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PRAIAS COM QUALIDADE RECONHECIDA
O Concelho de Vila do
Conde dispõe de um extenso
areal, com uma excepcional
orla costeira, atractiva e de
qualidade irrepreensível, o que
continua a motivar a sua escolha por parte de milhares de
pessoas que afluem ao litoral
durante os meses de Verão.
O reconhecimento público
das excelentes condições das
praias concelhias traduz-se

Resultado da intervenção urbanística na Avenida Brasil

MARGINAL É OBRA EXEMPLAR
A intervenção na Marginal,
projectada pelos arquitectos
Álvaro Siza Vieira e Alcino Soutinho, integra o conjunto de 17
obras seleccionadas para representar Portugal na 10.ª edição
da Bienal de Arquitectura de
Veneza, a decorrer entre 10 de
Setembro e 19 de Novembro,
este ano, dedicada ao tema
«Cidades, Arquitectura e Sociedade».
A representação oficial portuguesa é organizada pelo Instituto das Artes, sendo cons-

Uma intervenção que qualifica Vila do Conde

tituída por importantes obras
como os Terraços de Bragança
em Lisboa, o Teatro Azul em
Almada, o Centro de Artes no

Funchal, o Palácio do Freixo no
Porto, o Estádio Municipal de
Braga e a Marginal de Vila do
Conde.

ZONA RIBEIRINHA
Estima-se para o final do
Verão a conclusão das obras de
requalificação da Zona Ribeirinha, entre o Cais das Lavandeiras e a Doca, perspectivando-se o aparecimento de um
novo espaço na cidade, atractivo e funcional.
Aliando a modernidade do
urbanismo actual à preservação da memória colectiva de
Vila do Conde, a intervenção

ali realizada, projectada pelo
Arqt.º Manuel Fernandes Sá,
potencia uma muito desejada
aproximação ao rio, criando
um espaço alusivo às actividades marítimas e de construção
naval e um cais de ancoragem
de pequenas embarcações de
recreio.
A conclusão dos arranjos
urbanísticos irá permitir a acostagem da réplica da Nau Qui-

nhentista em espaço fronteiro
à Alfândega Régia, assim se
concluindo o conjunto de obras
previsto no Projecto Piloto
Urbano «Rosa dos Ventos»
com que Vila do Conde foi contemplada pela União Europeia.
Pelas suas características
únicas em todo o País, a Nau
Quinhentista deverá afirmar-se
como um importante pólo de
atracção turística.

bem na recente atribuição do
«Prémio Praias Acessíveis e
Saudáveis», com o qual foram
contempladas as praias de
Vila do Conde, Mindelo, Vila
Chã e Labruge. Os critérios de
avaliação tiveram em consideração os acessos aos areais, os
locais de estacionamento de
viaturas, os equipamentos de
apoio, a limpeza das praias e a
qualidade da água.

NOVO ACESSO
Constituindo um elemento
fundamental para a fluidez
do trânsito na cidade, e integrando-se no Plano de Mobilidade de Vila do Conde, teve
início a empreitada de construção de um novo arruamento que irá estabelecer a
ligação entre a Rua 5 de Outubro – junto à Escola dos Sininhos – e a Av. D. Sancho – a
poente da Cooperativa Agrícola, atravessando o canal de
circulação do metropolitano
de superfície.
A nova via terá dois sentidos
de trânsito e contribuirá para
a diminuição do congestionamento de tráfego nas rotundas do Desporto e dos Fundadores. Ligará a cidade à futura
Avenida da Liberdade que
se desenvolverá ao longo do
canal do Metro e permitirá
o acesso às auto-estradas A7,
A11 e A28, facilitando ainda
as ligações viárias às freguesias localizadas a Nascente,
nomeadamente Touguinha,
Touguinhó e Junqueira. De
igual modo, no âmbito da
referida intervenção, já em
curso, serão executadas acções
de requalificação urbana na
área envolvente, especificamente na Rua das Mós.
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CONSTRUINDO VILA DO CONDE
Carta Educativa Concelhia
A Carta Educativa do Concelho, recentemente remetida
à Direcção-Regional de Educação do Norte para apreciação superior, faz parte de um
reduzido lote de documentos
considerados em condições
de aprovação, reunindo todas
as informações e elementos
necessários para um cuidado
desenvolvimento da rede escolar durante a próxima década.
Resultando do esforço
colectivo de toda a comunidade educativa do Concelho,
a Carta – de carácter obrigatório – permite desenvolver
uma orientação estratégica de

Planos de Acção do
«Futuro Sustentável»

Escola EB 1 e Jardim de Infância de Outeiro

longo prazo, tendo por objectivo reforçar a qualidade do
ensino em todo o Município,

dotando professores e alunos
de melhores condições de trabalho.

