
SETEMBRO | OUTUBRO 65

6
INTERVENÇÃO EXEMPLAR   NA CASA DE JOSÉ RÉGIO

No passado dia 17 de 
Setembro, assinalando a pas-
sagem dos 105 anos sobre 
a data de nascimento de 
José Régio, a Câmara Muni-
cipal promoveu uma sessão 
especial de apresentação das 
obras de reabilitação realiza-
das na Casa do escritor, bem 
como do novo espaço cons-
truído na chamada Casa de 
Benilde, onde ficará instalada 
a recepção e o Centro de Estu- 
dos Regianos.

A empreitada de beneficia-
ção incidiu particularmente 
na estrutura base da casa, 
onde as precárias condições 
de segurança e preservação 
exigiam uma intervenção 
cuidada e pertinente, na 
Casa das Almas e nos jar-
dins, sendo de realçar que as 
obras foram executadas res-
peitando e conservando as 
peculiares características da 
habitação.

Procede-se, nesta altura, 
ao restauro e recuperação do 
valioso espólio, estimando-se 
que a reabertura da Casa de 
José Régio ocorra no próximo 
dia 22 de Dezembro, aniver-
sário da morte do poeta. 

A habitação que José Régio 
herdou de seu pai, e na qual 
viveu após ter-se aposentado 
do ensino, foi construída no 
século XIX, dispondo de três 
andares, com áreas bastante 
reduzidas, da Casa das Almi-

nhas e da Sala dos Jugos, 
mas uma parcela significativa 
deste imóvel é o seu jardim 
romântico, construído em 
1913, e pelo qual Régio sem-
pre nutriu um carinho muito 
especial.

Muitos vilacondenses visitaram a renovada Casa de José Régio

TEATRO MUNICIPAL
Importantíssima aposta no 

investimento no desenvolvi- 
mento cultural de Vila do Conde, 
e no qual a Autarquia se vem 
empenhando com particular 
interesse, iniciaram as obras de 
execução do projecto de recu-
peração e ampliação da que foi, 
durante várias gerações, a única 
sala de cinema do Concelho. 

A intervenção, agora a rea-
lizar, estimada para um prazo 
de 18 meses, irá remodelar o 
emblemático edifício, trans-
formando-o numa sala de 
espectáculos capaz de ombrear 
com algumas das melhores 
infra-estruturas de divulgação 
e apoio à Cultura do nosso 
país.   

Apetrechado com moder-
nos equipamentos e dotado de 
excelentes condições, com um 
auditório principal dispondo de 
567 lugares e duas salas comple-
mentares com capacidade para 
mais 260 lugares, este equipa-
mento trará inegáveis benefícios 
à afirmação do panorama cultu-
ral vilacondense.

A Câmara Municipal, na 
linha do rumo traçado, e 
aproveitando o mais alar-
gado período de férias esco-
lares, prossegue o esforço 
de promover importantes 
intervenções na beneficia-
ção do Parque Escolar.

Assim, durante o último 
Verão, foram realizadas 
diversas obras nos Jardins 
de Infância e Escolas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico, 
dotando os edifícios das 
características considera-
das fundamentais para o 
bom desenvolvimento da 
actividade lectiva. As obras 
e beneficiações executadas 
consistiram na adequação 
de novas salas, melhoria de 
refeitórios, pinturas exterio-
res e interiores, substituição 
de pavimentos, requalifica-
ção de recreios e zonas ver-
des envolventes, um pouco 
por todo o Concelho, e o 
investimento global foi de 
500 mil euros, um contri-
buto para o bem-estar e 
sucesso de toda a comuni-
dade educativa.

INVESTIMENTOS
NAS ESCOLAS

Placa de vidro
do acervo Foto Adriano
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A ten ta  ao  d inami smo 
impresso pela generalidade 
das associações e colectivida-
des concelhias na promoção 
de actividades desportivas e 
culturais, a Câmara Municipal 
vem dispensando um contínuo 
apoio ao movimento associa-
tivo que se traduz num claro 
incentivo para a prossecução 
desta meritória tarefa. 

A manutenção e edificação 
de novas estruturas desporti-
vas e culturais, dispersas pelas 
diferentes freguesias do Con-
celho, representam uma das 
faces mais visíveis deste inves-
timento. Mas o empenho da 

Autarquia revela-se, de igual 
modo, através de constantes 

e significativos apoios logís-
ticos e financeiros às activi-

dades desenvolvidas. Perante 
esta salutar cooperação, o 
Município ocupa um lugar de 
destaque no que respeita à 
qualidade e diversidade dos 
equipamentos colocados ao 
dispôr da população, com clara 
tendência evolutiva. 

