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O ANO 2006 EM VILA DO CONDE
As Grandes Opções do
Plano e o Orçamento Municipal para o próximo ano, cuidadosamente elaborados e já
aprovados pela Câmara Municipal, «integram projectos e
acções importantes, bem
como actividades diversificadas, a implementar no
decorrer do exercício económico de 2006, muito
embora sejam conhecidos os
constrangimentos a que os
Municípios estão submetidos, motivo pelo qual
somos forçados a ficar
aquém do que era nosso
desejo e expectativa da
população».
Com efeito, é salientado
que «perante o enquadramento legal económico-financeiro das Autarquias
Locais e os objectivos planeados, visar-se-à uma gestão equilibrada, controlada
e rigorosa, sem prejuízo do
lançamento de projectos de
empreendimentos que se
entendem como fundamentais», sendo «sabido que as
receitas municipais, provenientes das transferências do Orçamento de Estado, não aumentarão em 2006, nem sequer se
verificando o acompanhamento da subida da inflação,
ao passo que as despesas crescerão em função do
aumento do IVA de 19% para
21%, dos encargos com a
Segurança Social que subirão
3% e do natural aumento
salarial dos trabalhadores em
valor ainda a ser fixado».
Relevante é referir que
«apesar desses condicionalismos continuar-se-à com todo

em obras e aquisições que
se evidenciem como necessárias».
Em suma, um Plano e Orçamento que, não sendo propriamente os desejados pela
Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia, são o possível
face aos condicionalismos
resultantes da difícil conjuntura
actual.

Vila do Conde continuará a desenvolver-se em 2006

o possível apoio à Educação,
especialmente no que se refere
ao pré-escolar e ao básico/1.º
ciclo, à Acção Social com
ênfase na construção de habitação social que volta a ter
condições especiais no acesso
ao financiamento, à diversificada oferta de actividades
culturais, recreativas e desportivas, à promoção turística nas variadas vertentes, a
todas as questões ligadas à
Salubridade Pública, à intervenção para a melhoria da
Rede Viária, ao fundamental
Ordenamento do Território
que há muito norteia a actividade autárquica em Vila do
Conde, com enfoque na Revisão do Plano Director Municipal em curso desde 2002, o
Plano Geral de Urbanização,
os diversos Estudos e Planos
de Pormenor, a prossecução
de projectos e intervenções
urbanísticas ao nível das

freguesias». E saliente-se que
das verbas disponíveis serão
destinados 23,8% para a
educação e cultura, 19% para
habitação e ordenamento do
território, 15% para saneamento básico e 17% para a
rede viária.
O Orçamento para 2006 é
inferior em 1 milhão de euros
ao de 2005, o que dificulta
mas não invalida que a
Câmara Municipal mantenha
«um diversificado Apoio às
Freguesias, complementando o Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF),
em numerário e em espécie, no montante de
2.091.000,00 euros, para
fazerem face às despesas
com pessoal administrativo
e da limpeza pública, tratamento de áreas verdes,
combustíveis e manutenção
de viaturas, despesas correntes e comparticipação

A educação continuará a ser
uma prioridade do Município

Mais habitação social
nas freguesias surgirá

O Cine-Teatro Neiva deverá
ser finalmente reconstruído

VOTOS DE UM NOVO ANO MAIS TOLERANTE E MAIS FRATERNO
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Assembleia Municipal

pretende concretizar o mais brevemente possível, permitindo que
viaturas a passem a utilizar com
óbvias vantagens para todos e
fazendo a ligação directa do Largo
de Santa Luzia em Retorta à Av.
Bernardino Machado na cidade.

