
A Ministra da Saúde deslo-
cou-se a Vila do Conde para, 
nos Paços do Concelho, presi-
dir à cerimónia de assinatura do 
Acordo Estratégico de Colabora-
ção entre o Estado e os Municí-
pios de Vila do Conde e Póvoa 
de Varzim para a construção do 
futuro Centro Hospitalar. 

De acordo com o documento 
cabe ao Estado assumir a res-
ponsabilidade pela aquisição dos 
terrenos, ficando as Autarquias 
comprometidas com a realiza-
ção das obras de acessibilida- 
des e  infra-estruturas. A Minis-
tra da Saúde salientou o exem-
plo e o empenho dos Autarcas  
da Póvoa de Varzim e de Vila do 
Conde para a concretização do 
Acordo Estratégico que vai per-
mitir o lançamento do processo 
de concurso para a concepção/ 
/construção do novo Centro 

Hospitalar, o que acontecerá 
no 1.º semestre de 2009 e que 
terá obras até 2014, após o que 
a gestão clínica do mesmo será 
pública. A sua localização será a 
nascente do Estádio do Rio Ave 
F.C., próximo do centro de Vila 
do Conde.

Entretanto, encontra-se já em 
funcionamento a nova ala do 
Serviço de Urgência da Unidade 
da Póvoa de Varzim, destinada 
a individualizar o atendimento 
pediátrico. Com a abertura desta 
nova valência, e tal como estava 
previsto no protocolo assinado 

no ano passado entre a Câmara 
Municipal e a Administração 
Regional de Saúde do Norte, a 
Urgência da Unidade de Vila do 
Conde deveria encerrar entre a 
meia-noite e as 8 horas, sendo 
servida por uma ambulância 
SIV (Suporte Imediato de Vida), 
o que não veio ainda a aconte-
cer. Tal está a ser analisado com 
base nos dados estatísticos da 
procura nocturna. Importante foi 
verificar-se que já está ampliada 
a área de Cirurgia do Ambula-
tório e se melhoraram as insta-
lações da Medicina Interna, a 
ambulância SIV está  instalada, 
alargou-se a consulta aberta 
no Centro de Saúde até às 22 
horas, promoveu-se a constitui-
ção de uma Unidade de Saúde 
Familiar no Centro de Saúde  e  
a rede de Cuidados Continuados 
de Saúde é uma realidade. 

O Presidente da Câmara 
Municipal tem vindo a realizar 
uma série de reuniões com os 
responsáveis pelas forças de 
segurança a operar no Con-
celho, nomeadamente PSP e 
GNR, com o objectivo de se 
inteirar do trabalho que vem 
sendo desenvolvido, mas tam-
bém com o intuito de pressionar 
para que os meios e recursos 
humanos disponíveis possam ser 
reforçados, visando uma maior 
segurança a toda a população 
do Concelho. 

Assim, na sequência da reu-
nião tida com o Ministro da 
Administração Interna e da 
deslocação a Vila do Conde 
do Director-Geral das Infra- 
-estruturas e Equipamentos, 
o Presidente da Câmara rece-
beu, recentemente, o Coman-
dante Metropolitano da PSP e 
o Comandante Territorial da 
GNR.

Em relação à Polícia de 
Segurança Pública, a reunião 
centrou-se no patrulhamento, 
com resultados positivos, quer 
por parte dos agentes colocados 
na Esquadra da Secção, quer 
pelos agentes da Esquadra de 
Investigação Criminal. Espera-se 
a decisão governamental para 
que a Câmara Municipal possa 
avançar com a construção da 
futura Esquadra da Divisão da 
PSP em Vila do Conde, agora 
que a superintendência passará 
a envolver, para além da Póvoa 

de Varzim, também Santo Tirso. 
Sendo a coordenação realizada 
em Vila do Conde, é ainda mais 
necessária a construção da nova 
Esquadra. Tal irá possibilitar que 
aí fiquem instaladas a Esquadra 
propriamente dita, as Esquadras 
de Trânsito, Investigação Crimi-
nal e Anti-Crime, assim como 
as Brigadas de Intervenção 
Rápida.

Quanto à GNR, foi analisada 
a insuficiência dos 32 agentes 
colocados no Quartel de Vila 
do Conde e a urgência do novo 

Posto de Modivas. Foi deixada 
a garantia que até ao fim do 
próximo ano passará a ser de 
68 o contingente de efectivos 
no Quartel de Vila do Conde, 
sendo disponibilizados, ainda 
em 2008, mais 15 elementos. 

Entretanto, o Posto de Modi-
vas deverá vir a ser construído 
pela Autarquia, competindo- 
-lhe, quando estiver edificado, 
a superintendência sobre as 
freguesias de Aveleda, Cani-
delo, Fajozes, Gião, Guilhabreu, 
Labruge, Malta, Mindelo, Modi-
vas, Mosteiró, Vila Chã, Vilar e 
Vilar do Pinheiro.

Registe-se ainda que vai ser 
localizado na Maia (junto à 
EN13) um PIR/Pelotão de Inter-
venção Rápida, constituído por 
24 homens com características 
especiais para o combate ao 
crime, destinados a esta zona 
onde o concelho de Vila do 
Conde se insere. 

CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL VAI AVANÇAR

REFORÇO DA SEGURANÇA NO CONCELHO
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Desde sempre o Homem 
acreditou em Algo ou Alguém 
Superior, um deus ou um con-
junto deles, com a capacidade 
de mudar a natureza ou a nossa 
existência. Esta crença alimenta 
a fé e motiva o recurso a Enti-
dades Superiores em momen-
tos de dificuldade, de doença, 
de perigo e de má sorte, no 
sentido de serem erradicados 
os males, e trazer nova sorte 
e esperança.

Ao evocarem-se fazem-se 
votos, promessas que se cum-
prem, assim que se considere 
o pedido atendido. O Ex-Voto 
é a concretização da promessa 
feita num momento de deses-
pero e de fé.

O cumprimento da promessa 
é um acto de grande soleni-
dade, onde o mundo terreno 
e o celeste se tocam numa 
simbiose mística. O Homem 
procura materializar o agra-
decimento do favor numa 
expressão votiva visível, deposi-
tando as suas ofertas em locais 

públicos e específicos, ligados 
à Entidade que atendeu ao 
pedido feito.

Em Portugal, os milagres 
encontram-se quase por todo 
o país, com uma grande inci-
dência nos locais de culto do 
litoral, podendo, contudo, 
serem observadas importan-
tes colecções em santuários 
do interior. A diversidade de 
assuntos versados é grande, 
abarcando todas as necessi-
dades humanas: são todas as 
dores humanas e todos os aci-
dentes que podem acontecer 
ao homem ou aos seus animais 
domésticos.

A sua pintura é, normal-
mente, muito ingénua, onde 
facilmente se denota a ausên-
cia de perspectiva. Os quadros 
têm uma pintura de represen-
tação muito simples. No que 
concerne à sua composição, 
era costume incorporar nos 
quadros um conjunto de indi-
cações indissociáveis que pro-
clamassem a causa/súplica, o 

patrocinador, a boa-aventu-
rança e o bem-aventurado.

A composição das tábuas 
votivas comportava, geral-
mente, dois espaços de repre-
sentação, como momentos 
de narrativa de milagres: o 
sagrado e o profano.

Estes objectos são, acima 
de tudo, pinturas de agradeci-
mento, de memória e de teste-
munho. Os ex-votos exprimem, 
através da dialéctica entre a 
expressão escrita e a expres-
são do figurado a presença 
do sagrado e do milagre na 
vida quotidiana, a ligação do 
Homem e Deus. Constituem 
um testemunho de uma fé 
extraordinária e de um mila-
gre fantástico, comunicando 
para uma vasta audiência. 
Neste sentido, são veículos de 
comunicação. Por esta razão, 
encontrámos uma linguagem 
pictórica muito clara. Verifica-se 
neles uma forma de cultura 
codificada, numa sociedade 
analfabeta e crente.

Na Casa de José Régio de 
Vila do Conde, existe uma 
colecção de cerca de 30 ex- 
-votos, que pelo facto de terem 
sido coleccionados pelo poeta, 
um grande coleccionador de 
arte popular, e de estarem 
colocados na sua casa, junta-
mente com outros objectos, 
lhes confere uma identidade 
muito especial.

No concernente à datação 
da referida colecção, pode-se 
adiantar que o mais antigo 
será de finais do século XVII e 
o mais recente de 1867.

A propósito da qualidade da 
colecção de ex-votos da Casa 
de José Régio, apresenta-se a 
citação do Dr. Flávio Gonçalves, 
a quem, segundo o próprio, se 
deve a colocação deste acervo 
na casa do poeta: «Julgo ter 
responsabilidade na presença 
da colecção de tábuas votivas 
na casa de Vila do Conde. 
Insisti com Régio para que a 
trouxesse para cá. A colecção 
é bastante boa.»

PEÇAS DE MUSEU
DESIGNAÇÃO Ex-Voto

DESCRIÇÃO

O painel é formado por uma única prancha, entalhada de forma a inserir em si 
a moldura, sendo o seu revestimento dourado.
A pintura representa um homem acamado, uma figura masculina, que, de 
acordo com a legenda será o seu irmão, a rezar, do lado esquerdo do quadro. 
Ao centro, surge a Virgem e o Menino envoltos em nuvens. A Virgem segura 
um ramo de Oliveira, o que indica ser a Nossa Senhora da Oliveira, tal como é 
evocada na legenda.
Do lado direito, aparecem sete médicos, com togas pretas, camisa de folhos 
branca e perucas brancas. Um deles aponta para uma oliveira do lado direito.  
A cama é de dossel, com cortinas vermelhas, tem uma colcha azul e lençóis 
brancos. O ambiente tanto é interior, com a representação da cama, como exterior. 
O fundo é azul, cor do céu. Existe uma legenda na parte inferior do quadro.

