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Vila do Conde arrecada nova distinção

Recuperação da Casa de Antero de Quental
Segunda fase da empreitada já arrancou

Requalificação da envolvente ao Metro
Autarquia atenta aos níveis de desemprego

Medidas para conter efeitos da crise

Cara(o) Munícipe,
Como não podia deixar de ser, uma referência para a época tão
especial que atravessamos. Sendo certo que o País e o Mundo
padecem de uma crise económico-financeira extremamente adversa,
com as consequências que todos percebemos e sentimos, a Época
Natalícia que se avizinha não nos pode deixar indiferentes. O Natal
tem que ser sinónimo de solidariedade e de esperança. Solidariedade
para com todos aqueles que de algo precisam e esperança no futuro.
Que a Época Natalícia seja também momento de alegria, de são
convívio familiar e de amizade. A todos desejo um Feliz Natal e que o
ano de 2011 nos traga tempos melhores que aqueles que vão correndo.



A Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, na qual se refere que o conteúdo do Direito
de Oposição é a «actividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas do Governo ou dos Órgãos
das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais de natureza representativa», acrescentando-se que tal integra «os direitos,
poderes e prerrogativas previstas na Constituição e na Lei», referindo também que «os titulares de Oposição têm o direito
de ser informados regular e directamente pelos correspondentes órgãos executivos sobre o andamento dos principais
assuntos de interesse público relacionados com a sua actividade».

editorial
No articulado lê-se ainda que «os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das Autarquias Locais e que
não façam parte dos correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou
outras formas de responsabilidade directa e imediata pelo exercício de funções executivas, têm o direito de ser ouvidos
sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de actividades», aí se prevendo que «O Governo e os órgãos
executivos das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais elaboram até ao fim de Março do ano subsequente àquele
a que se refiram Relatórios de Avaliação de grau de observância do respeito pelos Direitos e Garantias constantes
da presente Lei».

Assim, no cumprimento do Estatuto em causa, foram prestadas pela Câmara Municipal, no ano em curso, as seguintes
informações:
– Ciclicamente foi remetida à Assembleia Municipal e a todos os seus membros, representativos da população
vilacondense e dos partidos políticos, bem como a todos os Vereadores, previamente à realização de cada reunião
ordinária, informação sobre a generalidade dos assuntos relativos à actividade municipal, bem como informação
de carácter económico-financeiro relativa à situação do endividamento municipal de curto prazo face a terceiros.

– Continuamente foram remetidas à Assembleia Municipal, para conhecimento dos seus elementos, cópias das minutas
e das actas relativas às reuniões do executivo municipal.
– Oportunamente, foram enviadas, a todos os membros da Assembleia Municipal, e aos próprios partidos políticos,
as propostas de Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2010.
Tais procedimentos cumpriram o estatuído no articulado da referida Lei que aprovou o Estatuto do Direito de Oposição,
o que é próprio de um regime democrático e traduz o devido respeito pelas minorias.
Os munícipes vilacondenses poderão ter acesso ao Relatório de Avaliação do grau de observância do Estatuto do Direito
da Oposição, por consulta do sítio do Município na Internet (www.cm-viladoconde.pt).
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Vila do Conde
distinguida
Novo Prémio de Reabilitação Urbana
Vila do Conde mereceu a distinção do
Prémio SIL – Salão Imobiliário de Portugal
na variante Autarquias, pelo trabalho
desenvolvido na reabilitação urbana da
cidade. Com agrado para os vilacondenses, a recuperação da Casa de Antero de
Quental foi o trabalho mais apreciado de
todos os que se apresentaram a concurso. O Júri que integrou representantes
de diferentes organismos públicos e privados e de que era Presidente o Comendador Rocha de Matos, Presidente da
Associação Industrial de Portugal, reconheceu a qualidade da obra arquitectónica desenvolvida em Vila do Conde.
Após o reconhecimento pelo restauro
da Casa José Régio, é agora a vez da Casa
de Antero de Quental que brevemente
abrirá ao público, a justificar tal distinção, em mais um trabalho realizado pelo
Gabinete de Projectos Municipais, de que
é responsável o Arquitecto Manuel Maia
Gomes.
A entrega de prémios realizou-se nos
Paços do Concelho da cidade de Lisboa,
aproveitando a realização, na FIL/Parque
das Nações, do Salão Imobiliário de Por-