Auditório Municipal é palco das
sessões da Assembleia

A reunião do passado dia 29 de
Dezembro teve como ponto fundamental a aprovação das Grandes
Opções do Plano e Orçamento do
Município para 2006, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, o
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza
Pública, mas também a eleição de
um seu membro para integrar a
Comissão Municipal para decisão
dos pedidos de instalação e modificação de estabelecimentos de
comércio a retalho, um Presidente
da Junta para exercer o mandato
na Assembleia Distrital do Porto e
um representante para o Conselho
Consultivo do Hospital Magalhães
Lemos.
Foi ainda apreciada a habitual
informação do Presidente da
Câmara sobre a actividade municipal, na qual se referiram sectores
como a educação e a cultura, o
património e a arqueologia, o
saneamento básico e a rede viária,
o desporto e o turismo.

Espera-se para breve
a substituição desta
inapropriada ponte

Concluídos os estudos prévios e
elaborado o projecto, foi a obra
devidamente concursada. Pretendendo-se a sua adjudicação, a
Câmara Municipal incluiu, no Orçamento do Município para 2006, a
verba de 1.926.139,39 euros, dos
quais 50.000,00 euros para pagar
compromissos já definidos e os
restantes 1.876.196,39 euros a
serem suportados pela Autarquia
e pelo Estado, em percentagem a
definir.

Obras de inserção urbana
do Metro

Assim, está agora a decorrer, até
13 de Janeiro, o processo de
«Avaliação de Impacte Ambiental
do Complexo Empresarial Nassica»,
constituindo uma forma privilegiada de promover o desenvolvimento sustentável pela gestão
equilibrada dos recursos naturais
e protecção da qualidade do
ambiente, contribuindo desse
modo para a melhoria da qualidade de vida da população.
Tal Consulta Pública tem como
objectivo proporcionar uma alargada participação das entidades e
cidadãos interessados na apreciação do projecto, antes de ser licenciado.

Solidariedade
A Quadra Natalícia faz-se sentir
com o tradicional ambiente fraterno e alegre, o que bem se vincou no nosso concelho em inúmeras iniciativas, nomeadamente
em Festas de Natal promovidas em
escolas, instituições, associações e
empresas.
Todos ficamos naturalmente
melhor e Vila do Conde engrandeceu-se com esse traço de união
que deixou óbvios efeitos positivos
para o futuro.

Impacte ambiental
Apoio Escolar

Ponte de Retorta
Substituir a degradada e imprópria ponte por uma outra mais
adequada aos interesses de todos
é um objectivo que a Autarquia

visando ultrapassarem-se dificuldades e abreviarem-se soluções.
Desta vez analisaram-se todos
os pormenores de situações existentes a sul do Ave, verificando-se correcções a efectuar-se em
Aveleda (variante à Rua da Mota),
Modivas (prolongamento da rede
de água), Mindelo (repavimentações e acesso à Gândara Nova),
Árvore (restabelecimento da Rua
da Quinta e construção de variante
à EN 104) e Azurara (nova via de
ligação do Lugar do Corgo à
rotunda de Azurara/Árvore na
antiga EN 13).
A inauguração da linha Porto-Póvoa está agendada para o primeiro trimestre de 2006.

Escola Frei João recebeu
apoio municipal

A Câmara Municipal, tendo em
consideração os elementos
apresentados pelos Agrupamentos de Escolas «Afonso Betote»,
«Júlio-Saúl Dias», «A Ribeirinha»/Macieira, «D. Pedro IV»/Mindelo e «Dr. Carlos Pinto Ferreira»/Junqueira, atribuiu 3.510
euros para subsidiar livros e material escolar destinado a alunos seus
provenientes de famílias com dificuldades económicas.

O Complexo Empresarial Nassica
é, como oportunamente foi divulgado, importante para Vila do
Conde pelo prestígio que lhe trará
e pelos milhares de postos de trabalho que irá criar nos próximos
anos, dispersos pelas projectadas
grandes unidades comerciais,
indústrias limpas, cinemas, restaurantes e espaços de lazer.
Mas, como oportunamente o
afirmou a Câmara Municipal, só a
fase do «Outlet» avançaria, nos
termos legais, sem os convenientes
estudos aprofundados em relação
ao impacte ambiental, às acessibilidades e às infraestruturas na
própria zona e na área envolvente.