TIPO
DE COLECÇÃO Pintura Votiva

LOCAL DE ORIGEM Desconhecido

DIMENSÕES 68X112,5 cm

MATERIAL Madeira de Castanho

EX-VOTO

CASA DE JOSÉ RÉGIO

Av. José Régio
4480-671 Vila do Conde
Tel. 252 248 400

Horário

Terça a Domingo
10h00/18h00

Novo Hospital será uma realidade em 2014

Efectivos da GNR em Vila do Conde serão reforçados com 68 novos elementos



Marcha pelo Coração
Integrada na acção «Sabe qual 

o seu risco?» da Fundação Por-
tuguesa de Cardiologia e assina-
lando o Dia Mundial do Coração, 
a Câmara Municipal promoveu 
uma Marcha pelo Coração, à 
qual se associaram inúmeros par-
ticipantes. Paralelamente, foram 
realizados rastreios de hiperten-
são, glicemia e colesterol, numa 
iniciativa que contou com o 
apoio e colaboração do Centro 
de Saúde de Vila do Conde.
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Intervenções Rodoviárias constantes

Graham Gussin na Solar
A  G a l e r i a 

Solar apresenta 
uma exposição 
composta por 
uma selecção de 
trabalhos de Gra-
ham Gussin (entre 
1997 e 2008), 
naquela que é a primeira apre-
sentação institucional em Portugal 
do artista britânico e que incluiu 
a apresentação de Film Poster 
de 2008, obra inédita e especifi-
camente produzida para Vila do 
Conde.

Em simultâneo, a CAVE da Solar 
apresenta «A Portrait», uma insta-
lação de Christine Fowler, baseada 
em «The Portrait of a Lady», de 
Henry James.  

 

«no património… 
ACONTECE»

No âmbito das Jornadas Euro-
peias do Património, celebradas 
em Portugal sob o tema «no patri-
mónio... ACONTECE», a Direcção 
Regional de Cultura do Norte e a 
Paróquia de São João Baptista de 
Vila do Conde, com o apoio da 
Câmara Municipal, promoveram 
um ciclo de iniciativas na Igreja do 
Convento de Santa Clara, incluindo 
palestras, visitas guiadas e concer-
tos. Também na Igreja Matriz teve 
lugar o Concerto Comemorativo 
do 100.º Aniversário do Órgão de 
Tubos. As Jornadas Europeias do 
Património são uma iniciativa anual 
do Conselho da Europa e da União 
Europeia no âmbito da sensibiliza-
ção dos cidadãos europeus para 
a importância da salvaguarda do 
Património que envolve cerca de 
50 países. 

Eng.º Eça Guimarães

Faleceu, no passado dia 17 
de Setembro, o Eng.º Fernando 
Manuel Eça Guimarães, figura 
de referência no CDS local, ex- 
-vereador da Câmara e Depu-
tado Municipal. Em 2007, foi 
distinguido pela Autarquia com a 
atribuição da Medalha de Mérito 
Municipal por «durante mais de 50 
anos, a nível pessoal e profissional, 
ter desempenhado uma relevante 
intervenção na vida do Município, 
emprestando a sua capacidade e 
solidariedade à intervenção autár-
quica, e também às associações e 
instituições do Concelho».

No Campeonato Nacional de 
Torneios Abertos, realizado em 
Ponte de Lima, Vila do Conde 
brilhou, tendo sido conquistados 
os seguintes títulos nacionais por 
atletas do Fluvial e do Kayak: José 
Macieira e António Gomes, do 
CFV, Campeões Nacionais em K2 
Cadete; Rute Costa, Márcia Pinto, 
Célia Vieira e Catarina Vilhena, 
do Kayak, Campeãs Nacionais em 
K4 Cadete Feminino; João Ber-
nardo Teixeira e Luís Maia, do 
Kayak, Campeões Nacionais em 
K2 Menor Masculino. 

Os atletas César Benta e Rui 
Silva (na foto), da Associação das 
Caxinas e Poça da Barca, regista-
ram uma participação muito hon-
rosa no Campeonato do Mundo 
de Surf Casting (modalidade de 
pesca desportiva praticada no 
areal), disputado em Barcelona, 
Espanha. Os atletas integram 
a secção de Pesca da referida 
colectividade que este ano já 
conquistou os títulos de Cam-
peão Nacional Juvenil (Joaquim 
Fangueiro), Campeão Regional 
Juvenil (David Braga) e Campeão 
Regional Júnior (Hélder Benta).

O Fluvial Vilacondense con-
quistou o título de Campeão 
Nacional de Sprint em Quadri-
-Scull Masculino com a equipa 
formada por Gualter Graça, 
Pedro Ramos, Leandro Fer-
nandes e Tito Pinto. Tratou-se 
do culminar de uma época de 
sucessos para esta formação 
com a obtenção dos Títulos de 
Campeões Nacionais de Inverno, 
Campeões Nacionais de Verão, 

Vencedores da Taça de Portu-
gal e Campeões Nacionais de 
Sprint. 

Destacam-se ainda o 2.º Lugar 
e Título de Vice-Campeãs Nacio-
nais em Double-Scull Feminino 
conquistado pela equipa for-
mada por Janine Coelho e Ana 
Raquel Santos e o 2.º Lugar e 
Título de Vice-Campeã Nacional 
em Skiff Júnior Feminino pela 
atleta Tânia Ventura.

A equipa de Retorta con-
tinua a confirmar todo o seu 
potencial, reunindo já no seu 
historial vários títulos que hon-
ram a colectividade e Vila do 
Conde. Depois de ter conquis-

tado a Liga dos Campeões do 
Futebol Popular do Norte, esta 
formação vilacondense conquis-
tou também a Super-Taça do 
Norte, ao vencer o Nespereira 
de Guimarães.    