Transportes Escolares definidos
O projecto de Transportes
Escolares para o Concelho
de Vila do Conde, relativo ao
ano lectivo 06/07, encontra-se
concluído e aprovado pela
Câmara Municipal que, assim,
prossegue com a sua política
de constante apoio à rede
educativa concelhia. Representando um investimento de
cerca de um milhão de euros,
o mapa de transportes escolares será assegurado por autocarros municipais e empresas
de serviços públicos, permi-

Um dos veículos colocados ao
serviço da comunidade educativa

tindo uma total cobertura do
Concelho. Os alunos que frequentam a EB 2/3 «D. Pedro

IV» de Mindelo continuarão a
usufruir de transportes municipais e da empresa Arriva Portugal e os alunos das EB 2/3
«A Ribeirinha» de Macieira e
«Dr. Carlos Pinto Ferreira» da
Junqueira terão carreiras regulares da empresa Arriva Portugal. O transporte dos jovens
estudantes que frequentam
os estabelecimentos de ensino
situados na cidade será efectuado pelas empresas Caetano
Cascão Linhares, Arriva Portugal e Transbus, Lda.

Colaborações com as Juntas de Freguesia
Com a finalidade de contribuir para a melhoria das
condições e infra-estruturas
oferecidas pelas freguesias
do Concelho à população ali
residente, a Câmara Municipal tem vindo a promover
diversas intervenções que
em muito beneficiam os vilacondenses, nomeadamente,
através de uma ininterrupta
cooperação com as Juntas de
Freguesia. Citam-se a título
de exemplo, a colaboração na
construção do armazém da
Junta de Árvore; a iluminação
exterior da Igreja de Aveleda;
a remodelação do Cemitério
de Azurara; a recuperação e
requalificação do edifício que
servirá de Centro de Recepção
da Cividade de Bagunte; a pin-

2.ª fase da remodelação do cemitério de Azurara

tura do Parque Desportivo de
Fornelo; a demolição de edifícios para futura construção
de habitação social em Gião;
a construção de muro envolvente à Capela de S. Lázaro
em Guilhabreu; o arranjo de
jardins na Junqueira; a ilu-

minação exterior da Igreja e
Centro Social em Labruge; a
demolição de casas desabitadas e arranjo de local para
uso da população em Modivas
e a execução de espaço para
abrigo de paragem de transportes públicos em Retorta.

Iniciado em 2003, o Plano
Estratégico de Ambiente do
Grande Porto – conhecido
abreviadamente como Futuro
Sustentável – chegou a uma
nova etapa. Com base na utilização de diversas metodologias
de participação pública – que,
no total, envolveram cerca de
4000 cidadãos e mais de 120
entidades – e no subsequente
diagnóstico ambiental, foram
elaborados planos de acção
para cada uma das quatro
áreas identificadas como prioritárias (Água; Educação para a
Sustentabilidade; Mobilidade;
Ordenamento do Território e
Áreas Naturais). No âmbito
destes documentos, como projectos a desenvolver até 2010
no Concelho de Vila do Conde,
salienta-se a criação da Área de
Paisagem Protegida do Litoral
de Vila do Conde, a Requalificação e Renaturalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Onda, e a
melhoria da Mobilidade (através do reforço da rede de ciclovias ou passeios mistos, de parques de estacionamento para
bicicletas, e da criação de novas
zonas pedonais). Na dimensão
regional, a Câmara Municipal
integra uma série de projectos,
participando no desenvolvimento da Gestão estratégica
dos chorumes das explorações
de bovinos, da Gestão florestal sustentável, da Estratégia
Regional de Educação para a
Sustentabilidade, na promoção
do uso eficiente da água, na
contribuição para o desenvolvimento de materiais pedagógicos e das Agendas 21 Escolares
e na formação de ecoclubes.
Os resultados já obtidos pelo
Futuro Sustentável deverão ser
incorporados no processo de
definição de prioridades para
o Quadro de Referência Estratégica Nacional, no âmbito da
programação de políticas financeiras à escala europeia para o
período 2007-2013. Deverão,
nomeadamente, ser integrados no processo Norte 2015,
iniciativa pública de preparação e definição da estratégia
de desenvolvimento regional
do Norte de Portugal pós-2006, promovida em parceria
pela CCDR-N e pelo Conselho
Regional do Norte.