tugal, no qual Vila do Conde esteve presente para promover o projecto de
requalificação da antiga Seca do Bacalhau, que se traduzirá num pólo dinamizador da vida vilacondense. Situada em
zona de grande beleza paisagística com
óptima exposição, orientada a Sul, com
frente para o rio e o mar, bem como para
a futura Marina Atlântica de Vila do
Conde, esta parcela de terreno tem Plano
de Pormenor aprovado, elaborado pelo
Arquitecto Manuel Fernandes de Sá e
preconiza a edificação de uma área de
cerca de 1167 m2 destinados à construção
de restaurantes, bem como 1100 m2 destinados a bares e cafetarias, estando
ainda previsto a construção de lojas
comerciais numa área aproximada de
360 m2.
Pretende-se, assim, levar a efeito este
importante investimento que encerrará
as obras de requalificação da orla fluvial
e marítima da cidade, preservando a
memória da antiga Seca do Bacalhau,
que ali funcionou durante dezenas de
anos e constituindo um novo pólo de
atracção para as animadas noites de Vila

do Conde, à qual afluem inúmeras pessoas da Área Metropolitana do Porto e do
Vale do Ave.
Tal equipamento de restauração e
lúdico deverá vir a ser construído pela
iniciativa privada, e poderá vir a ter um
papel importante na afirmação de Vila
do Conde.
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1. Preocupado com o desemprego no
Concelho que põe em causa a
estabilidade financeira e social de
muitas famílias, o Presidente da Câmara
reuniu com a Directora do Centro de
Emprego da Póvoa de Varzim e Vila do
Conde, tendo-se procedido à análise dos
mais recentes dados disponíveis: a
percentagem de desempregados no
concelho de Vila do Conde é semelhante
à média do Distrito do Porto,
praticamente igual à dos concelhos
vizinhos e longe dos lugares cimeiros
quando se fala a nível nacional. De resto,
verificou-se uma ligeira descida na
percentagem de desempregados
relativamente a meses anteriores e
constatou-se que essa percentagem no
nosso concelho (9% a 10%) resulta do
encerramento de empresas localizadas
noutros concelhos, onde trabalhavam
pessoas residentes em Vila do Conde.
Foram, ainda, dadas garantias que a
maioria dos desempregados (4.038 em
6.461) aufere o Subsídio de Desemprego e,
em casos mais extremos, o Rendimento
Social de Inserção com acordo de
integração no mercado de trabalho.
Foram articuladas medidas entre as duas
entidades com vista a aumentar a oferta
de emprego no nosso Concelho, sendo
sabido que vários projectos empresariais
estão a ser instalados ou em vias de
instalação no nosso território,

contribuindo para a retoma económica
que se anseia e garantindo mais postos de
trabalho.
2. O Presidente da Câmara Municipal
reuniu com a Directora Executiva do
ACES/Agrupamento dos Centros de Saúde
Póvoa/V. Conde, e com a Presidente do
Conselho Clínico, abordando assuntos de
interesse para a população em geral:
– Unidade de Saúde Familiar nas Caxinas –
deverá entrar em funcionamento em
Janeiro próximo com mais médicos e
enfermeiros, após concluídas as obras
em curso.
– SASU/Serviço de Atendimento a
Situações Urgentes – este serviço foi
agora localizado noutros espaços da
Unidade de Saúde de Caxinas, para que
as suas instalações sejam melhoradas
com obras em curso.
– Atendimento Não Programado a
Situações Agudas do Foro Ambulatório –
localizado nas instalações da antiga
«Urgência», pretende-se melhorar o
serviço prestado.
– Unidade de Saúde Pública Póvoa/V.
Conde – um serviço que deverá em breve
ser aberto na Praça Luís de Camões.
– Unidade de Saúde Familiar de Malta e
Modivas – prevê-se a sua abertura em
Dezembro próximo.
– Unidade de Cuidados na Comunidade –
importante serviço a ser prestado em