Obras do Metro
As reuniões entre a Câmara
Municipal e a Comissão Executiva
do Metro vão se sucedendo,

Complexo Nassica crescerá após
o estudo de impacte ambiental

Muitas Festas de Natal animaram
o concelho
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LIVRO DE RECLAMAÇÕES
Visando o exercício da cidadania
através da exigência do respeito pelos
direitos dos consumidores, foi criado
o «Livro de Reclamações» que, num
formulário simples e normalizado,
possibilita apresentar a reclamação
no local onde o conflito ocorreu,
tornando célere a sua identificação
e a resolução de condutas contrárias
à lei.
Inicialmente vocacionado para o
sector do turismo e da hotelaria, a
eficácia do seu uso revelou-se um
excelente instrumento de prevenção
de conflitos, contribuindo para a
melhoria da qualidade de serviço
prestado aos cidadãos.
Uma boa notícia para os consumidores é a de que, a partir de 1
de Janeiro, a obrigatoriedade do
«Livro de Reclamações» se estende
a todos os fornecedores de bens e
prestadores de serviços que tenham
contacto com o público. Alargando
a legislação anterior, o Decreto-Lei
no 156/2005, de 15 de Setembro,

CULTURA
JANEIRO
vem reforçar os direitos dos cidadãos
e, assim, contribuir para a qualificação dos serviços prestados.
Os livros, que podem ser adquiridos na Imprensa Nacional – Casa
da Moeda ou na Associação Comercial e Industrial, têm o custo de
§ 18,00 e, devido à enorme procura,
espera-se que esta fase de implantação esteja concluída na 1.ª Quinzena de Janeiro. A partir desta data,
a não existência do «Livro de Reclamações» é punida com coimas
elevadas.

CINEMA
Auditório Municipal
Domingos / 16 e 21h45
Dia 8

Ela odeia-me
de Spike Lee
Dia 15

O Fiel Jardineiro
de Fernando Meirelles

NATAL DE SOLIDARIEDADE

Dia 22

Amor de Verão
de Pawel Pawlikowski
Dia 29

Crónicas
de Sebastián Cordero

MÚSICA
Sábado, 7 – 15h30

Mantendo uma tradição desta
Quadra Natalícia, a Câmara Municipal
convidou 3.000 vilacondenses de
todo o Concelho, com mais de 60
anos, para a grande festa-convívio
do «Natal da Solidariedade», que
este ano regressou ao Pavilhão dos

Desportos. No decorrer de uma tarde
vivida com muita alegria e boa
disposição, teve lugar o espectáculo
«Alexandra recorda Amália», com o
agrado generalizado e que quentes e longos aplausos sublinharam.

Le Cannet/Vila do Conde
Por ocasião das comemorações do 19.º aniversário da geminação com a bela cidade da Côte
d’Azur, o Município de Vila do
Conde fez-se representar pelo
Vereador Prof. Doutor Vítor Costa,
que se fez acompanhar pelo
Presidente da Junta de Fornelo,

Carlos Magalhães. A oportunidade foi aproveitada pelo Vereador para estudar com o seu colega
Yves Pigrenet o estreitamento das
relações, nomeadamente na
área do intercâmbio de jovens,
quer ao nível cultural, quer profissional.

Cantares de Janeiras
actuação de 20 grupos tradicionais
Auditório Municipal

EXPOSIÇÕES
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até 19 de Fevereiro

Animar
O cinema de animação em Portugal
Galeria Solar

DESPORTO
JANEIRO

até Terça, 31

Um Património a preservar
Museu das Rendas de Bilros
até Domingo, 15

Espelhamentos
Herança literária de José Régio
Auditório Municipal

Celebração por excelência da Paz e
da Fraternidade, o Natal atravessa
todas as épocas e todas as culturas,
afirmando-se como a grande festa da
Família.
Mas o mês do nascimento do Deus-Menino, para além de registar um
sem número de confraternizações no
seio de grupos de trabalho ou de
velhas amizades, é também marcado
por se multiplicarem as iniciativas de
índole recreativa e cultural que,
envoltas no colorido das iluminações,
nos aquecem e nos preparam para o
Dia de Natal.