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

JULHO | AGOSTO 2006

Boletim Municipal • Vila do Conde

MATRIZ
MOTIVA PREOCUPAÇÃO

EFEMÉRIDES
Tomando por opção destacar o Dia Mundial da Fotografia, assinalado
a 19 de Agosto, continuamos a enunciar as efemérides do calendário
que perpetuam na memória colectiva acontecimentos e personalidades.
O mês de Julho inicia com as comemorações do «Dia da Força Aérea»
e «Dia da Região e das Comunidades Madeirenses», seguindo-se, no dia
2, o «Dia da Polícia de Segurança Pública» e «Dia Mundial da Cooperação», a 3, o «Dia Mundial do Salvamento», a 11, o «Dia Mundial da
População», enquanto no dia 26 se assinala o «Dia Nacional do Avós» e,
a 28, o «Dia Nacional da Conservação da Natureza».
No mês de Agosto, celebra-se, a 9, o «Dia Internacional das Populações Indígenas», a 12, o «Dia Internacional da Juventude», a 19, o já
referenciado «Dia Mundial da Fotografia», a 23, o «Dia Internacional
para a Memória do comércio de Escravos e sua Abolição» e a 31, o «Dia
Internacional da Solidariedade».

A Génese da Fotografia

Igreja Matriz de Vila do Conde

Constatando-se um preocupante acentuar da degradação da Igreja Matriz, a
Autarquia vem pressionando
o IPPAR – Instituto Português
do Património Arquitectónico
no sentido de serem tomadas
medidas urgentes de conservação deste notável imóvel
histórico, classificado como
Monumento Nacional.
A preservação e salvaguarda do belo edifício quinhentista está na dependência daquele Instituto, junto do
qual a Autarquia tem vindo a
reivindicar uma intervenção
de fundo, visando solucionar
as principais patologias de

que padece o monumento,
nomeadamente no que se
refere ao pórtico manuelino,
à «varanda» da torre sineira,
à ruína de dois altares laterais, às infiltrações de água
que prejudicam os azulejos
seiscentistas da Capela lateral, de Nossa Senhora da Boa
Viagem, bem como aos pisos
desta mesma Capela e do
Adro da Igreja.
Construída entre os sécs.
XV e XVI, a Igreja Matriz é
um dos mais importantes
monumentos portugueses,
sendo de vital importância assegurar a sua preservação.

Memórias

O primeiro homem a conseguir
gravar uma imagem num alvo de
uma câmara escura foi o francês
Joseph Nicéphore Niépce (17651833). Motivado pela recente
descoberta da litografia, começou a pensar no assunto por
volta de 1813, aos 43 anos de
idade. Niépce, que não conhecia as propriedades do cloreto de Heliografia de Niépce
prata, lutou pela descoberta de
uma substância que se alterasse com a luz, e que mantivesse a imagem
projectada, encontrando o betume da Judeia, um asfalto natural, o
constituinte principal na preparação da placa de vidro ou metal a ser
exposta na câmara escura. A luz, ao incidir sobre o betume, torna-o
quase branco, e endurece-o, deixando de ser solúvel pelo petróleo. No
entanto, nas partes em que a luz actuou fracamente, notou-se uma dissolução com maior ou menor eficácia, dependendo da quantidade de luz
que o material recebeu. Assim, após a exposição, a placa era imersa em
petróleo, obtendo-se uma reprodução a preto e branco que podia ficar
exposta à luz sem receio de se alterar!
A primeira heliografia (do grego: impressão pelo sol), como Niépce
lhe chamou, data de 1822. Trata-se de uma placa de vidro com a representação da casa que habitava e o respectivo jardim. Em 1826, Joseph
Niépce conseguiu fixar uma imagem permanente numa emulsão sensível
à luz, servindo-se de um aparelho conhecido desde a Renascença – a
câmera obscura.

VILA DO CONDE, UM SÉCULO DEPOIS…
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VIVER O VERÃO
A diversidade e a qualidade
dos eventos promovidos em
Vila do Conde constituem
motivo de atracção de milhares
de pessoas que, aproveitando
o período de férias para usufruir de actividades desportivas, lúdicas, culturais e recreativas, se deslocam ao nosso
Concelho.
Com efeito, Viver o Verão
em Vila do Conde é sinónimo
de uma animação de qualidade
e com inúmeras actividades,
desde os certames mais conceituados – como o «Curtas», a
Feira de Artesanato, a Semana
da Juventude, a Feira de Gastronomia ou o «Portugal Rural»
– até às festividades religiosas,
romarias e festivais de folclore
que, honrando tradições bem
antigas, contribuem para a
preservação da cultura popular, com particular destaque
para as Festas do Concelho em
Honra de S. João.