Dos exemplos mais recen-
tes desta colaboração, refi- 
ra-se o alargamento da área de 
jogo do campo de futebol do 
Sport Clube Vilar do Pinheiro, o 
arranjo do parque de jogos de 
Vairão, ou ainda a construção 
da bancada do campo de Rio 
Mau, obra que vai iniciar-se de 
imediato.

Em parceria com a Eurisko 
– Estudos, Projectos e Consulto-
ria, a Câmara Municipal iniciou 
um novo projecto, a decorrer 
até Setembro do próximo ano, 
que consiste na elaboração dos 
Planos de Emergência Internos 
de todas as escolas do 1.º Ciclo 
do Concelho de Vila do Conde. 

Pretende-se, com esta acção, 
dotar todos os estabelecimen-
tos de ensino dos mecanis-
mos necessários à prevenção 
e resposta a situações de risco 
e emergência, bem como 
viabilizar a instalação de um 
conjunto de equipamentos e 
dispositivos nos edifícios em 
estudo que possam contribuir 
para o melhoramento signifi-
cativo da segurança nas escolas 
do 1.º ciclo. 

Esta iniciativa será desen-
volvida em três fases distintas, 
implicando o diagnóstico de 
situação, a definição da estra-
tégia e a implementação das 
medidas consideradas adequa-
das. 

Refira-se que este projecto 
está enquadrado na estratégia 
do Município que, em parceria 
com a Eurisko, visa concretizar 
o plano «Certificar – Autar-
quia Certificada, Missão Faci-
litada». 

Planos de emergência nas Escolas

A Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios reuniu com o objec-
tivo de analisar diversas ques-
tões relacionadas com a preser-
vação da floresta, aproveitando 
para realizar o balanço da época 
de fogos, uma vez terminado 
o período mais crítico para a 
eventualidade de incêndios. 

Em 2006, registaram-se 136 
ocorrências de fogo florestal, 
correspondendo a cerca de 15 
hectares de área ardida, o que 
constitui uma redução acen-
tuada perante os dados relativos 
ao ano passado, considerado 
um dos mais problemáticos no 
nosso Concelho. 

Esta diminuição no flagelo 
dos incêndios é resultado de 
um trabalho articulado entre 
diferentes entidades, onde se 
destaca a intervenção dos Sapa- 
dores Florestais, Bombeiros e 
GNR, bem como a oportuni-
dade das sessões de sensibiliza-
ção promovidas junto da popu-
lação. 

Fogos Florestais

Adaptação do Campo do Sport Clube Vilar do Pinheiro à prática de 
outras modalidades

Intervenção nas Freguesias

Melhor segurança nas nossas Escolas

É imperativo proteger a floresta

A concretização do projecto 
Mindelo Park – Parque Empre-
sarial de Mindelo irá permitir a 
requalificação daquele antigo 
espaço industrial, há muito 
encerrado, para além da cria-
ção de novos postos de traba-
lho, servindo uma ampla franja 
populacional.

Este investimento será apli-
cado nas instalações da antiga 
Fábrica de Mindelo, situada 
num espaço privi legiado, 
quer a nível urbanístico, quer 
nas alternativas viárias que se 

apresentam nas proximidades. 
O novo complexo será consti-
tuído por vários blocos inter-

ligados, permitindo a instala-
ção de várias empresas e de um 
parque de estacionamento com 
capacidade para 1340 lugares. 

Os trabalhos de limpeza da 
área já se iniciaram, seguin- 
do-se a construção do primeiro 
núcleo, composto por 20 uni-
dades, as quais deverão estar 
finalizadas até Março de 2007. 

Estima-se que a execução 
do projecto total decorra num 
prazo de cinco anos, represen-
tando um investimento de 25 
milhões de euros.

Nova vida para a velha
«Fábrica do Mindelo»

Criação de novos empregos
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EFEMÉRIDES
O Dia da Herança Europeia do Conselho da Europa, assinalado a 3, 

inaugura o calendário de efemérides do mês de Setembro que prosse-
gue, a 8, com o Dia Internacional da Alfabetização e Dia da Solidarie-
dade das Cidades Património Mundial, a 16, com o Dia Internacional 
para a Preservação da Camada de Ozono, a 22, com o Dia Europeu Sem 
Carros, a 24, com o Dia Internacional da Imprensa e, a 27, com o Dia 
Mundial do Turismo. 