REMO

FUTEBOL

DISTINÇÃO DE «NELO»
O empre sá r i o 

Manuel Ramos, conhe-
cido por «Nelo», foi dis-
tinguido pelo Governo 
com a atribuição da 
Medalha de Bons Ser-
viços Desportivos, em 
sessão realizada nos 
Paços do Concelho e 
presidida pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto. 
Depois de ter sido distinguido com a Medalha de Mérito Muni-
cipal, Manuel Ramos vê agora o seu trabalho reconhecido a 
nível nacional, na mesma altura em que reuniu, em Vila do 
Conde, cerca de 70 canoístas de todo o Mundo que partici-
param nos Jogos Olímpicos de Pequim, onde as embarcações 
construídas pela empresa conquistaram seis medalhas de ouro, 
sete de prata e outras tantas de bronze, num total de 20 em 
36 atribuídas.

Mais recentemente, a Mar-Kayaks foi uma das quatro 
empresas distinguidas com o prémio «Óscar PME», em ceri-
mónia promovida pelo IAPMEI e pelo Ministério da Economia 
e da Inovação, presidida pelo Primeiro-Ministro. 

Numa reunião realizada na Câmara Municipal, entre o 
Director de Estradas do Distrito do Porto e o Presidente da 
Câmara e o Vereador das Obras Municipais, foram analisados 
diversos assuntos relacionados com intervenções rodoviárias 
consideradas essenciais no nosso Concelho.

Destacam-se entre as várias questões analisadas:

• Reconstrução da Ponte D. 
Zameiro – A necessária obra de 
recuperação já se iniciou, estando 
fixado o prazo contratual de 150 
dias para a empreitada, da res-
ponsabilidade da empresa BEL 

– Engenharia e Reabilitação de 
Estruturas, S.A.. A Câmara Muni-
cipal continua a insistir na neces-
sidade de serem devidamente 
beneficiados os acessos de liga-
ção a Macieira e Bagunte.

• Construção de passeios nas 
EN’s – Resultado do levantamento 
feito e de várias necessidades sen-
tidas, vão ser construídos 6.440 
kms de passeios em diversas fre-

guesias do Concelho, devendo os 
trabalhos iniciarem-se ainda este 
ano, começando a intervenção 
pelas freguesias de Guilhabreu, 
Junqueira e Macieira.

• Outros assuntos foram anali-
sados, incidindo especialmente na 
premência de uma via nascente 
alternativa à A28 e à EN13, bem 
como a desejada ponte rodoviária 
a nascente da actual. A semafori-
zação de cruzamentos em EN’s e 
a sinalização turística nas EN13, 
A28 e A7 foram também ques-
tões abordadas.

Entretanto, e integrada no 
plano de requalificação urbanís-
tica, previsto aquando do início 
da intervenção do Metro no 
nosso Concelho, decorre a bom 
ritmo a empreitada de constru-
ção da nova Variante à Estrada 
Nacional 104, junto à Estação de 
Árvore, que prevê a eliminação 
da passagem de nível, com um 

desvio considerável da EN 104 a 
partir da Rua do Souto, o que 
permitirá a criação de condições 
para uma travessia desnivelada 
do eixo rodoviário, com a insta-
lação de uma nova rotunda no 
Lugar do Corgo, na EN 13 entre 
a rotunda de Azurara/Árvore e o 
cruzamento para a Areia.

Passa, assim, a estabelecer-se 
uma nova ligação, o que permi-
tirá um novo acesso, mais directo, 
a todo o tráfego proveniente das 
freguesias a nascente com destino 
ao Porto e a Vila do Conde. De 
salientar que, com a criação da 
referida rotunda, será dado início 
à construção da via que há-de 
conduzir à nova ponte sobre o 
Ave, paralela ao canal do Metro. 

• Duplicação do acesso das 
A28 e A7 ao norte da cidade – O 
projecto de execução está a ser 
elaborado, devendo concluir-se 
em Março. A partir da análise 

efectuada, poderá a obra ser 
concretizada e adjudicada, por 
forma a passarem a existir quatro 
faixas de rodagem na entrada e 
saída de Vila do Conde.

• Beneficiação da EN 206 
– Na empreitada de requalifi-
cação da EN 206, deverá ser 
construída uma rotunda na 
zona de Pigeiros em Touguinhó, 
o que será fundamental para 
a segurança no local e evitará 
acidentes graves que ali se têm 
verificado.

• Limpeza das bermas – Irão 
continuar a efectuar-se traba-
lhos de conservação das ber-
mas, traduzidos em limpeza e 
ceifa de ervas, nomeadamente 
nas Estrada Nacionais 13, 104, 
306 e 318.
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NOVAS COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

No respeito pela Carta Edu-
cativa Concelhia e com o desejo 
de ver construídos os equipa-
mentos escolares necessários 
para que se desenvolvam as 
actividades de  enriquecimento 
curricular, a Câmara Municipal 
continua a preparar projectos 
a serem candidatos ao QREN/
Quadro de Referência de Estra-
tégia Nacional.

Aprovados foram já diversos 
Complexos Escolares, os quais 
vão agora ser concursados para 
adjudicação e arranque sequente:

• Na cidade, com frente para 
a Avenida Bento de Freitas e 
Rua Sónia e Robert Delaunay, 
vai surgir um Complexo com 
15 salas;

• Nas Caxinas e Poça da Barca, 
a nascente do Cemitério, será 
um Complexo com 11 salas;

• Em Árvore, no terreno da 
Escola da Areia, será um Com-
plexo que resulta da requalifica-
ção/ampliação da actual EB1/JI, 
com 11 salas;

• Em Labruge, a sul da Ave-
nida da Praia, será um Com-
plexo com 8 salas.