ANDEBOL
Campeonato Nacional 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 28 – C.C.D. Macieira x Jobra

BASQUETEBOL
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 08 – C.D. José Régio x CENAP
Dia 22 – C.D. José Régio x Paroquial

BILHAR
Campeonato Nacional – Série B – 1.ª Div.
Dia 11 – Touguinhó /A.B. Disco Bar x A.B. Perosinho
– Academia Bilhar Disco Bar x Conquistador/Mar
Dia 18 – Touguinhó /A.B. Disco Bar x Salão Caramba
Dia 25 – A.B. Disco Bar x Ourivesaria J. Marinho

PALESTRA

Campeonato Nacional – Série C – 2.ª Div.
Dia 04 – Fundadores/A. Disco Bar Touguinhó x Riba Café
Dia 24 – Fundadores/Academia Disco Bar x Valbom ABBA

Quinta, 19 – 18h00

Biblioteca Digital
da Imprensa Periódica Vilacondense
Biblioteca Municipal «José Régio»

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

Barbie e o Pégaso
Sábados – 15h30

Sahara

HORA DO CONTO
Quartas – 10h30 e 14h30

Pimpona – a Galinha Tonta
Biblioteca Municipal «José Régio»
(marcação prévia para grupos)

E, como vem sendo tradição, a
Câmara Municipal programou para
esta Quadra um conjunto de eventos
que procuram ir ao encontro do
espírito natalício.
Assim, numa tenda gigante erguida
a norte da Matriz, e com o objectivo
de criar um polo de atracção no
Centro Histórico, decorreram várias
feiras – a primeira dedicada aos metais
no Artesanato, com o sugestivo nome
«Da Lata à Prata», seguindo-se o
«Mercado de Natal» onde imperavam
a doçaria e boas sugestões para
prendas natalícias, e terminando com
a proposta das «Velharias... com
Valor», um fascínio irresistível para
apreciadores de antiguidades e não
só.

Concerto Final na Matriz

VOLEIBOL
Os «Concertos pelo Património» são
outra das felizes iniciativas da Câmara
Municipal que, com a colaboração da
Academia de Música S. Pio X, do coro
do CCO e de coros paroquiais, este

Volta a Portugal em Livros

Porém, nesta Quadra merecem ainda
referência, para além das iluminações,
que especialmente embelezam as zonas
mais comerciais, as decorações e os
Presépios, que dão aos espaços públicos
o «ar» de festa tão característico do
Natal.

Da lata à prata

Campeonato Nacional A1 (Seniores Masc.)
Dia 07 – Ginásio Vilacondense x Vitória de Guimarães
Dia 14 – Ginásio Vilacondense x S. C. Espinho
Campeonato Nacional A1 (Seniores Fem.)
Dia 15 – Ginásio Vilacondense x Famalicense
Dia 21 – Ginásio Vilacondense x Boavista
Dia 22 – Ginásio Vilacondense x Técnico
Dia 29 – Ginásio Vilacondense x Académico VC

TÉNIS DE MESA
Campeonato Nacional 2.ª Div. Zona Norte (Seniores Masc.)
Dia 20 – Guilhabreu (B) x Valongo
Dia 21 – Guilhabreu x Ginásio Valbom

BILHAR

FEIRAS
Sexta, 6 a Domingo, 22 – das 10h00 às 19h00

ano os de Arcos, Gião, Outeiro e São
João Baptista de Vila do Conde,
proporcionaram a audição de boa
música no cenário monumental
daquelas igrejas.

