de Infância 
ao Ecocentro da Varziela, onde 
é possível constatar a enorme 
diversidade de materiais recolhi-
dos para posterior reciclagem. 

Integrado no plano que tem 
sido desenvolvido ao longo de 
todo o ano pela Autarquia, rea-
lizando inúmeras actividades, 
quer em escolas dos vários níveis 
de ensino, quer em zonas comer-
ciais/industriais e residenciais, 
teve lugar um conjunto de inicia-
tivas para assinalar o Dia Mundial 
do Ambiente, que se celebra a 5 
de Junho. As propostas decorre-
ram na Alameda dos Descobri-
mentos e no Parque João Paulo II, 
com uma exposição de trabalhos 
em pasta de papel, um pedi-
papper expositivo e lúdico, jogos 
lúdico-pedagógicos e ateliers de 
reutilização de materiais.

CICLISMO
José Azevedo será o principal 

ciclista da equipa Discovery Channel 
na edição deste ano da Volta a França, 
substituindo Lance Armstrong. Nos 
últimos anos, o ciclista vilacondense 
regista grandes êxitos nas provas em 
que participa, destacando-se a 5.ª posi-
ção alcançada no Tour em 2004, tendo, 
por isso, merecido a nomeação para 
líder daquela que é considerada uma 
das melhores equipas do Mundo. 

José Mendes, da equipa ASC/Vila 
do Conde, foi o grande vencedor da 
44.ª Clássica da Páscoa, disputada em 
Padron/Espanha, arrecadando um título 
que escapava aos ciclistas lusos há 14 
anos. O ciclista vilacondense eviden-
cia estar em excelente forma, sendo 
de destacar, de igual modo, o 1.º lugar 
obtido na categoria de Sub-23, na Clás-
sica de Amarante. 

UM FEITO HISTÓRICO

Nuno Costa e José Miguel Neves
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Nesta edição propomos 
um passeio, à descoberta do 
interior do Concelho, com um 
percurso que nos leva…

…da «Praça Velha»
às escarpas do Rio Este

Iniciamos o nosso trajecto 
junto à Casa de Antero de 
Quental, na Praça que tem o 
seu nome, e, atravessando a 
antiga EN 13, passamos em 
frente ao Solar de S. Sebas-
tião, onde, em breve, funcio-
nará o Centro de Memória.

Seguindo pela secular estrada 
que, pelos vales do Ave e do 
Este, conduz até Famalicão, 
Guimarães ou Braga, encontra-
mos a Igreja da Lapa, erguida no 
século XVIII pela confraria que 
terá encomendado o projecto 
ao famoso arquitecto italiano 
Nicolao Nazoni, então radicado 
no Porto. A Igreja merece uma 
visita, mas o horário está condi-
cionado à hora imediatamente 
anterior ou posterior às missas. 

Continuando na velha 
estrada, passamos ao largo do 
lugar de Formariz, em tempos 
remotos a primeira povoação 
que encontrava quem saía de 
Vila do Conde, e cujo centro, 
assinalado por um velho cru-
zeiro e por uma casa rural com 
uma pequena capela, lembra 
uma unidade velha de milé-
nios, já que aí existiu uma Villa 
Romana, mais tarde baptizada 
como Villa Fromarici, o nome 
germânico com que aparece 

a limitar a Villa de Comite no 
mais antigo documento que se 
conhece referindo a nossa terra.

Daqui a estrada segue pelas 
terras baixas da Lagoa, um dos 
antigos sapais da região, ricos 
em peixe e caça, onde ainda é 
possível avistar colónias de gar-
ças, e que, embora cultivado, 
não raro sofre as invasões do 
rio Ave, que chega, em anos 
de grandes chuvas, a inundar 
a estrada. Estas terras per-
tenceram à 
Casa de Bra- 
gança, como 
se pode ver 
pelo vetusto 
marco ainda 
de pé à entra- 
da de uma 
fábrica.

A Lagoa confronta direc-
tamente com o lugar da 
Madorra, já na freguesia de 
Touguinha. Madorra é um 
nome que suscita o interesse 
dos arqueólogos por estar 
sempre associado a ocupa-
ções muito antigas. Assim é 
em Touguinha, onde na área, 
apareceu uma necrópole do 
fim da época do Bronze.

Seguindo pela estrada 
principal surge, à esquerda, 
um interessante núcleo com 
um belo edifício datado do 
final do século XIX ou inícios 

do século XX, quer da casa 
principal, de excelente qua-
lidade arquitectónica, muito 
influenciada pela arquitectura 
«brasileira» de torna viagem, 
quer dos anexos, situados no 
outro lado da rua, aberta em 
terreno privado por Manuel F. 
Costa, que, por essas e outras 
obras, teve a homenagem de 
um busto erguido à margem 
da estrada municipal. 

Um pouco adiante depara-
mos com uma rotunda, e diri-
gimo-nos, pela direita, ao lugar 
da Pena (quase no limite com 
a Freguesia de Touguinhó), 
onde se erguem dois solares 
sobre uma elevação marcante 
face à envolvente. Na Pena 
nasceu Augusto Soromenho, 
um dos mais notáveis escrito-
res do séc. XIX. A área, apesar 
de um pouco modificada por 
obras recentes, preside ainda 
com imponência à união entre 
o Ave e o Este, um local nor-
malmente sagrado para os 
antigos, mas que não possui 
qualquer monumento indica-
tivo dessa sacralidade. 

Retomamos a estrada princi-
pal até chegar às pontes sobre 
o rio Este. A mais recente, ainda 
em uso, foi mandada erguer 
por Fontes Pereira de Melo 
em finais do séc. XIX, e foi um 
importante melhoramento na 
estrada do vale do Ave.

A ponte mais antiga, de traça 
medieval, foi apropriada por 
um particular, podendo apenas 
ser observada do outro lado do 
rio onde, num pequeno largo, 
se ergue a capela de S. João 
– quase um nicho ali colo-
cado pela devoção popular ao 
padroeiro dos rios.

A partir daqui, iniciamos o 
percurso de um dos mais pito-
rescos caminhos interiores de 
Vila do Conde, ao longo do 
Rio Este, numa estrada mile-
nar limitada pelas escarpas do 
Mirante e pelo serpentear do 
rio. No alto do mirante, reza 
a tradição, terá existido um 
Castro, povoado fortificado da 
Idade do Ferro.

O local é bucólico, acom-
panhando o rio num espaço 
em que se erguem inúmeras 
azenhas com os seus açu- 
des, onde existem pontes de 
arame e onde as levadas criam 
pequenas ilhas que vêm sendo 
utilizadas como espaços de 
lazer. 

Na fonte da Aguilhada, a 
6.5 km de Vila do Conde, onde 
corre ainda uma água fresca 
com que podemos retemperar 
forças, termina a nossa rota, 
podendo o visitante optar por, 
virando 200 metros adiante, 
à esquerda, subir ao alto de 
Touguinhó, até às escolas pri-
márias, e daí regressar a Vila 
do Conde.

Largo Antero de Quental

Marco da «Casa 
de Bragança»

         
mesmo

O bucólico Rio Este

Igreja da Lapa

Cruzeiro de Formariz

Solar na Pena, onde nasceu 
Augusto Soromenho

Ponte do Rio Este

Casa do Com. Manuel F. Costa