Todos os Complexos Esco-
lares possuirão salas para o 
prolongamento do horário 
pré-escolar, biblioteca, sala de 
informática, salão polivalente 
e refeitório.

 O investimento global com 
estes Complexos de Esco-
las está orçado num mon-

tante superior a 7 milhões de  
euros.

Outras candidaturas irão 
ser oportunamente apresenta-
das, tais como os Complexos 
a poente da Escola dos Cor-
reios na cidade, em Mindelo, 
em Bagunte/Ferreiró/Outeiro e 
Parada, entre outros.

Com o início do ano lectivo, 
começou também a interven-
ção de remodelação da Escola 
Secundária José Régio de Vila 
do Conde, recorrendo-se à ins-
talação de monoblocos para 
substituição das salas de aula, 
enquanto decorrem as obras. 

Traduzindo-se num investi-
mento que ronda os 7 milhões de 
euros, o projecto prevê a remo-
delação de todos os pavilhões 
que actualmente compõem o 
edifício escolar, transformando-os 
numa única unidade, de forma 
a permitir a rentabilização dos 
espaços existentes e a criação de 
outras infra-estruturas considera-
das fundamentais para o desen-
volvimento das actividades, não 
só lectivas, mas também lúdicas, 
recreativas e desportivas. 

A Escola Secundária José 
Régio é um dos 26 estabeleci-
mentos do 3.º ciclo integrados 
no projecto «Modernização das 
Escolas» lançado pelo Governo 
e que, no prazo de oito anos, 
pretende reabilitar 330 escolas 
em todo o país.

A empreitada deverá prolon-
gar-se por um prazo de 14 meses, 

coincidindo com o período 
lectivo, e irá abarcar todos os 
equipamentos já existentes, 
dotando-os de mais conforto e 
comodidade (a nível térmico e 
acústico), salas de aula, labo-
ratórios e oficinas tecnologica-
mente apetrechados de modo a 
responder às actuais exigências 
educativas. 

O Centro de Memória 
vai ser inaugurado no pró-
ximo dia 14 de Dezembro, 
ficando instalado na secu-
lar Casa de S. Sebastião. 
A reconstrução e requa-
lificação do edifício para 
Museu foi um trabalho 
de enorme delicadeza, o 
mesmo acontecendo com 
a zona do jardim que viu 
recuperada a sua traça do 
passado.

A ampliação destinada 
a Arquivo obedeceu ao 
projecto idealizado para 
tal fim. O custo da obra, 
comparticipado por fun-
dos comunitários e esta- 
tais, atinge os 6 milhões 
de euros.

O aliciante de devolver 
este belo espaço do núcleo 
antigo à comunidade local 
e demais visitantes, através 
da criação de espaços pri-
vilegiados para o acesso à 
informação, novas tecno-
logias e espaço internet, é 
potenciado com a criação 
de infra-estruturas volta-
das para as actividades de 
exterior como o auditório 
ao ar livre, a cafetaria e 
esplanada, bem como o 
belíssimo espaço do jar-
dim do solar e respectivo 
mirante com uma vista pri-
vilegiada sobre a cidade, a 
integrar nos circuitos turís-
ticos locais e nacionais.

A inauguração exigiu 
que se produzissem expo-
sições dignas do espaço: 
– Júlio e o expressionismo 
em Portugal; Esculturas de 
Ângelo de Sousa da respon-
sabilidade da Fundação de 
Serralves; arte cinemática 
com colaboração das Cur-
tas Metragens e Vocitato 
Santo Johanne (chamado 
de São João) programada 
pela Autarquia.

Concluído está também 
o Centro de Pedagogia 
Ambiental, ligado aos jar-
dins e com frente para a 
Rua de Santo Amaro, que 
vai ser um elemento muito 
interessante e importante  
para o conhecimento e  a 
formação dos alunos das 
nossas Escolas e da comu-
nidade em geral.

Tal como vem sucedendo nos 
últimos anos, a Câmara Muni-
cipal promoveu uma sessão de 
recepção às centenas de pro-
fessores e funcionários que irão 
trabalhar nas escolas de Vila do 
Conde, ao longo do presente ano 
lectivo. Lotando por completo o 
Auditório Municipal, docentes e 
funcionários foram informados 
sobre as novas competências na 
área educativa que futuramente 
serão assumidas pela Autarquia, 
nomeadamente no que respeita 

à gestão do pessoal e manu-
tenção do parque escolar; bem 
como das intervenções de repa-
ração e melhoramento realizadas 
em vários estabelecimentos de 
ensino, aproveitando o período 
de férias lectivas, e da continua-
ção da oferta de livros e material 
escolar às crianças que pertencem 
a famílias carenciadas, do apoio 
às visitas de estudo e ao desporto 
escolar. A todos foi oferecida a 
Agenda Escolar Concelhia, este 
ano dedicada às Rendas de Bilros. 