O «Curtas» continua a ser um dos
principais eventos culturais do país

Numa altura do ano em que
muitos dos nossos emigrantes
regressam à terra natal – com
o anseio de rever familiares e
usufruir do merecido descanso
– é com agradável satisfação
que se constata o bulício da
cidade e o movimento permanente nas freguesias, fazendo
do nosso Município um ponto
de encontro obrigatório.
Em Vila do Conde, emigrantes e forasteiros juntam-se à
multidão que circula pelas
ruas, sendo acolhidos com a
hospitalidade que caracteriza
os vilacondenses. Por isso, o
Verão é sempre aguardado
com muita ansiedade, quer
pelos emigrantes, que um dia
optaram por um outro país de

E

acolhimento, quer pelas populações locais que agendam
para os meses de Verão os
principais eventos que marcam
as nossas tradições.

As festividades em honra
de Nosso Senhor dos Navegantes
espelham a fé do nosso povo

Deste modo, Verão em Vila
do Conde significa actividade
e dinamismo, com iniciativas
promovidas quer pela Autarquia quer pelas diferentes
associações empenhadas em
contribuir para a diversidade
de oferta turística.
Cabe ao «Curtas Vila do
Conde – Festival Internacional
de Cinema» abrir o calendário
dos grandes eventos que animam a cidade e que, ano após
ano, consolidam o seu sucesso
junto do público. Este ano,
na sua 14.ª edição, o Festival
superou as melhores expectativas, mobilizando cerca de 14
mil pessoas distribuídas pelos
diferentes espaços da sua realização.
O Auditório Municipal, a
Galeria Solar e a Praça José
Régio viveram dias de ímpar
«agitação» e, pela primeira
vez na história do Festival, um
filme nacional (Rapace, de João
Nicolau) venceu o Grande Prémio Cidade de Vila do Conde.
Logo a seguir, nos Jardins da
Av.ª Júlio Graça, a Feira Nacional de Artesanato é motivo
de atracção e interesse que se
repete anualmente com uma
afluência rondando as 400 mil
pessoas em apenas 16 dias de
duração do certame. O reconhecido impulso desta iniciativa para a preservação e salvaguarda das artes tradicionais
portuguesas, contando com
a presença de cerca de 200
representações, aliado a uma

A qualidade das nossas praias atrai a Vila do Conde milhares de veraneantes

Adesão maciça à «Semana da Juventude», que encerrou
com um concerto dos «Clã»

A Feira de Artesanato é o mais importante dos certames nacionais
dedicados às artes populares

múltipla oferta de propostas
– desde a música popular às
iguarias no Restaurante das
Jornadas Gastronómicas, pas-

sando pelas exposições paralelas – são o garante necessário para reafirmar a Feira de
Artesanato de Vila do Conde
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EM VILA DO CONDE
edição – evento que tem vindo
a granjear junto dos visitantes
uma referência muito especial.
Com a presença de restaurantes representativos de todas as
regiões do País, e mais de 70
stands apresentando variados
produtos gastronómicos, o certame integra ainda quatro petisqueiras, bares e esplanadas, uma
livraria e animação musical diária.
Contribui, sobremaneira, para o
êxito desta iniciativa o Restaurante Temático, este ano denominado «Cozinha Real – à Mesa
com Mozart», um pretexto para
assinalar os 250 anos do nascimento deste génio da música
degustando as ementas, seleccionadas pelo Chefe Hélio Loureiro, recolhidas a partir de Lucas
Rigualt e Domingos Rodrigues,
chefes de cozinha nas cortes de
D. João V, D. José e D.ª Maria.

Como sempre, as Bibliotecas
de Praia foram muito procuradas

A Praça José Régio foi «eleita» como um novo ponto de encontro
dos vilacondenses

A Feira de Gastronomia é, definitivamente, um dos grandes cartazes
de Vila do Conde

a mais imponente que se realiza no nosso País.
E enquanto os Jardins da Av.
Júlio Graça se preparam para,

no início de Setembro, acolher
a Feira de Actividades Agrícolas
«Portugal Rural», decorreu a Feira
de Gastronomia – já na sua 8.ª

As actividades dinamizadas
no Parque João Paulo II – onde
se incluem cinema ao ar livre,
eventos desportivos diversos,
cursos de informática e ateliers
multidisciplinares, entre outras
– contribuem para a dinamização daquele espaço que, pela
sua envolvência paisagística,
constitui um dos locais mais frequentados da cidade, sobretudo
por quem procura momentos de
lazer aliados ao refrescante contacto com a Natureza.
Entretanto, tendo como
público-alvo uma faixa etária
mais jovem – mas registando a
particularidade de reunir diferentes gerações – a Semana
da Juventude afirmou-se como
mais um ponto alto no cartaz
turístico de Vila do Conde, movimentando milhares de pessoas
no recinto principal, instalado na

antiga Seca do Bacalhau. Concertos, actuações de DJ’s, actividades desportivas, radicais e
de lazer, cinema e animação nas
praias preenchem um programa
repleto de adrenalina e acção.

