
A cerimónia de apresentação 
pública da Estação de Trata-
mento de Águas Residuais (ETAR) 
do Ave decorreu, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, con-
tando com a presença dos Pre-
sidentes das Câmara Municipais 
de Vila do Conde e da Póvoa de 
Varzim, bem como do respon- 
sável da empresa Águas do 
Ave. 

A construção desta infra- 
-estrutura, que ficará localizada 
numa área livre da freguesia de 
Tougues, vai agora arrancar e 
estará em funcionamento den-
tro de dois anos, representando 
um investimento de 18 milhões 
de euros. 

Com capacidade para abran-
ger uma população de 258 
mil habitantes, a ETAR do Ave 
terá 74 kms de interceptores e 
16 novas estações elevatórias, 

sendo que a primeira será cons-
truída no porto da Póvoa. 

Aliada às redes de sanea-
mento básico a instalar em 
todas as freguesias, a ETAR será 
determinante para a recolha e 

tratamento de águas residuais 
(esgotos), tendo como conse-
quência uma melhor qualidade 
de vida para a população, com 
impacto decisivo na despoluição 
do rio Ave.  

A elevada afluência de vera-
neantes às praias do nosso Con-
celho confirma a excelência que 
há muito granjeou a costa litoral 
vilacondense, sendo de realçar 
que para este sucesso contribui, 
também, a boa qualidade das 
águas das praias. 

As análises feitas confirmam o 
histórico dos últimos anos, pelo 
que Vila do Conde continua a 
ser um destino de férias muito 
apetecível, seja pelo seu extenso 
e convidativo areal, seja pela sua 
beleza natural e arquitectónica 
que continua a encantar todos 
quantos nos visitam. 

Ainda no que respeita à época 
balnear, saliente-se que, pelo  
11.º ano consecutivo, o muni-
cípio de Vila do Conde é par-
ceiro do Projecto «SeaMaster», 
garantindo o pagamento de um 
nadador-salvador que guarnece 
a referida viatura, contribuindo, 

assim, para um aumento da 
segurança dos banhistas que 
visitam as praias das fregue- 
sias. 

O reforço da segurança das 
praias da cidade tem também 

o contributo do município 
que assegura o pagamento do 
nadador-salvador da mota de 
água que privilegia a assistência 
e segurança aos banhistas na 
Frente Urbana. 

CONSTRUÇÃO DA ETAR DO AVE

QUALIDADE NAS PRAIAS DO CONCELHO
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D. Manuel Clemente, 
Bispo do Porto, visitou 
Vila do Conde, acompa-
nhado por 20 sacerdotes 
que constituem a Assem-
bleia dos Padres do Porto, 
tendo por objectivo conhe-
cer melhor a cidade.

Recebidos pelo Pre-
sidente da Câmara nos 
Paços do Concelho, esti-
veram nas Igreja Matriz e 
Igreja de Santa Clara, visi-
tando ainda a Casa José 
Régio, a Alfândega e a 
Nau Quinhentista.

O périplo pela cidade 
terminou com uma des- 
locação às Capelas de 
Nossa Senhora do Socorro 
e de Nossa Senhora da 
Guia, passando também 
pela Igreja de Azurara.

D. Manuel Clemente 
manifestou-se satisfeito 
com o balanço da visita, 
considerando que Vila do 
Conde é «uma terra que 
está preocupada com o 
seu futuro em termos de 
produção e emprego», 
sublinhando a «mensagem 
de humanidade» que sen-
tiu na cidade e realçando 
a qualidade patrimonial 
e a bela conservação das 
Igrejas e Capelas.

O Bispo do Porto salien-
tou, também, o bom 
funcionamento das paró-
quias do nosso concelho 
que pertencem à sua dio-
cese.

Bispo do Porto

Hoje em dia, é relativamente 
comum comparar-se o trabalho 
dos arqueólogos ao da polícia 
científica, com a diferença que 
os arqueólogos tentam recons-
tituir, a partir de vestígios por 
vezes ínfimos, cenas do pas-
sado e não cenas de crime.

 O trabalho dos arqueólogos 
é, por isso, sempre complexo 
e minucioso, mas infelizmente, 
algumas vezes inglório, por-
que o tempo se encarregou 
de apagar a maior parte dos 
vestígios e porque a outros reti-
rou o sentido que possuíam, 
alheando-os do contexto e 
distorcendo a sua interpreta-
ção. É, por isso, com grande 
alegria que recuperamos para a 
comunidade peças que são ine-
quívocas e nos falam eloquen-
temente dos povos e períodos 
que visitamos.

É caso da peça que hoje 
apresentamos. Encontrada 
recentemente na Cividade 
de Bagunte, ela aparenta ser 
apenas mais um instrumento 
talhado em pedra – uma pedra 
de raio como lhe chamavam os 
antigos – neste caso um pico, 
(por possuir talhe em mais 
de dois terços do seu gume 
potencial). 