O ano lectivo 08/09 arrancou 
em Vila do Conde com toda a 
normalidade, embora com os 
recorrentes problemas relacio-
nados com a falta de pessoal 
auxiliar em número suficiente 
para assegurar os serviços em 
algumas escolas. Uma situação 
que está a ser resolvida pela 
Direcção Regional de Educação 
do Norte, recorrendo à coloca-
ção provisória de pessoas que se 
encontram inscritas no Centro de 
Emprego, mas será ultrapassada 
em definitivo logo que a Câmara 
Municipal assuma as novas com-
petências na área da Educação.

Depois de ter apostado no 
objectivo da «escola a tempo 
inteiro» com o serviço de 
refeições em todos os esta-
belecimentos de ensino, pro-
longamento de horário no 
pré-escolar e alargamento das 
actividade de enriquecimento 
curricular a todas as escolas 
básicas do 1.º ciclo, a Câmara 
Municipal vai assumir agora 
novas competências na gestão 
do pessoal auxiliar das escolas 
básicas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 
bem como na manutenção e 
ampliação do parque escolar 
dos 2.º e 3.º ciclos.

Tal resulta de um processo de 
descentralização decretado pelo 
Governo, a que aderem apenas 
os Municípios interessados em 
aceitar as novas responsabili-
dades. Em Vila do Conde, isso 
vai acontecer após um processo 
negocial entre a Direcção Regio-
nal de Educação do Norte e a 
Câmara Municipal, com o envol-
vimento dos diversos Conselhos 
Executivos das Escolas EB 2,3 e 
dos respectivos Agrupamentos 
de Escolas.

Deste modo, do protocolo 
assinado entre a Autarquia e o 
Ministério da Educação resulta 
que: 

• O pessoal auxiliar e admi-
nistrativo – dos quadros e 
contratado – que trabalha 
nessas Escolas passará para a 
Autarquia e será devidamente 
reforçado para que passe a 
haver o número de funcioná-
rios necessários em todas as 
escolas básicas, o qual deverá 
atingir 315.

• Os edifícios das Escolas EB 2, 3 
– «Frei João» e «Saúl Dias» na 
cidade, «D. Pedro IV» em Min-
delo, «A Ribeirinha» em Macieira 
e «Dr. Carlos Pinto Ferreira» na 
Junqueira – só passarão a ser da 

responsabilidade da Autarquia 
após serem realizadas as obras 
necessárias definidas numa peri-
tagem conjunta CMVC/DREN, 
com recurso a verbas comuni-
tárias e estatais.

• No protocolo assinado está 
também registada a importân-
cia de se criar, com carácter de 
urgência, uma Escola Básica e 
Secundária na zona sul do con-
celho, numa lógica de moder-
nização e que será objecto de 
contratualização entre a CMVC 
e a DREN.

Refira-se que as competências 
transferidas cabiam à Adminis-
tração Central, já que as com-
petências próprias das escolas 
se mantêm integralmente nas 
suas responsabilidades.

De acordo com o Presidente 
da Câmara, «as razões que leva-
ram a aceitarmos estas novas 
competências têm a ver com a 
convicção de que a Autarquia 
pode contribuir para um melhor 
serviço às escolas, aos alunos e 
às famílias, face à proximidade 
e à boa ligação que tem com os 
Conselhos Executivos dos Agru-
pamentos e com os Professores 
em geral, bem como com o Pes-
soal que aí trabalha».

NOVOS COMPLEXOS ESCOLARES

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RÉGIO

INAUGURAÇÃO
DO CENTRO
DE MEMÓRIA

RECEPÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA
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VIVER VILA DO CONDE

Aproveitando a realização da 
5.ª edição da «Portugal Rural – 
Feira de Actividades Agrícolas», 
a Câmara Municipal promoveu 
uma reunião na qual estiveram 
presentes o Ministro da Agricul-
tura, o Presidente da Câmara, o 
Director Regional da Agricultura 
do Norte, a Cooperativa Agrícola 
de Vila do Conde, a Associação 
da Agricultores de Vila do Conde 
e a Associação de Jovens Agricul-
tores do Distrito do Porto.

Foram analisados vários temas 
de interesse sobre a temática 
da agricultura, nomeadamente 
a necessidade do subsídio à 
energia verde, a eliminação da 
taxa de audiovisual nas baixadas  
eléctricas para rega, a manu-
tenção das candidaturas ao 
subsídio de gasóleo nas organi-
zações agrícolas, o pagamento 
atempado das ajudas anuais e 
o incentivo às sociedades de 
agricultores.

Na passagem do 107.º Ani-
versário do Nascimento de José 
Régio, a Câmara Municipal 
apresentou o novo áudio-guia 
da Casa-Museu do escritor, um 
importante suporte para a rea-
lização de visitas àquele espaço 
museológico. 

Brevemente, a Autarquia irá 
apresentar o áudio-guia do pro-
jecto Rotas de Escrita que per-
corre os espaços marcantes na 
vida dos escritores que nasceram 
ou viveram em Vila do Conde.  
No Centro de Documentação 
José Régio foi ainda inaugu-
rada a exposição «Bonecos de 
Estremoz: Colecção de Júlio 
dos Reis Pereira», uma mostra 

que reúne parte do espólio de 
bonecos coleccionados ao longo 
da vida pelo irmão de Régio e 
que, entretanto, foi adquirida 
pela Câmara Municipal de Estre-
moz. Numa parceria estabele-
cida entre as duas autarquias, 
foi possível trazer a exposição a 
Vila do Conde, ficando patente 
ao público até ao dia 14 de 
Dezembro de 2008. 