De entre as várias propostas lúdico-desportivas, o Spinning foi uma
das actividades desenvolvidas

Ainda no âmbito das iniciativas direccionadas para os mais
jovens, destaque para o «Jardim
das Brincadeiras» que, durante o
mês de Julho, «inunda» a Praça
da República de pequenos e
muito empenhados artistas. Este
ano, sob o tema «Lápis e Papel…
criar e reciclar», tiveram lugar
actividades lúdicas e recreativas,
com várias oficinas plásticas, triciclos, jogos e aventuras radicais.
Uma forma diferente de proporcionar aos mais jovens um
estimulante aproveitamento do
período de férias lectivas.
A toda esta dinâmica cultural
e recreativa – onde se incluem
múltiplas exposições dispersas
por diferentes espaços – acrescem os muitos motivos de interesse para uma agradável visita
que o Concelho oferece – não
só ao nível do património arquitectónico e arqueológico, mas
também pelas suas características naturais.
Com cerca de 18 kms de
praias de excelente qualidade,
Vila do Conde é um apetecível
destino para todos os que procuram momentos de ócio e recreação. E para quem não dispensa
uma leitura assídua de revistas e
jornais, ou mesmo um bom livro,
no período de férias, as Bibliotecas de Praia, instaladas em Caxinas, Árvore, Mindelo e Labruge,
constituem mais um ponto de
atracção à beira-mar.
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VIVER VILA DO CONDE
Galeria Solar

Actividades no Centro de Juventude

Instalação «Waterfall» na Galeria Solar

É, definitivamente, um caso
de sucesso! A Solar – Galeria de
Arte Cinemática, tem vindo a
somar incontáveis êxitos, dada
a qualidade dos trabalhos que
apresenta e a magnífica envolvência arquitectónica do edifício onde se encontra instalada
– Solar de S. Roque.
Até Setembro, podem ainda
ser visitadas duas exposições,
integradas na 14.ª edição do
Curtas Vila do Conde. Denominadas «Frame by Frame» e
«Waterfall», foram concebidas por dois dos cineastas em
foco este ano no Festival, Peter

Tscherkassky e Apichatpong
Weerasethakul.
«Frame by Frame» é, a todos
os níveis, um evento absolutamente inédito. Encomenda
de Vila do Conde ao realizador austríaco, esta é a primeira exposição mundial que
Tscherkassky alguma vez concebeu. A instalação «Waterfall»
é, de igual modo, apresentada
em estreia mundial. Filmado na
selva tailandesa em Maio passado, «Waterfall» continua a
saga dos ambientes tão queridos ao autor do magnífico Tropical Malady.

No arranque de mais um ano
lectivo, o Centro Municipal de
Juventude continua a oferecer
um diverso leque de actividades,
dinamizando iniciativas de carácter lúdico e pedagógico e abrangendo diferentes faixas etárias
que aqui encontram soluções estimulantes para ocupação do
tempo livre. Nesta altura, encontra-se a decorrer o processo de
inscrições para:
• Escola de Dança (Curso 1,
para alunos a partir dos 4 anos
e Curso 2, para alunos com mais
de 15 anos);

• Danças de Salão (Clássicas,
Latinas e Latino-Americanas);
• Ginástica Sénior (destinada a
pessoas com mais de 55 anos);
• Cursos de Informática.
O Centro de Juventude dispõe ainda de um Planetário que
organiza sessões de explicação
do funcionamento do Sistema
Solar recorrendo a slides, meios
mecânicos e de observação do
céu nocturno. As sessões são
realizadas com marcação prévia
e destinam-se às escolas, associações e público em geral.

Astronomia no Verão

Arqueologia Industrial

O processo de fabrico de lápis em destaque na exposição da Viarco

Teve lugar, durante o mês de
Julho, na Praça da República,
mais uma edição do «Jardim das
Brincadeiras», iniciativa promovida pela Câmara Municipal e,
este ano, complementada com
uma exposição que assinala os
70 anos da Viarco, empresa originária de Vila do Conde – fundada em 1914 por um grupo
de industriais franceses com a
designação Fábrica Portuguesa
de Lápis – e onde foi possível
acompanhar as várias etapas do
processo de fabrico dos lápis.
No sentido de recuperar e preservar informação histórica sobre

as indústrias mais emblemáticas
do Concelho, desde as primeiras
décadas do século XX, o Gabinete Municipal de Arqueologia,
que está a proceder ao inventário, estudo e recuperação do
espólio possível de todas as unidades industriais, salientando-se
a recolha de importantes arquivos empresariais de duas empresas têxteis mais representativas
do concelho – a Fábrica de Mindelo e a Narfil – complementou a
exposição da Viarco com algum
daquele espólio já recolhido,
assim valorizando a mostra promovida na Praça José Régio.