Os picos começaram a ser 
fabricados no final do paleolí-
tico. A cronologia mais antiga 
que se lhe conhece ronda os 
20.000 anos e a mais recente 
julga-se que poderá vir até 
às proximidades da Idade do 
Ferro. Este encontra-se muito 
rolado o que indicia uma 
maior antiguidade. Os picos 
conhecidos como Asturien-
ses ou como Ancorenses são 
vestígios arqueológicos relati-
vamente abundantes e não é 
raro quem passeia nas praias 

entre Viana do Castelo e Cami-
nha encontrar um, ou vários, à 
superfície.

Temos então que há muito 
tempo alguém pegou num 
pequeno seixo de quartzito e 
talhou-o para fazer uma espé-
cie de faca que lhe permitiu 
levar adiante as tarefas que 
hoje conseguimos efectuar 
com recurso a um canivete.

Terminadas as tarefas, certo 
dia perdeu-o ou deitou-o 
fora, tratando imediatamente 
de fazer outro com recurso 
ao material mais abundante 
disponível para o efeito – os 
seixos que recolhia no leito 
do rio, na praia de mar mais 
próxima ou em cascalheiras 
que abundam na região e que 
testemunham antigos leitos de 
rios ou praias, hoje elevadas 
muitos metros acima da zona 
de rebentação.

Caído numa praia ou num 
rio o nosso pico foi rolando e 
rolando até quase perder a sua 
forma original e, por pouco não 
se transformou novamente num 
seixo ovalado e indistinto de 
tantos outros. Aparentava ser o 
destino, mas algo mudou o seu 
caminho e é aqui que começa 
a ser um pico especial.

Milhares de anos depois 
de ter sido abandonado, o 
pequeno pico de Bagunte, 
já muito rolado e sem qual-
quer préstimo prático brilhou 
ao sol e chamou à atenção 
de um jovem guerreiro vindo 
até à praia para controlar os 
movimentos de um navio que 
rondava a foz do rio Avus – 
(nome atribuído ao rio Ave na 
Antiguidade). 

A pequena pedra brilhou-lhe 
na alma, não porque lhe fosse 
útil, mas porque satisfazia uma 

necessidade que é primária 
apenas para os seres humanos 
– a procura de respostas para 
as suas inquietações.

Na realidade só os seres 
humanos acrescentaram à 
lista de exigências primárias de 
todos os outros animais mais 
duas necessidades vitais: o belo 
– que o leva a produzir Arte – 
e a identidade, que o leva a 
indagar constantemente: Quem 
sou? e, logo, a ser Racional.

É coisa em que pensamos 
poucas vezes, mas a raciona-
lidade é a atitude de procura 
de raízes para as realidades 
que se nos deparam (racio = 
raiz). Em vez de simplesmente 
aceitarmos a realidade tal 
como nos chega, pergunta-
mos um Porquê, e esse acto é 
a própria essência da natureza 
humana.

Por isso são tão importantes 
as ciências da área da Histó-
ria, porque nos dão identi-
dade, respondendo às nossas 
inquietações, destacando-se 
a arqueologia, ciência que 
estuda as raízes do presente 
através de objectos, por vezes 
tão pequenos e tão mágicos 
como o nosso pico.

Voltando ao observador 
herói, ele saltou do cavalo e 
apanhou a pequena pedra que 
levou de volta para a cidade. 

A insegurança daqueles 
tempos levara os habitantes 
da foz do Avus a erguerem a 
sua cidade alguns quilómetros 
para interior, no outeiro maior 
que se lhes apresentasse entre 
os rios Ave e Este, permitindo 
o domínio visual da planície 
costeira e a ligação, também 
visual, até à Falperra, a cidade 
castreja sobranceira a Braga. 
Este monte, chave das estra- 

das fluviais para quem se dirige 
a Braga ou a Guimarães a 
partir do litoral, chamava-se 
Boconti. 

O prefixo Bo, corresponde a 
uma raiz que tanto pode ter a 
ver com Bos, radical de gado 
bovino, como estar relacionado 
com Bor, radical da divindade 
das águas Bormanicus, ou 
ainda com Bonus – Bom. A 
segunda parte da designa-
ção pode, de forma também 
especulativa, estar relacionada 
com Con, o radical indoeuro-
peu que está na origem do 
County inglês, do Concelho 
português, e de outras expres-
sões que designam generica-
mente grupo ou reunião – por 
exemplo conjunto, comitiva, 
ou mesmo, segundo alguns 
autores – Conde.

Ali no alto que hoje desig-
namos como Cividade de 
Bagunte, o maior e mais 
antigo dos monumentos nacio-
nais vilacondenses, ergueu-se 
uma cidade indígena que foi 
no seu tempo, representante 
máxima da Cultura dos Castros 
do noroeste peninsular. Ali o 
nosso herói incógnito deixou o 
seu pico pré-histórico, distante 
dele 18.000 anos e de nós ape-
nas mais 2.000.