Em Outubro, assinala-se, a 1, o Dia Mundial da Música, Dia Nacio-
nal da Água e Dia Internacional das Pessoas Idosas, a 3, o Dia Mun-
dial da Arquitectura, a 4, o Dia Mundial do Animal, a 5, o Dia da 
Implantação da República Portuguesa e Dia Mundial dos Professores, 
a 7, o Dia Nacional dos Castelos, a 9, o Dia Mundial da União Postal 
Universal e Dia Mundial dos Correios, a 10, o Dia Mundial da Saúde 
Mental, a 11, o Dia Mundial da Luta Contra a Dor, a 16, o Dia Mun-
dial da Alimentação, a 17, o Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza, a 24, o Dia da Organização das Nações Unidas, Dia Europeu 
da Justiça Civil, Dia Mundial da informação sobre o Desenvolvimento 
e Dia Nacional da Cultura Cientifica, a 27, o Dia Nacional da Des-
burocratização, a 28, o Dia Mundial da Terceira Idade e, a 31, o Dia 
Mundial da Poupança. 

Nesta edição, destacamos o Dia Internacional 
da Erradicação da Pobreza, assinalado a 17 de 
Outubro, desde 1992, conforme resolução das 
Nações Unidas. Na origem deste dia está a figura 
do Padre Joseph Wresinski (1917-1988) que, ao 
longo da sua vida, conviveu com situações de 
extrema pobreza. Foi através do contacto com 
os Sem-Abrigo em Noisy-le-Grand, na região 
de Paris, que mais se sensibilizou para este pro-
blema. Em 1957, cria a associação “Aide à Toute 
Détresse” (ATD Quarto Mundo) que, depressa, 
começou a reunir inúmeros voluntários. 

Sendo membro do Conselho Económico e 
Social da República Francesa, o Padre Joseph 
Wresinski redige, em 1987, um Relatório que 
viria a ter repercussões sociais e políticas impor-
tantes na Europa e no mundo. Nesse ano, no dia 
17 de Outubro, mais de cem mil cidadãos, cor-
respondendo ao apelo lançado pelo Padre Joseph 
Wresinski, reuniram-se no Adro das Liberdades e dos Direitos Humanos, 
em Paris, exprimindo a necessidade de se unirem para que o respeito dos 
Direitos Fundamentais se tornasse uma realidade universal. Este aconte-
cimento deu origem à celebração do dia 17 de Outubro como Jornada 
Mundial para a Erradicação da Pobreza. Em 1992, as Nações Unidas reco-
nheceram oficialmente este dia, dando-lhe um alcance universal.

Memórias VILA DO CONDE, UM SÉCULO DEPOIS…                       

Prosseguindo o empenho 
na realização de obras de 
abastecimento de água e 
drenagem de esgotos, terão 
sequência no próximo ano 
importantes intervenções 
em várias freguesias, encon-
trando-se em fase final o 
processo de concessão das 
redes de saneamento básico 
no Concelho. 

Entretanto, Vila do Conde 
aderiu ao Sistema Multimu-
nicipal do Vale do Ave para a 
recolha, tratamento e rejeição 
dos efluentes das águas resi-
duais, que, através da constru-
ção de uma ETAR no rio Ave, 
virá contribuir para a melho-
ria das condições actuais. 
Esta estação de tratamento, 

que estará equipada com 
modernas tecnologias e 
complementa a construção 
de 60 kms de interceptores e 
25 estações elevatórias, tem 
um custo estimado de 32 
milhões de euros e está pre-
vista para 2008 a sua entrada 
em funcionamento.

VILA DO CONDE
NA «ÁGUAS DO AVE»

P.e Joseph Wresinski

Assinalando o início de um 
novo ano lectivo, a Câmara 
Municipal promoveu a já 
habitual Recepção à Comu-
nidade Educativa, oportuni-
dade para um gesto de boas-
-vindas a todos aqueles que 
se encontram envolvidos no 
processo instrutivo dos nos-
sos jovens. 

Constituindo, para mui-
tos docentes, um primeiro 
contacto com a realidade de 
Vila do Conde, a Autarquia 
pretende com esta iniciativa 
incentivar os agentes edu-
cativos e garantir um apoio 

permanente às actividades 
dos diversos estabelecimen-
tos que integram a excelente 
rede escolar concelhia. 

Traduzindo o apreço pelo 
trabalho desenvolvido, a 
Câmara Municipal distri-
buiu a edição da Agenda do 
Professor para 2006/2007, 
instrumento complementar 
de trabalho que, este ano, 
aposta na divulgação do 
vasto património de Vila do 
Conde, dando-o a conhecer 
nas suas vertentes paisagís-
tica, arquitectónica, arqueo-
lógica e museológica.      