Promovida anualmente, numa
parceria entre o Clube de Astronomia da Escola Secundária José
Régio e o Núcleo de Astronomia
do Centro Municipal de Juventude, a iniciativa «Astronomia
no Verão» tem por objectivo
proporcionar a todos os interessados a oportunidade de obser-

vação dos astros e aprofundamento de conhecimentos sobre
o Universo.
Este ano, a actividade percorreu as freguesias da Junqueira,
Fornelo, Vila do Conde, Mindelo,
Macieira, Fajozes e Gião, sempre
com sessões muito interessantes
e bastante participadas.

Campanha de adopção de Animais
Visando contrariar o preocupante aumento de animais
abandonados que se verifica
no período estival, a Câmara
Municipal encontra-se a dinamizar uma campanha de adopção, procurando proceder ao
correcto solucionamento desta
lamentável situação.
Com efeito, as instalações do
Canil Municipal estão superlotadas, não sendo possível proceder

ao acolhimento de mais animais.
Assim, é necessário que as pessoas que os desejem entregar
contactem, previamente, os serviços administrativos do canil (telef.
252248461) com a finalidade de
confirmar se há disponibilidade
de espaço para os receber.
De igual modo, deverão dirigir-se àquelas instalações todos
os interessados em adoptar
um novo animal de estimação.
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Animação
na Praça José Régio

VELA
Entre os melhores do Mundo!

Residência Universitária,
a construir pelo IPP

Um interessante programa
de actividades tem vindo a
contribuir para a dinamização da Praça José Régio, confirmando aquele espaço como
uma nova centralidade da
cidade. Várias acções promocionais e eventos lúdicos garantem uma animação que se traduz numa enorme afluência de
público.
Com a abertura dos restantes espaços de restauração e a
instalação de aprazíveis esplanadas, deu-se por concluída
a primeira fase da requalificação urbanística da Praça José
Régio, uma intervenção muito
apreciada pelos vilacondenses.
Destaque-se o grande
impulso para a fruição da Praça
que foi dado por diversas iniciativas promovidas no âmbito
das Festas de S. João e, especialmente, aquando da 14.ª
edição do «Curtas», o prestigiadíssimo Festival Internacional de Cinema, bem como
o feliz calendário de Agosto,
com exposições e espectáculos de teatro e música de
muito agrado e de muita qualidade.
Regista-se ainda a ligação
pedonal entre a Praça e a Rua
do Lidador, atravessando o
Solar de S. Roque, o que, entre
as 9 e as 23 horas, facilita a
mobilidade a turistas e moradores, e contribui decisivamente para uma melhor divulgação da Livraria Municipal
e das actividades da Galeria
Solar.
Aquando da construção da
nova Residência para alunos
da Escola Superior de Estudos
Industriais e de Gestão, esta
ligação provisória passará a
definitiva, incluindo escadaria
e elevador.

A dupla de velejadores do Clube Fluvial Vilacondense, Nuno
Costa e José Neves, superou todas as expectativas ao classificar-se em 5.º lugar no Campeonato do Mundo Júnior da classe
Vaurien, disputado no final do mês de Julho, em Itália.
Trata-se de um feito inédito na Secção de Vela do CFV que vem
confirmar o excelente trabalho desenvolvido, transformando-se
no corolário de uma brilhante época a nível nacional, durante
a qual os atletas conquistaram o título de Campeões Nacionais
Juniores e o título de Vice-Campeões Absolutos.
E este triunfo, nesta classe, é, «só», a melhor classificação de
sempre de uma equipa portuguesa!

CANOAGEM
João Baptista Monteiro, do
Fluvial Vilacondense, alcançou
o 1.º lugar em K1-Veteranos,
no Campeonato Nacional de
Kayak-Mar, disputado em quatro etapas. A 3.ª fase da prova
teve lugar em Vila do Conde,
numa organização do CFV em
colaboração com a Federação
Portuguesa de Canoagem,
movimentando mais de uma
centena de atletas e cerca de
70 embarcações, em representação de 16 equipas.
Entretanto, José Leonel
Ramalho e Ricardo Carvalho
sagraram-se Campeões Nacio-

Leonel Ramalho

BTT
Wilson Cardoso, atleta de
BTT da equipa Casa do Povo
de Retorta, conquistou a Taça
de Portugal na categoria de
Juniores, após assinalável vitória no sempre exigente circuito
de BTT de Porto de Mós. Na
mesma prova, ao posicionar-se
em 3.º lugar, Joana Barbosa
arrecadou a 2.ª posição na Taça
de Portugal, categoria Juniores
Femininos. No Campeonato
Nacional, a atleta sagrou-se
Vice-Campeã Sub-19.