A pedra assistiu a angústias 
e alegrias e foi manuseada e 
admirada por muitas mentes 
curiosas, com noção de tempo 
antigo, que, como nós, julgava 
que a sua civilização nunca 
acabaria.

2000 anos após o abandono 
da cidade, um arqueólogo 
encontrou um pequeno pico 
asturiense, rolado pelo mar, 
que não poderia estar no alto 
da Cividade a não ser que fosse 
para lá levado por alguém.

PEÇAS DE MUSEU
DESIGNAÇÃO Pico Asturiense – rolado

CÓDIGO DE 
INVENTÁRIO

GAM-VC – 874

LOCAL DE 
DEPÓSITO

Gabinete de Arqueologia Municipal de Vila do Conde

DIMENSÕES 66mm x 43mm

PICO ASTURIENSE

ETAR do Ave apresentada publicamente entrará em funcionamento em 2010

Praias de Vila do Conde oferecem qualidade aos banhistas



Boletim Municipal • Vila do Conde JULHO | AGOSTO 20082 JULHO | AGOSTO 2008 7Boletim Municipal • Vila do Conde

CANOAGEM

BTTCONSTRUINDO VILA DO CONDE

FICHA TÉCNICA: Edição e propriedade: Câmara Municipal de Vila do Conde • Execução gráfica: Minerva, artes gráficas • Tiragem: 35.000 exemplares • ISSN: 1645-0671 • Depósito legal: 161905/01 • Distribuição gratuita

Com o objectivo de sensibili-
zar a população para uma cor-
recta separação e encaminha-
mento dos resíduos sólidos, foi 
realizada, na praia da Ladeira, 
uma acção de sensibilização 
ambiental.

Embora se destinasse a toda 
a comunidade, a iniciativa teve 
como alvo preferencial as crian-
ças, das Escolas, Colégios, Gru-
pos de ATL e Instituições, ou que 
a título individual se encontra-
vam na praia.

A acção teve o apoio da 
Câmara Municipal e da LIPOR, 

sendo desenvolvida pela Asso-
ciação Gestora dos Resíduos de 

Equipamentos Eléctricos e Elec-
trónicos – ERP Portugal.

Sensibilização Ambiental

A Câmara Municipal atribuiu 
à Associação de Desportos e 
Cultura do Concelho de Vila 
do Conde a verba de 28.000,00 
euros destinada à realização da 
9.ª edição do Intercâmbio Cul-
tural Concelhio, montante que 
se junta ao subsídio já anterior-
mente atribuído no valor de 
34.860,00 euros para os Jogos 
Inter-Freguesias. Nas activida- 
des referidas participam cerca de 
três milhares de elementos.

Também a Associação de Fute-
bol Amador de Vila do Conde 
recebeu 60.000,00 euros, o que 
lhe permitiu promover as pro-
vas – Campeonatos e Taças – de 
Futsal Feminino e Futebol de 11 
em Juniores e Seniores.

O Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental de Vila 
do Conde (CMIA), juntamente 
com o CIBIO e Associação Ami-
gos do Mindelo, vai realizar 
visitas guiadas à Reserva Orni-
tológica de Mindelo, orientadas 
para escolas ou grupos interes-
sados. 

Algumas das actividades pro- 
postas, para o ano lectivo 2008/ 
/2009, são a observação de aves 
locais, anfíbios, répteis, mamífe-
ros e flora característica. As pro- 
postas de visita por parte das 
escolas ou grupos deverão ser 
efectuadas com 15 dias de ante-
cedência.

A empreitada de beneficiação 
do Palácio da Justiça deverá ter 
início durante o mês de Setem-
bro, prolongando-se pelo prazo 
de um ano. Para esse efeito, o 
Tribunal e Ministério Público 
serão transferidos provisoria-
mente para o Mosteiro de Santa 
Clara, cujo edifício sofreu já 
obras de adaptação.

Inaugurado em 1972, o Palá-
cio da Justiça de Vila do Conde 
será alvo da primeira grande 
obra de beneficiação, numa 
empreitada global que ronda 
os 1,8 milhões de euros.

Apoios
ao Associativismo

Visitas pedagógicas 
na ROM

Obras no Tribunal

Biblioteca para todos

Decorreu, na Biblioteca Munici-
pal José Régio, a sessão de encer-
ramento do projecto «Not Just 
Books – All in the Library», no 
âmbito do programa Grundtvig 
da Agência Nacional Sócrates/Leo-
nardo da Vinci, criado em 2006 
e que, para além da participação 
da Biblioteca José Régio em repre-
sentação de Portugal, contou com 
parcerias de congéneres da Sué-
cia, Noruega e Letónia. 

A conclusão dos trabalhos 
deste projecto incluiu a apresen-
tação de um volume que reúne 
histórias de vida de dezenas de 
idosos do nosso Concelho e que 
frequentam as instituições de soli-
dariedade social.  