«À procura da nova energia…»

«Chuva Ácida» distinguido

No âmbito da exposição «À 
procura da nova energia…», que 
estará patente ao público até ao 
próximo dia 31 de Dezembro, no 
Centro de Monitorização e Inter-
pretação Ambiental (CMIA), cujo 
objectivo é evidenciar a impor-
tância da possível alteração de 
comportamentos face ao uso de 
recursos energéticos, mostrando 
as várias alternativas existentes de 
momento e respectivas perspec-
tivas futuras, está agendado um 
ciclo de palestras que trará ao 
CMIA individualidades de reco-
nhecido mérito no âmbito das 

energias renováveis. Dando início 
ao referido ciclo, decorreu já a 
primeira das palestras agenda-
das, contando com a presença do 
Eng.º Luís Braga da Cruz, actual 
Presidente do pólo português do 
Operador do Mercado Ibérico de 
Energia.

O projecto «Chuva Ácida», 
desenvolvido na Escola 
Secundária Afonso Sanches, 
venceu o 1.º Prémio da cate-
goria «Sustentabilidade» do 
Programa Ciência em Acção, 
integrado no Congresso Ibero-
-Americano de Valladolid. 

O trabalho foi desenvolvido 
no âmbito da disciplina de 
Química, com orientação da 
Professora Isilda Galiza, pelos 
alunos Patrícia Silva, vence-
dora das Olimpíadas da Quí-
mica 2008 da região Norte, e 
Miguel Costa, Vencedor das 
Olimpíadas da Química 2008 

da região Norte, entretanto 
recebidos na Câmara Munici-
pal. Este simulador é um dos 
quatro trabalhos expostos no 
CMIA desenvolvidos por pro-
fessores e alunos da Escola 
Secundária D. Afonso San-
ches, no âmbito das Energias 
Renováveis.

Agricultura em análise

Aniversário de José Régio

O Instituto do Turismo de Por-
tugal, o Grupo Pestana Hotéis e a 
Enatur, vão candidatar a emprei-
tada de transformação do Mos-
teiro de Santa Clara em Pousada 
a financiamento comunitário do 
QREN (Quadro de Referência de 
Estratégia Nacional). Recente-
mente, foi assinado um adita-
mento ao Protocolo inicial que, 
na altura, envolveu o Governo e 
a Câmara Municipal com o objec-
tivo de se proceder à requalifica-
ção do Mosteiro, transformando-o 
na maior Pousada da Enatur do 
Norte do país. Esta candidatura 
resulta na confirmação da obra 
que deverá iniciar-se logo que a 
empreitada a decorrer no Palá-
cio da Justiça esteja concluída, 
representando um investimento 
decisivo para Vila do Conde, não 
só para a valorização do nosso 
património arquitectónico, mas 
também para a afirmação do 
turismo concelhio e nortenho.

Recorde-se que a intervenção 
no Palácio da Justiça deverá pro-
longar-se por um ano, tendo os 
serviços do Tribunal e Ministério 
Público sido transferidos provi-
soriamente para o Mosteiro de 
Santa Clara. Com o objectivo de 
se inteirar sobre o andamento 
das obras, o Secretário de Estado 
Adjunto e da Justiça deslocou-se 
a Vila do Conde, tendo visitado 
o Palácio da Justiça, o Mosteiro 
e o futuro Centro Educativo de 
Santa Clara, cuja construção 
deverá estar concluída até ao 
final do ano. 

A empreitada de construção da nova residência universitária 
do Instituto Politécnico do Porto está a decorrer, dando segui-
mento ao projecto de conclusão da Praça José Régio. A obra, 
construída de raiz, deverá prolongar-se durante o período de um 
ano, representando um investimento aproximado de 1 milhão 
e 700 mil euros, e resulta de uma parceria estabelecida entre 
o Instituto Politécnico do Porto e a Câmara Municipal. A nova 
residência universitária irá aumentar a capacidade de oferta de 
alojamento para os estudantes da ESEIG, permitindo, por outro 
lado, a fixação de jovens no Núcleo Antigo da cidade. 

Para além desta construção, a empreitada implica ainda a 
edificação de uma escadaria definitiva e elevador que farão a 
ligação entre a Praça José Régio e o Centro Histórico.

Reciclagem sempre a crescer

Inovação e Educação

Antero de Quental em filme

A quantidade de resíduos sóli-
dos, nomeadamente embalagens 
plásticas e metálicas, papel e car-
tão e vidro, separados e envia-
dos para reciclagem, voltou a 
atingir novos recordes em Vila 
do Conde. 

Nos primeiros seis meses do 
ano, verificou-se no conjunto 
daqueles três materiais um cres-

cimento de 16,3%. Actualmente, 
existem 426 ecopontos distribu-
ídos pelo Concelho, o que signi-
fica que existe um ecoponto para 
cada 182 habitantes.

Tal veio reforçar  a cobertura 
da população por equipamentos 
de deposição selectiva, que era 
já considerada uma  das maiores 
do país.