BILHAR
A equipa da Academia de
Bilhar «Disco Bar» de Touguinhó venceu o Campeonato
Nacional de Pool, variante do
bilhar que reúne maior número
de praticantes. Um título que
sucede à conquista do troféu de
Campeões Distritais.

João Monteiro

nais em K2 1000m no Campeonato Nacional de Pista para
Seniores e Juniores, disputado
em Montemor-o-Velho. Esta
prova contou com a presença
de cerca de 400 atletas em
representação de 37 clubes.

Ricardo Carvalho

NATAÇÃO
Em representação da Selecção Nacional, os nadadores do
Fluvial, Adriano Niz e Fábio
Pereira, registaram uma excelente prestação nos Europeus
de Natação de Budapeste,
estabelecendo cinco novos
recordes pessoais (Adriano Niz
em 200 e 400m livres e 400m
estilos e Fábio Pereira em 200m
livres e mariposa). Durante
os seis dias de competição,
a Selecção conseguiu superar cinco recordes nacionais
– dois absolutos e três seniores
– disputando uma final e cinco
meias-finais. Na estafeta de
4x200m livres, constituída por
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Tiago Venâncio, Adriano Niz,
Fábio Pereira e Miguel Pires
foi estabelecido novo recorde
nacional sénior e absoluto.
Entretanto, nos Campeonatos
Nacionais Absolutos, disputados
em Coimbra, Henrique Neiva
conquistou o título de Campeão
Nacional em 100 e 200m bruços
e de Vice-Campeão em 400m
estilos; enquanto nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, também em Coimbra, a estafeta
constituída por Cláudia Monteiro, Marta Figueiredo, Sara
Nunes e Soraia Ribeiro alcançou o título de Campeã em
4x100 e 4x200m livres.

KARATÉ
Com um total de 26 atletas,
o Ginásio Vilacondense esteve
representado no Estágio Internacional promovido pelo Centro Português de Karaté, destacando-se a promoção de dois
novos cintos negros, Ilda Cadilhe e Hélder Pentieiros, que
alcançaram a graduação de 1.º
Dan. Saliente-se que a equipa
do GCV conta, actualmente,
com 11 cintos negros.

JOGOS INTER-FREGUESIAS
Movimentando dois milhares de atletas, em representação de 23 freguesias, encerrou
a 20.ª edição dos Jogos Inter-Freguesias, promovida pela
Associação de Desporto e Cultura de Vila do Conde, com o
apoio da Câmara Municipal. A
equipa vencedora foi a de Gião,
seguindo-se Vila Chã, Rio Mau,
Bagunte, Vairão, Vila do Conde/
/Pedreiras, Macieira, Tougues,
Árvore, Malta, Mindelo, Mosteiró, Fajozes, Ferreiró, Modivas,
Guilhabreu, Touguinha, Arcos,
Labruge, Touguinhó, Vila do
Conde/Caxinas, Retorta, Vilar
do Pinheiro e Azurara.
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O roteiro que propomos
nesta edição leva-nos a conhecer os principais pontos históricos do Caminho de Santiago
em Vila do Conde, da ponte
de D. Zameiro a S. Simão da
Junqueira e a S. Cristóvão de
Rio Mau, pela…

…Rota de Santa Cruz
Tendo por objectivo evitar
estradas que actualmente
são demasiado utilizadas
por veículos motorizados,
usufruindo, deste modo, da
experiência de passear a pé, o
nosso percurso inicia na Ponte
de D. Zameiro, magnífico
exemplar de arquitectura que,
durante cerca de 700 anos,
foi a mais segura travessia do
rio Ave, para quem se dirigia a
Santiago de Compostela.