Campeonato por Equipas – dias 3, 10, 17, 24 e 31

Presépio no Centro de Actividades

Juve/Academia Bilhar Disco Bar Touguinhó, Café Disco Bar
Touguinhó, Academia Bilhar Disco Bar/Touguinhó, Café
Avenida do Monte A e B /Parada, Pôr do Sol A e B /Azurara,
Café Fernandes/ Arcos, Café Santo Amaro/ V. Conde, Café
Macedo/Rates – P. Varzim e Café Moça/Regufe – P. Varzim

Mercado de Natal

Tenda gigante a norte da Igreja Matriz

JOGOS INTER-FREGUESIAS
FUTEBOL 7 – dias 7, 14 e 21
TÉNIS DE MESA – dia 28

Domingo, 15 – das 10h00 às 18h00

Feira de Antiguidades e Velharias
Praça de S. João

Velharias… com valor

Presépio na Biblioteca

Presépio no Adro da Matriz

Arcos, Árvore, Azurara, Bagunte, Fajozes, Ferreiró, Gião,
Guilhabreu, Labruge, Macieira, Malta, Mindelo, Modivas,
Mosteiró, Outeiro, Retorta, Rio Mau, Tougues, Touguinha,
Touguinhó, Vairão, Vila Chã, Vila do Conde (Pedreiras e
Caxinas) e Vilar do Pinheiro.

FUTEBOL
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Super Liga (Seniores Masc.)
Dia 08 – Rio Ave x Uinão de Leiria
Dia 15 – Rio Ave x Penafiel
Dia 29 – Rio Ave x F. C. Porto
Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Juniores Masc.)
Dia 14 – Rio Ave x Gil Vicente
Dia 21 – Rio Ave x Académica
Campeonato Nacional (Juvenis Masc.)
Dia 08 – Rio Ave x Varzim
Dia 22 – Rio Ave x Merelinense
Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 07 – Vilar do Pinheiro x Sport Progresso
Dia 15 – Labruge x Folgosa / Ramaldense
Dia 22 – Vilar do Pinheiro x Labruge
Dia 29 – Labruge x Leça do Balio

As várias iniciativas englobadas no
projecto «Tempo de Magia» dominaram o mês de Dezembro, com a
festa de Passagem d’Ano atraindo à
foz do Ave milhares de pessoas,
prenunciando que, em 2006, vai
valer a pena «viver em Vila do
Conde»!

Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 15 – Vila Chã x Mindelo
– Guilhabreu x Serzedo
Dia 22 – Mindelo x Rio Tinto
– Atlético de Vilar x Desp. Portugal
Dia 29 – Guilhabreu x Gatões
Campeonato de Futebol Veteranos
«As Árvores Morrem de Pé»
Dia 07 – Labruge x Arcozelo
Dia 28 – Labruge x Lavrense
Campeonato de Futebol Amador (Seniores Masc.)
Dias 7 e 8
Guilhade x Canidelo
Junqueira x Tougues
Azurara x Touguinha
Fornelo x Malta

Macieira x Aveleda
Gião x Rio Mau
Vairão x Arcos
Retorta x Fajozes

Dias 14 e 15
Retorta x Fornelo
Arcos x Azurara
Rio Mau x Junqueira
Aveleda x Guilhade

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

Dias 21 e 22
Fornelo x Fajozes
Azurara x Malta
Junqueira x Touguinha
Guilhade x Tougues

Vairão x Retorta
Gião x Arcos
Macieira x Rio Mau
Canidelo x Aveleda

Dias 28 e 29
Fornelo x Vairão
Malta x Gião
Touguinha x Macieira
Tougues x Canidelo

Retorta x Azurara
Arcos x Junqueira
Rio Mau x Guilhade
Fajozes x Aveleda

Numa mega-confraternização,
milhares de vilacondenses
receberam 2006

Mas outros eventos de Dezembro,
pelo impacto e qualidade, merecem
uma breve referência.