 

TFA em Olite
O TFA – Teatro de Formas 

Animadas de Vila do Conde foi 
recebido com entusiasmo pelos 
espectadores espanhóis nesta 
última deslocação ao país vizinho, 
em que apresentou a peça Tea-
tro de Papel/Convidado de Pedra 
no prestigiado Festival de Teatro 
Clássico de Olite – Navarra. 

Instalado no impressionante 
castelo medieval desta cidade 
do país basco, o espectáculo teve 
sempre casa cheia, e o público 
respondeu muito favoravelmente 
à inusitada versão que esta com-
panhia teatral faz a partir do mito 
de Dom Juan.

Concentração Motard

Pelo 9.º ano consecutivo, o 
Motoclube de Vila do Conde 
promoveu mais uma edição da 
Concentração Motard, junto ao 
Estádio do Rio Ave. A iniciativa 
tem vindo em crescendo ao longo 
dos últimos anos e reuniu mais de 
15 mil aficionados dos amantes 
dos veículos de duas rodas, oriun-
dos de todo o país e Espanha. 
Para além das actividades relacio-
nadas com as motos, destacam-se 
as jornadas de promoção turística 
da nossa Cidade.  

José Leonel Ramalho, do Flu-
vial, conquistou o título de Cam-
peão Nacional em K1 Sénior de 
Maratonas, em prova disputada 
em Coimbra, na distância de 35 
kms, com a participação de 405 
atletas. Com este resultado, o 
atleta apurou-se para a Taça do 
Mundo de Maratonas. 

No Campeonato Nacional de 
Regatas em Linha salienta-se a 
prestação dos atletas do Kayak, 
com os Campeões Nacionais 
Liliana Neves, Carolina Lemos, 
Beatriz Costa, Carolina Laran-
jeira, Luís Lapa e Tiago Gomes 
e para as Vice-Campeãs Nacio-
nais Marta Pinto, Nádia Tei-
xeira, Catarina Costa e Sara 
Laranjeira.

Realce ainda para o atleta 
Luís Lapa, pela conquista de 
4 medalhas, e para as atletas 
Liliana Neves, Carolina Lemos, 
Beatriz Costa, Carolina Laran-
jeira por se terem sagrado Cam-
peãs Nacionais.

Catarina Borges, da Casa do 
Povo de Retorta, conquistou o 
título de Campeã Nacional de 
BTT, em prova disputada para 
apuramento dos melhores atletas 
portugueses em Juniores.

O MADI – Movimento de 
Apoio ao Diminuído Intelectual 
foi a instituição seleccionada, 
em Vila do Conde, para bene-
ficiar da campanha «Operação 
Tampinhas». 

Sob o lema «Um Gesto. Duas 
Causas», durante a 3.ª fase 
desta iniciativa foram reco-
lhidas cerca de 59 toneladas 
de tampas plásticas. A receita 
obtida com a venda deste mate-
rial, cerca de 40.000,00 €, irá 
ser integralmente aplicada na 

aquisição e entrega a entidades 
(individuais ou colectivas credí-

veis), de equipamentos médicos, 
ortopédicos ou similares.

Na Escola Secundária D. 
Afonso Sanches teve início 
um novo projecto de recolha 
selectiva de resíduos, iniciativa 
que, com o apoio da Câmara 
Municipal de Vila do Conde, 
foi desenvolvida no âmbito 

do trabalho da Turma 10.º L 
– Curso Profissional de Téc-
nico de Gestão do Ambiente 
– tendo como objectivo a reci-
clagem do poliestireno expan-
dido (EPS), vulgo esferovite. 
De referir que, no Ecocentro 

da Varziela existe um conten-
tor específico para a esfero-
vite no qual, no ano de 2007,  
foram depositadas e encami-
nhadas para a devida valo-
rização 3,4 toneladas desse 
material.

A Câmara Municipal lançou o projecto 
«Operação Restauração 5 Estrelas» que 
consiste na recolha selectiva de resíduos 
orgânicos (restos e sobras de comida) em 
estabelecimentos de restauração e simila-
res. Esses resíduos serão posteriormente 
encaminhados para a Central de Valori-
zação Orgânica da LIPOR.

Esta iniciativa enquadra-se numa estra-
tégia de valorização dos resíduos orgâ-
nicos e foi já implementada no nosso 
Concelho através dos diversos projectos 
de compostagem, tendo um contributo 
significativo para as taxas de reciclagem 
de resíduos sólidos.

Reciclagem beneficia MADI

Recolha Selectiva de Esferovite

O nadador do Fluvial Carlos 
Cabral sagrou-se Campeão 
Nacional nos 100m costas na 
categoria de Infantis, na prova 
disputada em Famalicão e que 
contou com a participação de 
434 atletas em representa-
ção de 79 clubes. A estafeta 
de 4 x 100m estilos, consti- 
tuída por André Garcia, Miguel 
Costa, Carlos Cabral e Mário 
Azevedo, classificou-se em 2.º 
lugar, sagrando-se Vice-Campeã 
Nacional. 