NOVO ANO LECTIVO
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS PORTOS MARÍTIMOS QUINHENTISTAS

O CEDOPORMAR – Centro 
de Documentação dos Portos 
Marítimos Quinhentistas, uma 
estrutura inaugurada a 12 de 
Dezembro de 2003, nascida 
no âmbito do Projecto «Via-
gem à Rosa dos Ventos», co- 
-financiado pela Comunidade 
Europeia, é uma extensão 
especializada do Arquivo Muni-
cipal de Vila do Conde, e está  
situado no 1.º andar do edifício 
da Alfândega Régia/Museu da 
Construção Naval.

A sua implementação foi 
concebida em articulação com 
outras duas linhas de acção 
– o Museu e a construção 

da réplica de uma Nau Qui-
nhentista, sendo que esta 
última aguarda a conclusão 
dos trabalhos de requalifi-
cação desta frente ribeirinha 
para, finalmente, ali ser fun-
deada, complementando de 
forma inovadora este conjunto  
museológico.

O CEDOPORMAR integra 
reproduções digitais de deze-
nas de milhar de documentos 
escritos e iconográficos tutela-
dos por diversas instituições do 
país e estrangeiras, nomeada-
mente do Arquivo Municipal de 
Vila do Conde, Arquivo Distri-
tal do Porto, Arquivo Histórico 

Municipal do Porto, Arquivo 
Nacional – Torre do Tombo, 
Arquivo Geral da Alfândega 
de Lisboa, Biblioteca Nacional, 
Biblioteca Pública de Évora, 
Biblioteca da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, Arquivo 
Geral de Simancas (Espanha), 
Arquivo Geral das Índias (Espa-
nha) e Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. 

Trata-se de um importante 
acervo digital que, conjunta-
mente com a biblioteca espe-
cializada, está disponível, gra-
tuitamente, para todos os que 
queiram estudar a história dos 
burgos marítimos portugue-

ses, destacando-se como pri-
meiro núcleo «Vila do Conde 
Quinhentista».

Procurando reconstruir a 
memória histórica sobre a cons-
trução naval, as navegações  
e o comércio ultramarino no 
período quinhentista, o Centro 
de Documentação está a tor-
nar-se num privilegiado ponto 
de encontro de investigadores, 
bem como para a comunidade 
escolar e académica. A criação 
de uma dinâmica cultural ino-
vadora (integrando o Museu, 
a réplica da Nau do século XVI 
e o Centro de Documentação), 
ao mesmo tempo que dinamiza 
a articulação entre a escola e 
a história local, constitui um 
importante pólo de atracção 
turística, e coloca as tecnolo-
gias da informação e comuni-
cação ao serviço da investiga-
ção e do conhecimento. 

Assim, ao completar quase 
três anos de funcionamento, 
foram inúmeras as actividades 
levadas a cabo pelo CEDO-
PORMAR:
• A organização de um ele-

vado número de visitas 
orientadas à comunidade 
escolar dos níveis básico, 
secundário e superior do 
Concelho de Vila do Conde 
e de outros concelhos, que 
se caracterizam pelo seu 
interessante valor pedagó-
gico, afirmando-se como 
uma resposta adequada às 
necessidades do sistema de 
ensino português. Recor-
rendo a fórmulas inova-
doras e pedagogicamente 

Alfândega Régia

Proveniência dos AlunosVisitas Escolares
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS PORTOS MARÍTIMOS QUINHENTISTAS
vas e eficientes de transmis-

são de conhecimento, estas 
visitas permitem extrapolar 
o universo das escolas, ser-
vindo de apoio às actividades  
curriculares, sendo de real-
çar o interesse demonstrado 
pelos alunos sobre a história 
local;

• O tratamento documental 
de novos fundos com vista à 
implementação e alargamento 
da informação histórica dispo-
nível no Centro; 

• A viabilização de pesquisas 
históricas para fins adminis-
trativos, de divulgação ou de 
investigação centradas nas 
áreas de especialidade abran-
gidas pelo Centro; 

• A divulgação da memória de 
Vila do Conde, sensibilizando 
a comunidade para o valor da 
história vivida, tendo em vista 
a sua projecção no presente.

Se até ao final do ano lectivo 
2004/2005 se procurava, essen-
cialmente, um primeiro contacto 
e uma apresentação do Centro 
à comunidade escolar, desde o 
princípio do ano 2005/2006, 
as visitas das inúmeras escolas 
reflectem já, por parte dos pro-
fessores, uma preparação das 
pesquisas a efectuar. Após a rea-
lização das visitas escolares, são 
agora os alunos que procuram o 
CEDOPORMAR para a realização 
de trabalhos, quer para a disci-
plina de História, quer no âmbito 
da «Área de Projecto», dando 
assim seguimento a um primeiro 
contacto colectivo.