Aveleda x Malta
Vairão x Tougues

Dias 13, 14 e 15
Macieira x Aveleda
Rio Mau x Vairão

Malta x Fornelo
Tougues x Canidelo

Dias 27, 28 e 29
Vilar do Pinheiro x Aveleda
Malta x Vairão

Macieira x Fornelo
Rio Mau x Canidelo

FUTSAL
Campeonato Nacional 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 14 – Rio Ave x Fundação Jorge Antunes
Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 07 – Vilaplanense x G.D. Praia Mar
Dia 14 – Vilaplanense x União Portuense
Campeonato Distrital 2.ª Divisão (Seniores Masc.)
Dia 14 – Labruge x Alfa Académico Clube
Dia 28 – Labruge x Clube «Os Marrões»
Campeonato Distrital 1.ª Divisão (Seniores Fem.)
Dia 21 – Mindelo x Leões Citânia

Numa tenda montada a norte da
Igreja Matriz, a «Volta a Portugal dos
Livros» oferece ainda um programa
de animação, do qual constam ateliers de animação da leitura para o
público juvenil, música e declamação
de poesia.

Casa de Vila do Conde
no Canadá

Oficinas de Natal
Nesta Quadra, ocupar os tempos
livres aprendendo técnicas simples e
usando os mais diversos materiais
para confeccionar belos centros de
mesa ou decorações natalícias, num
ambiente de são convívio, é a proposta, renovada, que o Centro de
Juventude e o Centro de Actividades
João Paulo II abriram aos vilacondenses.

É gratificante verificar o amor que
os vilacondense nutrem pela sua e
nossa terra, independentemente da
cidade ou país onde habitam.
Recentemente, os nossos conterrâneos residentes no Canadá reuniram-se para assinalar o 8.º aniversário
da Casa de Vila do Conde em
Toronto, não esquecendo as suas
origens e as nossas tradições.

Karaté

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

traz até nós mais de três dezenas de
livrarias e mais de 3.500 títulos, que
serão vendidos a preços oscilando
entre 1 e 10 euros.

Ilusionismo: quanto mais se olha,
menos se vê...

Mas no Centro de Juventude, sob
o lema «A Magia do Espectáculo»,
e especialmente concebida para os
mais jovens surpreenderem familiares
e amigos, funcionou uma oficina,
onde aprenderam a fabricar instrumentos musicais a partir de materiais
reciclados, a manipular fantoches ou
a entrar no mundo fascinante do
ilusionismo.

Volta a Portugal
dos Livros
A 5.ª etapa de uma maratona que
está apostada em percorrer todo o
país, indo ao encontro dos leitores,
acontece em Vila do Conde, entre
os dias 6 e 22 de Janeiro.
Esta iniciativa, uma parceria entre
a Câmara Municipal e a Luso Sistema
– Promoção do Livro e da Leitura,

Também ao serviço da selecção
nacional, Pedro Silva, Tozé Lopes,
Marco Silva e José Manuel Oliveira
subiram ao pódio em Itália, onde
participaram no Campeonato do
Mundo de Fudokan.

Natação
Enquanto Adriano Niz brilhava em
Itália, ao serviço da selecção nacional,
onde bateu os recordes nacionais dos
200m e dos 400m «Livres» e dos
400m «Estilos», garantindo desde já
a sua participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, por cá, Henrique
Neiva e Fábio Pereira subiam ao pódio
nos Campeonatos Nacionais Absolutos. Neiva venceu nos 100m e nos
200m e foi segundo nos 50m «Bruços». Pereira venceu os 400m «Livres»
e foi 2.º nos 200m «Mariposa» e
«Livres». Nos Nacionais de Clubes, a
equipa masculina do Fluvial foi terceira
classificada, sendo a melhor do norte
do país.
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«Animar»

PRESÉPIOS VIVOS
As cerimónias religiosas
da Quadra Natalícia recordam, naturalmente, o nascimento do Deus-Menino,
em sentidas encenações
que, para além do seu pro-