Em cerimónia realizada na 
Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, a Asso-
ciação de Ténis de Mesa do 
Porto homenageou a Câmara 

Municipal de Vila do Conde  
«pelo trabalho e empenho pos-
tos ao serviço do desporto e 
em particular do Ténis de 
Mesa». 

NATAÇÃO

DISTINÇÃO DESPORTIVA

FESTIVAL AQUÁTICO NAS PISCINAS

É já uma iniciativa habitual por esta altura do ano, o Fes-
tival Aquático realizado nas Piscinas Municipais e que, anual-
mente, reúne centenas de participantes frequentadores da 
Escola de Natação A Tainha. Actividades, competições, exibições 
e a «feira das brincadeiras radicais» preencheram um dia de 
animação total. 

«Operação Restauração 5 Estrelas»

NOVO VIDEO-CLIP
DE PAULO PRAÇA

O músico vilacondense 
Paulo Praça gravou em Vila 
do Conde o novo videoclip 
de apresentação do tema «à 
força da nossa voz», inte-
grado no disco Álbum de 
Cabeceira.

Com o apoio da Autar-
quia e realizado por Miguel 
Clara Vasconcelos – vence-
dor do Curtas 2005, o vídeo 
será apresentado no final de 
Setembro, dando seguimento 
ao trabalho de promoção do 
disco que lança Paulo Praça 
numa carreira a solo, até ao 
momento muito bem suce-
dida. 

O músico explicou que a 
opção de gravar em Vila do 

Conde se deve ao facto de 
se tratar «indiscutivelmente 
de uma das cidades mais 
bonitas do mundo e segu-
ramente a minha cidade de  
eleição».

Depois de apresentar o pri-
meiro single, intitulado «Diz 
a Verdade», Paulo Praça já 
gravou um dueto com Rui 
Reininho dos GNR e a can-
ção «Arquitectura da ecolo-
gia» está já muito perto de 
se tornar um êxito.
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VERÃO 2008 EM VILA DO CONDE

Desde o momento em que a 
sua equipa produtora resolveu 
apostar na ligação do cinema 
com as outras artes, o Curtas 
Vila do Conde deixou de ser 
apenas um Festival de Cinema, 
para se expandir por outros 
universos. Deste cruzamento 

resulta uma semana intensa 
com programação abrangente 
e para todos os gostos, abar-
cando uma diversidade de 
público invejável e que trans-
forma o evento num dos mais 
mediáticos realizados na nossa 
cidade. 

Proporcionando momentos de 
agradável leitura e de contacto 
com livros, jornais ou revistas, a 
todos aqueles que frequentam 
as praias do Concelho, a Câmara 
Municipal continua a promover o 
funcionamento das Bibliotecas 

de Praia. Instaladas nas praias 
de Caxinas, Árvore, Mindelo, 
Vila Chã e Labruge, a iniciativa 
é organizada através da Biblio-
teca José Régio que disponibiliza 
espaços apropriados, dotados de 
esplanadas e mesas de leitura.

De 11 a 14 de Setembro, e 
pelo 5.º ano consecutivo, a Feira 
de Actividades Agrícolas de 
Vila do Conde «Portugal Rural», 
é uma excelente oportunidade 
de contacto com a realidade do 
mundo rural. O certame foi criado, 
precisamente, com o objectivo de 
retratar as actividades agrícolas 
e rurais concelhias, transmitindo 
a sua importância no panorama 
nacional contribuindo para a sua 
caracterização e divulgação, sobre-
tudo, junto das camadas popula-
cionais mais jovens e citadinas. 

De fazer crescer água na 
boca, a Feira de Gastrono-
mia de Vila do Conde reúne, 
nos Jardins da Av. Júlio Graça, 
o melhor da Cozinha à Portu-
guesa, com vários restaurantes, 
petisqueiras e stands de produ-
tos gastronómicos. Junte-se a 
animação musical, os cursos de 

culinária e o restaurante temá-
tico, este ano dedicado à cozi-
nha tradicional brasileira – com 
o apoio do Governo Federal 
do Brasil, e estão reunidos os 
ingredientes necessários para 
mais um sucesso de afluência. 
Portugal reúne-se à mesa em 
Vila do Conde!

Com êxito assegurado, ano 
após ano, a Feira Nacional de 
Artesanato é o evento mais 
mobilizador de quantos se reali-
zam na nossa cidade. Festa maior 
das artes tradicionais portugue-
sas, reúne os melhores artesãos 
do país, num certame onde não 

faltam motivos de interesse, 
como a animação musical e as 
sempre apetecíveis jornadas gas-
tronómicas. Destaque também 
para a maior concentração de 
rendilheiras que se realiza todos 
os anos e que atrai a curiosidade 
de milhares de visitantes. 