O Centro de Documentação 
está aberto a todos os cida-
dãos que pretendam consultar 
documentos na área da histó-
ria local de Vila do Conde, ou 
obter informação sobre os bur-
gos marítimos portugueses. As 
pesquisas individuais, carecendo 
de respostas mais especializadas 
e atentas, tendo por finalidade 
responder a áreas de interesse 
muito diversificadas e de grande 
exigência científica, constituem 
um desafio quotidiano. 

As temáticas mais procuradas 
para a realização de trabalhos, 
quer de investigação, quer esco-
lares, versam os mais diversifica-

dos temas, de que são exemplo 
os vários parâmetros da histó-
ria local, a construção naval em 
Vila do Conde e as investigações 
genealógicas, o que, de resto, 
demonstra a ambivalência de 
que se reveste o CEDOPOR-
MAR.

Quanto aos utilizadores do 
CEDOPORMAR, estes são maio-
ritariamente provenientes do 
Concelho de Vila do Conde e do 
Distrito do Porto, verificando-se 
ainda a afluência de investiga-
dores oriundos de outros pontos 
do País, contabilizando-se um 
número notável de estudantes, 
mas também de outras profissões 

de diferentes sectores de activi-
dade. Acresce a este número o 
das visitas de turistas, maiorita-
riamente estrangeiros, que mos-
tram verdadeiro interesse pelo 
projecto CEDOPORMAR.

Salienta-se que, aquando da 
abertura do Centro de Docu-
mentação em Dezembro de 
2003, era já substancial a docu-
mentação recolhida, sumariada 
e descrita, disponível para con-
sulta dos utilizadores do Centro. 
Mas este trabalho de tratamento 
documental continua a ser ela-
borado, sempre com o objectivo 
de aumentar a informação dis-
ponível.

LEGENDA

Centro de Documentação

Profissões dos UtilizadoresUtilizadores Particulares
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VIVER VILA DO CONDE
O 5.º Encontro de História 

de Vila do Conde é, este ano, 
dedicado ao tema «A Mulher 
e o seu papel na sociedade ao 
longo dos tempos».

O evento contará com as pre- 
senças da Prof. Doutora Amé- 
lia Polónia [Projecções da 
expansão ultramarina no uni-
verso feminino. O caso de Vila 
do Conde no século XVI], Dr.ª 
Susana Pereira [Desempenhos 
femininos na comunidade marí- 
tima de Vila do Conde no século 
XVII], Dr.ª Maria Armanda P. 
N. Gaiteiro Ribeiro [O papel da 
mulher vilacondense no espaço 
privado, no século XVIII], Dr.ª 
Graça Ramos [As artes tradi-
cionais e seu contributo para a 
afirmação e reconhecimento do 
estatuto da mulher. O caso das 
rendilheiras de Vila do Conde], 
Prof. Doutora Ana Gabriela 
Macedo [Representações femi-
ninas na arte contemporânea], 
Prof. Doutora Zara Pinto- 
-Coelho [A mulher nos media] e 
Prof. Doutora Irene Vaquinhas 
[Entre garçonnes e fadas do 
lar no século XX em Portugal], 

Teatro de Papel

Nado nas oficinas do Cen-
tro de Juventude e do saber 
e entusiasmo de Marcelo 
Lafontana, o projecto de «Tea-
tro de Papel» do TFA vem-se 
afirmando e conquistando o 
público das grandes salas do 
País. No Porto o Teatro Nacio-
nal São João, e em Lisboa o 

Teatro Nacional D. Maria II e 
o Teatro Municipal de S. Luiz, 
são alguns dos prestigiados 
espaços que têm acolhido 
«O Anfitrião» ou o «Con- 
vidado de Pedra», com reco-
nhecido sucesso junto do 
público e da crítica especiali-
zada.

garantia antecipada do êxito 
deste «Encontro de História», 
que vem permitir uma troca de 
conhecimentos e experiências.

Paralelamente, estará patente 
no Auditório Municipal uma 
exposição fotográfica intitulada 
Mulheres, que será composta 
por inúmeros retratos que 
compõem o acervo da «Foto 
Adriano» do Arquivo Munici-
pal.