breve à população local por técnicos de
saúde diversos.
3. Decorreu, no final de Outubro, a 1.ª Feira
Social de Vila do Conde, iniciativa
organizada pela Rede Social de Vila do
Conde e Câmara Municipal, com o
objectivo de divulgar os serviços e
projectos sociais existentes no Concelho e
estimular o seu conhecimento junto da
população. Contou com a participação de
mais de duas dezenas de instituições,
contribuindo para uma maior e melhor
divulgação sobre as respostas sociais, os
projectos e as diferentes iniciativas no
domínio da intervenção e integração
social em curso no Concelho. Por outro
lado, fomentou-se uma cultura de parceria
aberta e eficaz, através do intercâmbio
de experiências e metodologias de
trabalho entre instituições.
4. Em cerimónia que decorreu na
Alfândega do Porto, o Presidente da
Câmara assinou um protocolo com a
Administração da Região Hidrográfica do
Norte e com a Indáqua de Vila do Conde,
devidamente homologado pela Ministra
do Ambiente e do Ordenamento do
Território, o qual objectiva a concretização
das acções de reabilitação e valorização da
Rede Hidrográfica Sul/Rio da Gândara, na
freguesia de Vila Chã, entre as Ruas do Rio
da Gândara e do Rio da Igreja, incluindo
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uma ligação pedonal entre estes dois
lugares da Freguesia. O investimento a ser
feito atinge 271.875,00 euros.
5. Os estudos e projectos de recuperação
da Ponte de S. Miguel de Arcos estão
concluídos, tendo-se iniciado a primeira
fase dos trabalhos que consiste na
regularização do leito e das margens do
rio. Irá seguir-se a reposição de elementos
de alvenaria e correcção do material de
selagem em juntas, bem como o
preenchimento de fissuras, o que será
realizado numa segunda fase da
empreitada, a levar a cabo em período de
estio, ou seja, a partir da Primavera de 2011.
6. Apesar dos inúmeros protestos,
nomeadamente por parte da Câmara
Municipal de Vila do Conde que sempre se
insurgiu contra a introdução de portagens
nas SCUT’S, entrou já em vigor a respectiva
cobrança em três auto-estradas,
nomeadamente Norte Litoral, Grande
Porto e Costa de Prata. Os dispositivos
electrónicos de matrícula (DEM), que
permitem beneficiar do regime de

descontos e isenções, já estão à venda. Os
chips para circular nas SCUT podem ser
comprados por 25 euros, caso o cliente
decida aderir ao extracto electrónico, ou
por 27 euros, nos restantes casos. Além do
chip e da Via Verde, são igualmente
alternativas de pagamento para circular
nas SCUT um dispositivo temporário e o
pós-pagamento que pode ser efectuado
nos CTT ou lojas PayShop.
7. O Movimento de Apoio ao Diminuído
Intelectual de Vila do Conde (MADI) é a
primeira Instituição Particular de
Solidariedade Social, em Portugal, a ser
reconhecida pela Comunidade Europeia
com a Certificação de Qualidade, o que
coloca a instituição na linha da frente de
todas as IPSS do país.
A auditoria analisou 100 indicadores,
que reflectiram sobre a qualidade
prestada ao nível da liderança, visão,
missão e política da qualidade;
comunicação, inovação, contributo para
a sociedade; direitos e deveres; politica
de ética, papéis e responsabilidades;
parcerias na prestação de serviços;

participação e envolvimento de clientes;
orientação para o cliente; abrangência;
orientação para os resultados, avaliação
de resultados e melhoria contínua e para
a qualificação e desenvolvimento dos
colaboradores.
8. O ministro da Defesa garantiu, em Vila
do Conde, que o sistema nacional de
busca, salvamento e socorro no mar
funciona em Portugal. Augusto Santos
Silva participou no seminário sobre
«Segurança Marítima», organizado pela
Associação Pró Maior Segurança dos
Homens do Mar, adiantando que, este
ano, há registo de 643 pessoas salvas em
embarcações e 652 banhistas resgatados
do mar com vida. O Governo vai
continuar a apoiar esta área, assegurou
Santos Silva, que definiu como meta
passar para as «zero vítimas, zero
naufrágios e zero mortes» no mar. Para
que o objectivo seja atingido é
fundamental que as pessoas estejam
"sensibilizadas" para a importância da
formação e para o uso dos meios
necessários à segurança no mar.
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DE CORPO E ALMA

Segunda fase
de requalificação
urbana
ARRANJO URBANÍSTICO NA ÁREA ENVOLVENTE AO METRO