O Centro Ciência Viva progra-
mou para o mês de Agosto um 
calendário de eventos que percor-
reu as praias de todo o Concelho, 
com diferentes iniciativas dirigi-
das a todas as faixas etárias. As 
propostas do programa «Ciência 

nas Férias» são muito variadas, 
incidindo sobre actividades de 
Biologia ou Astronomia.

Experiências, jogos didácticos, 
análises e observações continuam 
a desmistificar a ciência junto do 
público.

No âmbito do programa 
«Astronomia no Verão», os 
amantes dos planetas e das 
estrelas, ou simples curiosos, 
beneficiam da iniciativa reali-
zada em parceria pelo Clube 
de Astronomia da Escola José 
Régio e Núcleo de Astronomia 
do Centro Municipal de Juven-
tude. Sessões de observação 
astronómica, tendo por objectivo 
conhecer melhor o Universo, são 
realizadas em vários pontos da 
cidade e em diversas freguesias 
do Concelho. 

 Realizado pelo empresário 
Manuel Serrão, com o apoio da 
Câmara Municipal de Vila do 
Conde, o Act On Tour é uma 
iniciativa que promove novos 
valores, nas áreas da moda e  
música, de todo o país e que 
vão sendo seleccionados nos 
vários locais onde se realiza o  
evento.

No Cais da Alfândega, junto à 
Nau Quinhentista, os jovens vila-
condenses tiveram oportunidade 
de mostrar os seus talentos na 
música, dança e moda. 

Fruto do dedicado empenho 
das associações e instituições de 
todo o Concelho, o Verão em 
Vila do Conde é rico em festas 
e romarias, bem como em festi-
vais de folclore que, com uma 
frequência quase semanal, ofe-
rece uma programação recreativa 
bastante diversa. As celebrações 
religiosas em honra dos Padroei- 

ros das diferentes paróquias 
assumem particular importância 
nesta altura do ano, verifican- 
do-se também a adesão massiva 
dos emigrantes que escolhem 
Agosto para um regresso de sau-
dade à terra natal. A festa em 
honra de Nosso Senhor dos Nave-
gantes nas Caxinas espelha bem 
o sentimento aqui retratado. 

Promovida pela Corda Bamba – 
Associação para as Artes do Circo, 
com o apoio da Câmara Municipal, 
a Convenção de Artes do Circo 
adquire cada vez maior projecção 
A animação é uma constante com 
vários espectáculos e ateliers de 
Artes Circenses (malabarismo, 
equilibrismo, monociclismo, trapé-
zio, clown, acrobacia e trampolins) 
que fazem as delícias de miúdos e 
graúdos, já que a iniciativa é diri-
gida a todos os interessados, desde 
crianças, jovens e adultos, amado-
res e profissionais do circo.

O Festival Ollin Kan deslo-
cou-se, pela primeira vez, do 
México para um país europeu, 
tendo escolhido Vila do Conde 
para fixar a sua primeira exten-
são, mantendo como objectivo a 
aproximação entre culturas, atra-
vés das músicas e danças prove-
nientes de todos os continentes. 

A primeira edição nacional deste 
evento contou com concertos da 
Banda de Tlayacapan (México), 
Cheik Tidiane Seck (Mali), Paban 
das Baul (Índia), Cadência (Espa-
nha), Dazkarieh e Mu (ambos de 
Portugal), entre muitos outros. 
Uma iniciativa para seguir com 
atenção em anos futuros.

Apelativa pelas suas belezas naturais, com praias de excelente qualidade e um conjunto de monumentos e edifícios arqui-
tectónicos de indiscutível interesse, Vila do Conde integra o roteiro turístico de um número cada vez maior de veraneantes ou 
visitantes que, aproveitando o período estival, rumam ao nosso Concelho. Sendo verdade que a nossa terra reúne um conjunto 
de atractivos históricos, o calendário de eventos que ocorre em Vila do Conde não é alheio a esta procura crescente. De facto, 
as diversas iniciativas que aqui se realizam têm contribuído de forma decisiva para o aumento do interesse dos milhares de 
pessoas que visitam o Concelho. Aliás, o dinamismo da Câmara Municipal e das associações/instituições é reconhecido por 
todos, fazendo com que a cidade seja escolhida para a realização de iniciativas de âmbito nacional.

Vila do Conde está na moda, conforme comprovam os eventos que a seguir descrevemos.    
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VIVER VILA DO CONDE
O Centro Ciência Viva de Vila 

do Conde aliou-se à Fundação 
Champalimaud na promoção 
do conhecimento científico e na 
convicção de que o futuro da 
investigação científica, em Por-
tugal, passa pela motivação dos 
mais novos para a ciência. Neste 
sentido, a Fundação Champali-

maud desenvolveu um programa 
no âmbito da investigação cien-
tífica biomédica cujo conteúdo 
é apresentado num simulador 
móvel, transportado por um 
camião – o Champimóvel, e que 
o Ciência Viva de Vila do Conde 
e a Câmara Municipal convida-
ram a visitar a nossa cidade.