V Encontro de História

A «Solar» e a Praça José Régio

A «Galeria Solar», com uma 
programação de alta qualidade, 
cuidada e atractiva, consolida 
a sua posição de vanguarda na 
divulgação das relações entre o 
cinema e as outras artes, apre-
sentando, até 29 de Outubro, um 
notável conjunto de «retratos», 
dedicados ao universo do espec-
táculo, da autoria da cineasta ita-
liana Luciana Fina, seguindo-se, 
entre 11 de Novembro e 31 de 
Dezembro, a primeira exposição 
em Portugal do austríaco Gustav 
Deutch, autor de referência do 
cinema experimental. 

Instalada no Solar de S. Roque, 
a Galeria registou um impres-
sionante recorde de visitantes, 
durante os últimos meses, coin-
cidindo com o período de maior 
animação na Praça José Régio. A 
criação da ligação pedonal entre 
a Praça e o Centro Histórico 
– através do Solar – foi funda-
mental para estimular este fluxo 
de visitantes. Embora de carácter 
provisório, esta infra-estrutura 
veio facilitar os acessos entre a 
Praça José Régio e a Rua do Lida-
dor, com claras vantagens para a 
vivificação da cidade.

«Portugal Rural»

Correspondendo às melho-
res expectativas geradas em 
torno de um evento que já 
ganhou lugar de destaque 
no calendário de iniciati-
vas que animam o Verão em 
Vila do Conde, a 3.ª Feira 
de Actividades Agrícolas «Por-
tugal Rural», realizada no início 
do mês de Setembro, confir-
mou claramente o interesse e a 
pertinência da sua realização.

Com efeito, milhares de pes-
soas afluíram aos Jardins da 
Av. Júlio Graça para apreciar a 
exposição, participando ainda 
nas múltiplas actividades pro-
postas e que complementam 
um cartaz onde se evidenciam 
as potencialidades do meio 
rural. 

A Feira de Actividades Agrí-
colas incluiu diversas acções 
paralelas ao sector expositivo, 
tendo-se realizado mostras de 

ordenha, uma desfolhada tradi-
cional, demonstrações de equi-
tação, leilão de novilhas, con-
curso de perícia de tractores, 
passeio de BTT pelo Concelho, 
espectáculos de folclore, musi-
cais e de dança e um colóquio 
onde foi debatida a evolução e 
a realidade agrícola concelhia, 
traçando perspectivas de futuro 
para o sector. 

A sempre apelativa expo-
sição de animais e a presença 
de cerca de 80 representações 
diversas asseguram o sucesso 
da iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal, Associa-
ção de Agricultores de Vila do 
Conde, Cooperativa Agrícola 
de Vila do Conde e Associação 
de Jovens Agricultores do Dis-
trito do Porto, e que conta com 
o apoio da Direcção Regional 
de Agricultura de Entre Douro 
e Minho. 

O TFA conquista o público

Recriação de uma desfolhada tradicional
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FESTIVAL «CIRCULAR»

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o Circular – Fes-
tival de Artes Performativas animou diferentes espaços da 
nossa cidade, multiplicando as suas actividades por recintos 
tão diversos como o Auditório Municipal, a Galeria Solar, o 
antigo edifício da Seca do Bacalhau, a Biblioteca Municipal e 
até uma montra comercial.

Com programação a cargo de Paulo Vasques e Dina Maga-
lhães, esta iniciativa tem vindo a conquistar as preferências 
de um público cada vez mais diversificado, apresentando 
propostas arrojadas onde se cruzam diferentes disciplinas, 
processos criativos e técnica de experimentação. 

Já «quase» não surpreende! 
João Paulo Azevedo sagrou- 
-se Campeão do Mundo de Tiro, 
na modalidade de Fosso Univer-
sal, no Campeonato disputado 
em Granada, Espanha, durante 
o mês de Setembro. O jovem 
atleta conseguiu 198 pontos 
em 200 possíveis, derrotando na 
final o atirador inglês Kevin Bor-
ley, anterior detentor do título. 

Confirmando os títulos arre-
cadados até à data, este nosso 
conterrâneo, natural da Jun-
queira, conquistou duas Meda-
lhas de Ouro neste Mundial de 
Tiro aos Pratos, nas categorias 

de Seniores e Absolutos, tendo 
contribuído para que a equipa 
portuguesa se sagrasse cam-
peã mundial.

TRAMPOLINS

CAMPEÃO DO MUNDO

Convenção
de Malabarismo

Numa iniciativa a todos 
os níveis surpreendente e 
muito apelativa, sobretudo 
por abranger actividades que 
fazem parte do imaginário de 
todos, a 1.ª Convenção de 
Malabarismo e Artes do Circo 
de Vila do Conde traduziu-se 
num enorme êxito, não só pela 
qualidade das propostas apre-
sentadas, mas também pelo 
elevado número de participan-
tes que conseguiu reunir.   