Não é, certamente, a mais
mediática das exposições da
Galeria Solar, um equipamento
cultural que ganhou justa notoriedade pela excelência das propostas que vem apresentando,
com reconhecido pioneirismo na
divulgação das relações do cinema
com as outras artes. Mas perante
esta «Animar», dedicada ao
cinema de animação e trazendo
até nós trabalhos de Abi Feijó,
Agostinho Marques, Joana Toste,
José Miguel Ribeiro, José Pedro
Cavalheiro, Mário Jorge Silva
Neves, Pedro Serrazina e Regina
Pessoa, mostrando a diversidade
de materiais e técnicas utilizados
pelos vários autores, não se pode
ser parco em elogios: uma excelente exposição! Concebida pelas
«Curtas Metragens», é imperdível
uma visita ao Solar de S. Roque,
até ao dia 19 de Fevereiro.
Mas para um público muito
mais jovem, de 5 a 13 de Janeiro,
o Auditório Municipal exibe oito
pequenos/grandes filmes seleccionados pelo atelier de educação
da Coordenação Europeia de
Festivais de Cinema, e adequados
para crianças a partir dos 3 anos.
Esta é uma actividade paralela
à exposição da Galeria Solar –
uma bela proposta a marcar este
início de ano –, e que vivamente
se recomenda.

Jovens Vilacondenses
nas Selecções
Nacionais
É com muita satisfação que
novamente assistimos à convocação de atletas vilacondenses
para integrarem a selecção
nacional em diversas modalidades.
Em Canoagem, José Leonel
Ramalho e Ricardo Carvalho
foram chamados ao estágio da
equipa sénior da selecção,
enquanto Luís Lapa e Bruno
Miranda foram convocados para
o grupo mais jovem.
No Futebol coube a Fábio
Coentrão e a Tiago Terroso
participarem no Estágio dos Sub18, que decorreu no Estádio
Nacional.

fundo significado, transmitem um calor e uma
alegria que levam milhares de fiéis a participar
nesta festa que celebra o
triunfo da civilização.

Igreja Matriz de Vila do Conde

Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes

«COLHERES DE PAU»
Da «Feira dos 20» resta a
saudade... e as colheres de pau,
perpetuadas pelas escolas E.B
2,3 e Secundárias do Concelho.
Perdida uma, ganhou-se outra
tradição, que é a dos nossos
jovens alunos reinventarem as
prosaicas colheres de pau, vestindo-as com inspirada habilidade. Os resultados são pequenas jóias de imaginação e cor
que, de 13 a 19 de Janeiro estarão expostas no Centro de Artesanato.
No dia 20 de Janeiro, a partir
das 10 horas, junto ao Mercado
Municipal, um grupo de gaiteiros
empresta o fundo musical à

venda das colheres, com os
alunos e professores envolvidos
nesta acção vestindo trajes do
séc. XVIII, memória do pedido
do burgo de Vila do Conde a
D. Pedro II, que instituiu a feira
franca a cada dia 20.

CENTENÁRIO
DO CFV

A sessão solene evocativa
dos 100 anos do Clube Fluvial
Vilacondense reuniu no Auditório Municipal muitas Colectividades e vilacondenses que,
desta forma, se associaram à
efeméride.
Na oportunidade, o Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Dr. Laurentino
Dias, que presidiu à sessão, foi
portador do Colar de Honra
de Mérito Desportivo, o mais
alto galardão concedido pelo
Governo como reconhecimento da actividade desenvolvida pelo clube em prol do
Desporto.
Ainda dentro das actividades
programadas para assinalar o
Centenário, foi inaugurada a
Praça Clube Fluvial Vilacondense e editadas uma Fotobiografia e a História do Clube.
As cerimónias encerraram com
um Jantar de Gala onde foram
atribuídos Emblemas de Ouro
aos sócios com mais de 50
anos de inscrição.
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
EM JANEIRO