No Centro de Documenta-
ção José Régio está patente 
a mostra «Régio e Oliveira». 
Uma exposição que pretende 
dar a conhecer a relação entre 
as palavras do poeta José 
Régio e as imagens do cineasta 
Manoel de Oliveira, num envol-
vimento que os unia em ter-
mos de amizade, intimidade 
e cumplicidade. O visitante 

terá oportunidade de contactar 
com alguns artigos e publica-
ções sobre Cinema, bem como 
com a listagem da filmografia 
completa de Oliveira, e informa-
ções sobre os filmes realizados a 
partir da adaptação de obras de 
Régio, nomeadamente «Benilde 
ou a Virgem Mãe», «As pinturas 
do meu irmão Júlio», «O meu 
caso» e «O Quinto Império». 

«O Bichinho da Música»

Novo órgão digital da Matriz

«Velhice na Primeira Pessoa»

A Academia de Música S. Pio 
X promoveu no Salão Paroquial 
das Caxinas, o Concerto Final do 
«Bichinho da Música», iniciativa 
que a instituição realiza ao longo 
do ano lectivo em vários infan-
tários da cidade, com o objec-
tivo de motivar, cada vez mais 
cedo, as crianças para o gosto 

pela música. Este ano, a iniciativa 
decorreu nos Jardins de Infância 
das Caxinas, Finlândia, Correios 
e D. Vitória.

O concerto final do «Bichinho 
da Música» contou com as par-
ticipações, para além dos J.I. já 
referidos, do MADI e da Associa-
ção Corda Bamba. 

Um concerto executado pelo 
organista Jorge Alves Barbosa, 
acompanhado pela soprano Ana 
Paula Matos e Coro da Igreja 
Matriz, inaugurou o novo órgão 
digital da Igreja Matriz de Vila do 
Conde. Um instrumento que irá 
possibilitar, futuramente, a realiza-
ção de vários concertos musicais 
na Igreja Matriz, sendo que o pri-
meiro está a ser programado para 

Setembro, aquando das comemo-
rações dos 100 anos do órgão de 
tubos da Matriz. 

Com intervenção realizada 
pelo Reitor da Universidade 
Fernando Pessoa, Prof. Doutor 
Salvato Trigo, e procurando assi-
nalar o Dia dos Avós – 26 de 
Julho – através de uma reflexão 

sobre a problemática da velhice, 
decorreu na Biblioteca Munici-
pal a sessão de apresentação 
da obra «A Velhice na Primeira  
Pessoa», da autoria de Ester 
Vaz. 

Champimóvel na cidade

Exposição «Régio e Oliveira»

Para o mês de Outubro, altura 
em que se comemora o Dia 
Mundial da Música, a Câmara 
Municipal de Vila do Conde pre-
parou um cuidado calendário 
de espectáculos que, à seme- 
lhança dos anos anteriores, 
pretende evocar o Mês da 
Música. 

Esta iniciativa terá início já no 
próximo dia 1 de Outubro (Dia 
Mundial da Música e de Santa 

Cecília, Padroeira dos Músicos), 
com um concerto pela Acade-
mia de Música S. Pio X.

Todos os espectáculos estão 
agendados para o Auditório 
Municipal, pelas 21.30 horas. 
A entrada é gratuita, mas soli-
cita-se que os ingressos sejam 
reservados nos locais habituais: 
Auditório Municipal, Centro 
Municipal de Juventude e Biblio-
teca Municipal. 

A beneficiação da orla costeira 
de todo o Concelho é uma preo-
cupação constante da Autar-
quia que, após a intervenção 
realizada na frente urbana da 
Cidade, através do Programa 
Polis, continua a executar diver-
sos projectos nas freguesias do 
litoral. 

Assim, em Mindelo, será 
concretizada a empreitada de 
protecção e valorização de toda 
a frente de mar, que envolve o 
ordenamento de 150 mil m2 da 
orla costeira, a construção de 
34.200 m2 de estacionamentos 
e 15 mil m2 de passadiços em 
madeira.

A obra terá um custo de 975 
mil euros, implicando um inves-

timento de 203 mil euros da 
Câmara Municipal, já que a obra 
é comparticipada por fundos 
comunitários, através do Qua-

dro de Referência de Estratégia 
Nacional. 

Em Vila Chã, após os inves-
timentos recentes na frente de 

mar sul, seguem-se os trabalhos 
de arranjo urbanístico na zona 
da Praia Nova, incluindo áreas 
verdes, estacionamento e pas-
sadiços.

Também na Praia dos Pescado-
res se procede a uma empreitada 
de beneficiação, orçada em 400 
mil euros, com a instalação de 
um equipamento infantil, cons-
trução de sanitários e o arranjo 
geral do largo com pavimenta-
ção adequada. 