Um projecto de educação luso-
-brasileiro, ao qual se encontra 
associada a Escola EB 2/3 Dr. Car- 
los Pinto Ferreira da Junqueira, foi 
distinguido no Brasil com o 1.º Pré- 
mio do Concurso de Educadores 
Inovadores organizado pela Micro-

soft Brasil. O projecto desenvol- 
ve-se em torno das experiências 
do piloto brasileiro Santos-Dumont 
e envolve alunos dos 10 aos 14 
anos, de Portugal, Brasil e França, 
que se dedicam à elaboração de 
um blogue conjunto. 

O novo filme do realizador 
José Medeiros, a exibir em 
2009 na RTP/Açores, recorda a 
vida e obra do poeta Antero de 
Quental, pelo que se impunha 
uma passagem obrigatória por 
Vila do Conde da equipa de 
produção para a gravação das 
cenas da vida do escritor que 
aqui residiu, entre 1881 e 1891.  
Antero de Quental nasceu em 

Ponta Delgada, ilha de São 
Miguel, nos Açores, em 1842. 
Licenciou-se em Direito na Uni-
versidade de Coimbra. Privou 
com nomes sonantes da cul-
tura portuguesa como Eça de 
Queirós e Ramalho Ortigão e 
suicidou-se em 1891 na cidade 
natal. Em Vila do Conde, terá 
vivido os anos menos atormen-
tados da sua vida.

A Câmara Municipal mani-
festou-se satisfeita com a pro-
posta de PIDDAC (Programa 
de Investimentos e Despesas 
de Desenvolvimento da Admi-
nistração Central) do Governo, 
no que respeita aos investimen-
tos programados para Vila do 
Conde. 

Em 2009, serão atribuídos 
2,550 milhões de euros, a 
distribuir pelas seguintes inter-
venções: arranjo poente da 

zona ribeirinha entre a Praça 
D. João II e os Assentos, obras 
de adaptação das instalações 
do Palácio da Justiça, cons-
trução do Centro Educativo 
de Santa Clara, requalifica-
ção da EB 2,3 Frei João/Vila 
do Conde, remodelação da 
Colónia de Férias em Árvore 
e Residência Universitária na 
Praça José Régio.

De resto, estão em curso 
obras vultuosas  na Escola José 

Régio e está garantida a trans-
ferência das verbas necessárias 
à construção da Esquadra para 
a Divisão da PSP e para o posto 
da GNR em Modivas. A nova 
acessibilidade a partir da A28 e 
melhorias na rede viária nacio-
nal a concretizar pelas Estradas 
de Portugal, a beneficiação e 
ampliação das instalações do 
Campus Agrário e do Labora-
tório Nacional de Investigação 
em Vairão, e o apoio financeiro 

a várias obras de Instituições 
Sociais estão, de igual modo, 
equacionadas. Apesar de satis-
feito com a «disponibilidade 
evidenciada pelo Governo», 
o Presidente da Câmara disse 
aguardar que «outras interven-
ções importantes, como sejam 
a Escola EB 2,3 e Secundária 
na área sul do Concelho, e o 
Parque de Desporto e Lazer na 
Poça da Barca sejam também 
concretizados».

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PARA 2009

NOVA RESIDÊNCIA

UNIVERSITÁRIA

MOSTEIRO TRANSFORMADO 

EM POUSADA

Cerca de 200 pessoas parti-
ciparam no seminário organi-
zado pela Comissão Europeia e 
pelo Comité das Regiões, com 
a colaboração do Eixo Atlântico, 
no contexto dos Open Days 
2008, centrado no conceito da 
Cooperação Transfronteiriça de 
Segunda Geração, como ele-
mento inspirador da Política 
Regional Europeia no período 
2013-2020.

O Eixo Atlântico apresentou 
aos responsáveis europeus a 
necessidade de um novo modelo 
de cooperação transfronteiriça, 
com base na prestação de ser-

viços partilhados e nas políticas 
de gestão do território comum, 
estruturando-se como um dos 
pilares da Política Regional da 
União Europeia.

A realização destes seminários 
teve como principal objectivo 
impulsionar o debate, dentro 
da União Europeia, sobre os 
mecanismos de cooperação de 
segunda geração que, na opi-
nião do Eixo Atlântico, devem 
inspirar as políticas de coope-
ração no período 2013-2020. 
A necessidade de articular as 
políticas de planificação ter-
ritorial e estratégicas entre a 

Galiza e o Norte de Portugal, 
assim como experiências de 
cooperação transfronteiriça 
que estão a ser desenvolvidas 
no âmbito da União Europeia, 
foram focalizadas no decorrer 
do seminário. O debate sobre a 
Cooperação de Segunda Gera-
ção que promove o desenvolvi-
mento conjunto e harmonioso 
de serviços partilhados, essen-
ciais para o desenvolvimento 
socio-económico e para uma 
melhor qualidade de vida dos 
territórios de fronteira: trans-
portes, TIC’s, educação, saúde, 
parques logísticos empresariais 

e tecnológicos e ordenamento 
do território conjunto.

Depois de muitos anos cen-
trados numa fase de predomí-
nio das grandes infra-estruturas 
europeias, a melhoria da qua-
lidade de vida quotidiana dos 
cidadãos deve ser a prioridade 
da Política Regional Europeia 
para o novo período 2013- 
-2020.

EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR
EIXO ATLÂNTICO ORGANIZA WORKSHOPS NOS OPEN DAYS 2008