Este encontro de malaba-
ristas, artistas de circo e tea-
tro de rua, promovido pela 
Associação Corda Bamba, em 
colaboração com a Câmara 
Municipal, que teve activida-
des repartidas entre o Parque 
de Jogos, Auditório Municipal 
e centro da cidade, envolveu 
acrobatas, monociclistas, músi-
cos e praticantes de diversas 
artes do espectáculo, dinami-
zando vários workshop’s de 
formação, abertos à participa-
ção de todos os interessados, e 
apresentando espectáculos de 
elevada qualidade que a todos 
surpreenderam.      

Convenção foi um êxito

Mês da Música
O Dia Mundial da Música, 

assinalado a 1 de Outubro, é o 
pretexto para a Câmara Muni-
cipal promover, neste mês, 
uma série de concertos abran-
gendo diferentes estilos musi-
cais, procurando ir ao encontro 
dos mais diversificados gostos 
e anseios do público. 

Este ano, da música erudita 
aos clássicos da música popular 
francesa, passando pelo Fado 
de Coimbra e a música tradi-
cional portuguesa, o Auditório 
Municipal, ao longo do mês, 
acolheu as mais diversas sono-
ridades num programa que se 
iniciou com a nossa Academia 
de Música, assinalando os 250 
anos do nascimento de Ama-
deus Mozart, e encerrou com 
um concerto pela Banda Sinfó-
nica da PSP.

O espectáculo em que participaram vários vilacondenses

João Paulo Azevedo

O jovem nadador Adriano 
Niz, do Clube Fluvial Vilacon-
dense, conquistou o Prémio 
Atleta do Ano 2005/06 de 
natação pura, atribuído na 
Gala da Associação de Natação 
do Norte de Portugal. 

Uma distinção que traduz o 
reconhecimento pelo excelente 
desempenho do atleta que, na 
última temporada, participou 
nos Mundiais de Xangai, Euro-
peus de Budapeste e Trieste, 
Taça do Mundo e Taça Latina, 
encontrando-se já a trabalhar 
para o apuramento para os 
Jogos Olímpicos Pequim 2008.  

ATLETA DO ANO

Adriano Niz

Traduzindo o mérito na for-
mação das camadas jovens que 
o Ginásio Clube Vilacondense 
tem vindo a promover em todas 
as suas secções, surgem resulta-
dos desportivos que em muito 
contribuem para o engrande-
cimento do Clube e de Vila 
do Conde. Na modalidade de 
trampolins, por exemplo, o 
jovem Tiago Lopes tem vindo 
a confirmar a excelência deste 
trabalho de base, revelando 
talento e dedicação para vingar 
numa modalidade muito exi-
gente. Ainda recentemente, foi 
convocado a integrar a Selec-
ção Nacional para o Torneio 
Sub-15, em Londres, e venceu 
na categoria de Sub-13 o Tor-
neio Internacional de Trampo-
lins, disputado em Loulé, com a 
participação de 130 atletas em 
representação de cinco países.  

Tiago Lopes

FUTEBOL
O Rio Ave Futebol Clube tem 

vindo a reforçar a aposta nos 
jogadores formados nos seus 
escalões jovens, esforço que se 
traduz pelo número, cada vez 
maior, de atletas que integram 
a sua equipa profissional. Fruto 
de um desempenho exemplar, 
os jovens Fábio Coentrão e 
Vítor Gomes têm vindo a afir-
mar-se na equipa, mas também 
nas Selecções Nacionais de  
Sub-19 e Sub-20, respectiva-
mente. Exemplo disso, são as 
recentes convocatórias de que 
foram alvo, destacando-se a 
prestação de Fábio Coentrão 
no Torneio da Noruega, contri-
buindo de forma decisiva para 
que Portugal garantisse a quali-
ficação para a segunda fase de 
apuramento para o Campeo- 
nato da Europa da categoria 
(Áustria-2007).
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Prosseguindo com o objec-
tivo de contribuir para um 
maior conhecimento do nosso 
Concelho, apresentamos um 
novo percurso de visita que, 
desta vez, nos conduz pela 
sugestiva…

…Rota de Cavaleiros

Quem, vindo de Sul, atra-
vessa a Ponte D. Zameiro e 
sobe ao largo da Sr.ª da Ajuda, 
dirigindo-se a Figueiró de 
Baixo, decalca a primeira parte 
da Rota Cividade de Bagunte, 
sugestão apresentada no 
número 61 deste Boletim.