Em Árvore, concluem-se os 
pormenores para a candidatura 
da requalificação da área sul ao 
Quadro de Referência de Estraté-
gia Nacional, o que acontecerá à 
semelhança do já verificado em 
Azurara. 

Orçada em um milhão e 400 mil euros, e com um prazo de 
execução de 18 meses, a 3.ª fase de requalificação da Zona 
Ribeirinha de Vila do Conde vai agora iniciar-se, depois de con-
cluído o processo de concurso público internacional e respec-
tiva adjudicação da obra por parte do Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos.

A empreitada prevê a valorização de todo o espaço com-
preendido entre a Praça dos Descobrimentos e os Assentos, com 
a construção de um edifício para peixaria/lota e um outro para 
café/restaurante, bem como pequenos armazéns em madeira 
para os aprestos dos pescadores e uma nova alameda onde, 
futuramente, será instalado o conjunto escultórico de home-
nagem aos ex-Combatentes.

Concluída esta empreitada, designada por Núcleo de Pesca, 
faltará apenas concretizar a instalação da futura marina no 
espaço sul da antiga Seca do Bacalhau, para além do Parque 
Temático projectado para a margem esquerda em Azurara.  

A Caixa da Memória

Vila do Conde saudável

Na Cripta da Igreja de Nosso 
Senhor dos Navegantes está 
patente a exposição «A Caixa 
da Memória», em tributo aos 
homens que andaram na faina 
do bacalhau. Trata-se de um 
memorial em forma de cubo, 
instalação e fotografia, com-
posto por centenas de rostos 
e protagonistas da «faina 

maior» e respectivos nomes.  
O projecto resultou do restauro 
e digitalização do espólio de 
cerca de vinte mil fotografias e 
fichas de tripulantes de navios 
bacalhoeiros.

Em sucessivos módulos, são 
exibidas 1.200 fotos de pes-
cadores e oficiais da pesca do 
bacalhau, entre 1935 e 1974. 

A Câmara Municipal, con-
tando com a colaboração dos 
ginásios locais e da Unidade de 
Saúde Familiar do Centro de 
Saúde de Vila do Conde, está 
a promover o programa «Vila 
do Conde Saudável» que con-
siste na conjugação de diversas 
actividades desportivas com a 
necessidade de realização de 
adequados rastreios de hiper-
tensão, diabetes e índice de 
massa corporal. 

A iniciativa vai percorrer 
todas as freguesias do Con-

celho de Vila do Conde, 
semanalmente, sempre nas 
manhãs de domingo, sendo 
aberta à participação de todos 
os interessados já que, apro-
veitando-se a disponibilidade 
da instalação das referidas 
estruturas nas trinta fregue-
sias, podem beneficiar das 
acções de rastreio todas as 
pessoas que, não participando 
nas variadas práticas despor-
tivas, pretendam conhecer os 
seus índices de hipertensão e 
de diabetes.

Em representação dos 
Municípios Portugueses, o 
Eng.º Mário Almeida partici-
pou no XXVII Congresso Ibero-
-americano de Municípios, rea-
lizado na cidade de Cancun, 
no México, proferindo uma 
intervenção sobre os «Serviços 
Públicos Locais». 

No final deste congresso, 
reuniu o novo Conselho Direc-
tivo da OICI/Organização Ibe-
roamericana de Cooperação 
Intermunicipal, eleito para o 
próximo triénio e presidido pelo 
Presidente da Câmara de Othón 
(México), tendo como Vice-Pre-
sidentes os autarcas de Valla-

dolid (Espanha), Vila do Conde 
(Portugal), La Plata (Argentina) 
e Bellavista (Peru), sendo ainda 
delegados nacionais os repre-
sentantes da Bolívia, Brasil, 
Chile, Cuba, Honduras, Panamá, 
Paraguai, Porto Rico, El Salvador, 
República Dominicana, Uruguai 
e Venezuela. 

ENG.º MÁRIO ALMEIDA NA OICI

VALORIZAÇÃO DO LITORAL VILACONDENSE

Frente marítima de Mindelo será remodelada

MÊS DA MÚSICA
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DIA 01 ACADEMIA DE MÚSICA DE S. PIO X
Dia Mundial da Música

DIA 04 ORQUESTRA DO NORTE
Bizet – L’Arlesiene – Suite n.º 1 e 2
Camile Saint Saëns – Concerto N.º 1 em Lá menor 

para Violoncelo e Orquestra, Op.33

DIA 11 GIOVANNI D’AMORE
Flores para Amália

DIA 18 FUNKY & SOUL COLLECTIVE
Músicas de George Benson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Earth Wind & 
Fire, Al Jarreau e outros

DIA 25 AMAINUR  (Espanha)
Música folk e sons mediterrânicos

INTERVENÇÃO
NA ZONA RIBEIRINHA