Ponte D. Zameiro

Subindo o primeiro troço da
Via Vetera, com cerca de 800
metros, passamos pela Capela
da Sr.ª da Ajuda, encontrando
belíssimas casas agrícolas e
a bucólica paisagem do vale
do Ave, ainda razoavelmente
preservada até ao alto de Santagões, onde a via entronca
na estrada nacional.
Atravessando a estrada
nacional, e seguindo pela
esquerda, no entroncamento
de Santagões, avançamos
pela estrada que conduz ao
centro desta aldeia – uma
terra milenar que ostenta o
privilégio de ser o único lugar
do Norte do País cujo nome
está relacionado com os
povos celtas, já que, na Idade
Média, se denominava «Celteganes». Aqui, a paisagem
é de grande beleza e permite
um espraiar da vista entre
dois vales: o vale do rio Ave
e o vale formado pela ribeira
da Espinheira e pela ribeira da
Chantada.
Chegando a um novo
entroncamento, viramos à
direita e caminhamos cerca

esmo

de 100 metros até encontrar,
à esquerda, um caminho de
terra batida (transitável por
automóvel) que leva à estrada
municipal 626-3, cujo acesso
nos guia até Vila do Conde.
Descemos esta via para descobrir, à direita, uma pequena
estrada municipal que, pelo
lindíssimo lugar da Venda,
conduz ao centro da freguesia da Junqueira, onde encontramos os edifícios escolares do 1.º CEB e a presença
imponente de um palacete
brasileiro, eximiamente restaurado.
Neste ponto, viramos à
direita, encontrando o excepcional Mosteiro de São Simão
da Junqueira, um espaço
criado na Idade Média sobre a
Villa Fernandi e que acolheu,
posteriormente, uma casa
de monges de S. Frutuoso e,
mais tarde, de Frades Agostinhos, conhecidos em Portugal como Frades Cruzios ou
de Santa Cruz, denominação
herdada da sua «casa mãe»
– o Mosteiro de Santa Cruz
de Coimbra.
Este Mosteiro, outrora casa
aberta aos peregrinos Jacobeus, conforme se atesta pela
presença de Santiago Peregrino na fachada da Igreja,
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Capela do Senhor do Padrão.
Entre o lugar de Barros e o
Fulom, a rua volta a alargar
para, passando o viaduto sobre
a auto-estrada A7, perder o
seu bulício característico.
Imediatamente após a
auto-estrada, à direita, encontramos o Conjunto Arqueológico do Fulom que, a par de
dois monumentos megalíticos
de grande importância – testemunhos de uma gravidez
ritual da terra com 5000 anos
– possui uma nova plataforma
de arqueologia experimental,
onde um forno de soenga e
um forno de tipologia romana
se encontram a par com um
espaço que, futuramente, irá
permitir a dinamização de
actividades o ensino de técnicas de escavação arqueológica.
Continuando na estrada de
Arcos, a 300 metros do Conjunto Arqueológico do Fulom,
reencontramos a Via Veteris
no lugar de Canivete, nome
que evoca o facto de ali terem
existido largos canaviais, na
Lagoa de Arcos, a qual é referida na documentação medieval mais antiga.
Ali, o caminho de Santiago
encontrava a sua segunda
ponte no concelho de Vila do

Mosteiro de S. Simão da Junqueira

é, actualmente, propriedade
privada, não sendo possível
efectuar visitas ao seu interior, nem tão pouco aos seus
encantadores jardins. Fica, no
entanto, a referência à sua
magnífica colecção de azulejos sobre a vida de Cristo, no
Claustro, e aos dois excepcionais jardins de buxo.
Seguindo para Norte, na
estrada que leva a Arcos,
entramos numa estreita via
continuando o percurso até à

Igreja de S. Cristóvão

Conde – S. Miguel de Arcos.
A actual ponte data, provavelmente, do fim da Idade Média
e resulta da remodelação de
uma outra, mais antiga, de
que ainda há vestígios no lado
poente. Ainda que Arcos seja
uma bela freguesia, merecendo uma visita a Igreja e o
Solar que a ladeia, esta rota
leva-nos por entre casas agrícolas intemporais, num caminho marcado por setas amarelas, identificando a estrada
de Santiago que dali se dirigia
a Rates.
Em todo o caso, o nosso
roteiro turístico termina junto
à Igreja de S. Cristóvão, em Rio
Mau. Virando na Rua do Fontenário, onde aproveitamos
para nos refrescarmos, seguimos sempre pela esquerda,
numa pequena sequência de
estreitas estradas em paralelo.
Por entre belas casas rurais,
somos conduzidos até uma
das mais enigmáticas obras
de arquitectura do período
românico português.
Tal como S. Simão, S. Cristóvão foi um mosteiro ocupado por frades de Santa
Cruz, cujo tempo de permanência foi muito limitado.
Dele apenas resta a Igreja, um
legado de arte que merece
visita atenta. Particularmente
importantes são os capitéis da
sua capela-mor, a iconografia
de confronto entre o Bem e o
Mal na entrada norte e o portal principal com um bispo
no tímpano, elementos que
transformam este templo num
apetecível destino de visita.
A Igreja de S. Cristóvão está
situada a apenas 500m da
estrada nacional que liga Vila
do Conde a Famalicão.