CENTRAL
dias 5, 11, 17, 23 e 29
252 640 150

LUSITANA
dias 3, 7, 15, 19, 27 e 31
252 633 133

NORMAL
dias 6, 10, 18, 22 e 30
252 631 419

RAMOS
dias 1, 9, 13, 21 e 25
252 631 463

SANTOS
dias 2, 8, 14, 20 e 26
252 627 524

VITAL
dias 4, 12, 16, 24 e 28
252 631 462
As restantes farmácias localizadas em
freguesias do concelho têm serviço
de disponibilidade permanente.
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O Palacete Melo
No suplemento do Jornal de
Vila do Conde, Caderno de
Cultura n.º 397, num texto de
Carlos Ouvidor da Costa,
lemos que, por volta de 1880,
terão começado a ser levantados alguns dos edifícios
ainda existentes na Rua Bento
de Freitas, então também
conhecida por Rua do Hospital, Rua dos Banhos ou
Estrada Nova.
De entre todos destaca-se,
pela sua indiscutível qualidade,
o palacete mandado construir
pelo Comendador Joaquim
Maria de Melo. Conheceu
vários proprietários sendo o
último o industrial Delfim Ferreira, que ali instalou a Colónia Balnear da Fundação Narciso Ferreira, até passar para a
posse da Câmara Municipal.

O NOSSO
PATRIMÓNIO

O Palacete Melo, ou Vila Josefina, em 1912

A sua bela fachada, como se
pode ver na foto que reproduzimos, dada à estampa no
n.º 34 da «Ilustração Vilacondense» (da autoria de
Soares dos Reis ?), ostentava

duas esculturas (Teixeira
Lopes?) – o Trabalho e a
Justiça – que, ao que então
constou, chegaram a ser cobiçadas para ornamentar o
Palácio da Justiça de Buda-

O Aqueduto do Mosteiro
de Santa Clara
De entre as realizações efectuadas ao longo de 2005,
merece particular referência a
comemoração dos 300 anos da
construção do Aqueduto do
Mosteiro de Santa Clara, mote
para o tema do IV Encontro de
História de Vila do Conde, que
teve lugar no passado dia 3 de
Novembro.
Após algumas tentativas, e
debeladas as dificuldades inerentes a este empreendimento,
foi a 19 de Dezembro de 1705,
por iniciativa da Abadessa Dona
Bárbara Micaela de Ataíde e,
segundo apontam algumas fontes históricas, com projecto de
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peste, mas terão sido levadas
para o Porto ou para uma
quinta mas não foi possível
apurar o seu paradeiro.
Neste edifício romântico,
que acolheu pessoas tão
ilustres como El-Rei D. Luís I, a
Rainha e filhos, entre muitos
outros, encontra-se temporariamente instalada uma Instituição de Solidariedade Social,
aguardando-se que esta tenha
um edifício próprio, oportunidade para se proceder a uma
adequada reabilitação, dando
um destino mais condizente
com o seu passado e o seu
valor arquitectónico, reconhecido com a classificação de Imóvel de Interesse
Público que lhe foi atribuída
pelo Decreto 1/86, de 3 de
Janeiro.

EFEMÉRIDES

Manuel Pinto de Vila Lobos, que
tiveram início as obras de construção deste notável exemplar
de arquitectura hidráulica.
Nove anos depois, mais concretamente a 20 de Outubro de
1714, a água chegaria ao mosteiro, transportada pelo aqueduto constituído por 999 arcos
de volta inteira, e dos quais
ainda resta grande parte da
estrutura inicial.
O Aqueduto de Santa Clara,
classificado como Monumento
Nacional por Decreto de 16 de
Junho de 1910, é um dos mais
emblemáticos ex-libris de Vila do
Conde.

Foto de Carlos Adriano (Arquivo Municipal)

As intervenções realizadas têm contribuído para a valorização deste
notável Monumento