No entanto, a nossa pro-
posta de hoje convida-o a 
continuar pela luz coada da 
floresta até Ferreiró. O cami-
nho florestal que seguimos é 
plano e fresco. Corre paralelo 
ao rio Ave, para onde partem 
os vários caminhos que vão 
surgindo à direita. 

Já num meio florestal um 
pouco diferente, onde o euca-
lipto é menos dominante e os 
carvalhos e castanheiros dei-
xam passar mais luz, o cami-
nho inflecte para ultrapassar 
um pequeno ribeiro. Do outro 
lado, não muito longe, está 
a estrada que, do Lugar da 
Cunha, em Parada, se dirige 
ao Largo da Trindade, um 
dos mais bonitos de Vila do 
Conde, onde pode apreciar 
o busto do Visconde da Trin-
dade e a bela casa que ergueu 
e que ainda hoje preside ao 
espaço.

Do extremo nascente do 
Largo da Trindade, iniciamos 
a descida em direcção ao rio 
Ave, até ao entroncamento 
com a Rua do Crasto. Neste 
ponto, tomamos, para poente, 
um caminho que há-de levar-
-nos a um pequeno alto, 
sobranceiro ao rio e muito 
destruído por pedreiras. Ali 
existiu, até há relativamente 
pouco tempo, um Castro da 
Idade do Ferro, com cerca de 
2000 a 3000 anos, destruído 
por uma pedreira clandestina. 
Tratava-se de um povoado for-
tificado, de pequenas dimen-
sões, que aproveitava o facto 
de existirem à sua disposição 
dois importantes recursos: o 
rio, provavelmente navegá-
vel até às suas imediações e 
onde os habitantes pescavam 
para seu sustento, e a veiga 
de St.ª Marinha, sustentáculo 
de uma agricultura então inci-
piente.

Se for apreciador de ornito-
logia, é aconselhável munir-se 
de um guia e de binóculos e, 
descendo até ao Ave, obser-
var a Avifauna que, apesar 
da poluição, ainda procura as 

margens do rio. Aqui poderá 
observar, também, uma das 
mais bonitas azenhas do Ave, 
num local ainda preservado.

Da Azenha do Abade, como 
é conhecida, iniciamos uma 
subida suave até à pequena 
Capela de St.ª Marinha, cuja 
devoção remonta aos con-
fins da Idade Média. Daqui 
passamos novamente pelo 
agradável Largo da Trindade, 
seguindo para Santo André 

de Parada, designação que 
poderá ter tido origem numa 
Pedra de Arca (uma Anta ou 
Dólmen) que ali existia, ou de 
um Albergue na estrada que 
vinha de Famalicão.

Santo André tem uma 
humilde Igreja no encantador 
Lugar do Cruzeiro, onde se 
localiza o marco das comemo-
rações oficiais de 1940, junto 
à casa com o mesmo nome. 

Descendo a Estrada Nacio-
nal 309, para poente, encon-
tramos um desvio à direita que 
nos leva à Igreja Paroquial de 
Outeiro Maior e à Capelinha 
de S. Martinho, antiga igreja 
paroquial, quase encerrada 

pelas paredes de belas casas 
rurais minhotas, património 
vivo que importa a todo o 
custo preservar.

 Entrando na Rua do Pedaço, 
seguimos para norte na direc-
ção de uma rotunda onde, 
virando à direita, nos dirigimos 
para Fontilheiros. Este cami-
nho, de terra, à esquerda, está 
a rodear a Quinta de Cavalei-
ros, um dos mais belos e mais 
antigos edifícios do Concelho 
de Vila do Conde e do país, e 
que, infelizmente, se encon-
tra num adiantado estado de 
degradação.

Espaço mágico, erigido 
ainda antes da fundação da 

nacionalidade sobre as ruí-
nas de uma Villa Romana, 
por cavaleiros da nobreza 
local, foi durante séculos um 
dos mais importantes solares 
de Portugal. No século XX, 
desempenhou o seu derra-
deiro grande papel, marcando 
a infância de Agustina Bessa 
Luís. É neste espaço, fruível 
apenas do exterior, já que se 
trata de uma propriedade pri-
vada, que terminamos a Rota 
de Cavaleiros.

A Casa do Visconde, no Largo 
da Trindade, em Ferreiró

         
mesmo

Azenha do Abade, uma das muitas existentes ao longo do Ave

A antiga Igreja Paroquial de Outeiro

Capela de N.ª Sr.ª da Ajuda, 
em Bagunte

Casa de Cavaleiros