Na zona nascente da cidade estão já
em curso as obras correspondentes à
segunda fase dos trabalhos de requalificação urbana das áreas adjacentes ao canal
do metropolitano de superfície.
Com um prazo de execução de 18
meses e um investimento de aproximadamente 9 milhões de euros, os trabalhos iniciados em Setembro vão permitir
a beneficiação de 130 mil metros quadrados de área e vão viabilizar a construção
de mais uma excelente área verde ao
longo do rio Ave, que se estenderá desde
a «Meia-Laranja» até à antiga Estação
Aquícola, ao longo da qual está também
prevista a construção de um arruamento
ribeirinho.
Por outro lado, fica assegurado o prolongamento das vias rodoviárias já existentes, que se entendem ao longo do canal
do Metro, nesta fase até Portas-Fronhas,
naquilo que constituirá mais um passo

importante para a mobilidade na cidade,
contribuindo para a dispersão do tráfego e
a optimização dos tempos de percurso.
A intervenção que agora se iniciou
assume ainda particular relevância porque
incluirá a construção de parques de estacionamento contíguos às estações de
Metro de Portas-Fronhas e S. Brás (o outro
da cidade, junto ao Pavilhão de Desportos,
aguarda a expropriação judicial do terreno
necessário), bem como as rotundas, sobre o
canal do Metro junto ao Recheio e ainda
uma outra rotunda na antiga EN 13, no cruzamento do McDonald’s, garantindo assim
uma maior fluidez de tráfego naqueles
locais, assegurando em simultâneo melhores condições para aparcamento de viaturas junto às estações de Metro.

Recorde-se que, este ano, toda a circulação da Linha Vermelha (serviço Expresso
e serviço Normal) passou a ser assegurada
pelos novos veículos tram-train, o que permitiu ao Metro do Porto garantir na Linha
Vermelha uma oferta 40 por cento superior à anterior (maior lotação, mais lugares
sentados e maior número de veículos
duplos). Por outro lado, a disponibilização
de mais veículos tram-train resultou na
libertação de Eurotram para a generalidade da rede, com efeitos práticos traduzidos num aumento de 9 por cento na capacidade da Linha Azul, aumento de 30 por
cento na capacidade da Linha Verde e
aumento de 20 por cento na capacidade do
tronco comum Senhora da Hora/Estádio
do Dragão.
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Melhorias
na rede escolar
EDUCAÇÃO NO TOPO DAS PRIORIDADES AUTÁRQUICAS
Encontram-se já na fase final as obras no Centro Escolar
de Labruge, orçadas em 867.883,67 euros. Este equipamento
vai substituir as Escolas de Lamosa e do Pinhal, bem como
o Jardim de Infância do Pinhal. Vai dispor de cinco salas
de aula, três salas de actividades, espaços para o
prolongamento do horário, sala multimédia/biblioteca/
/audiovisuais, gabinetes de trabalho para professores e para
atendimento geral, salão polivalente, cozinha, refeitório,
balneários/vestiários, parque infantil, recreios coberto
e ao ar livre. O complexo deverá estar concluído de modo
a que a mudança das instalações escolares se faça
nas férias de Natal.
O ano escolar arrancou em Vila do
Conde com toda a normalidade e em
melhores condições, criando-se assim a
motivação e a expectativa de que o bem-estar nas escolas vai ser maior e o crescente sucesso escolar corresponderá ao
desejo geral.
Muitas foram as obras realizadas em
diversos estabelecimentos de ensino, todas
elas objectivando uma qualidade acrescida. E, entretanto, inaugurou-se já o Centro
Escolar de Areia/Árvore, a que se seguirão
os de Labruge e das Violetas/Caxinas em
Novembro/Dezembro, bem como o da zona
poente da cidade em Dezembro/Janeiro

que permitirá o encerramento da bonita,
mas já desapropriada face aos desafios dos
dias de hoje, Escola dos Sininhos.
Entretanto, vários Jardins de Infância
que funcionavam isoladamente passaram
a estar integrados nas Escolas Básicas/1.º
Ciclo, o que lhes garante uma maior segurança, melhores equipamentos, mais apoio
e boas condições. São os casos de Malta que
passou do antigo edifício frente à movimentada Estrada Municipal de Berrossos
para o edifício da Escola Básica/1.º Ciclo
contígua ao Largo de Santa Apolónia, onde
poderá utilizar o Salão do Centro de Actividades Associativas para a prática despor-

tiva e recreativa; Touguinhó, até agora a
funcionar no edifício da Sede da Junta de
Freguesia e que passou a estar na Escola
Básica/1.º Ciclo com boas condições;Vairão,
até agora instalado na antiga Escola do
Cruzeiro e que passou para a Escola
Básica/1.º Ciclo; em Vila Chã a situação é
diferente, já que havia três Jardins de
Infância que se mantêm nas Escolas Básicas do Facho e da Igreja, encerrando o que
funcionava isoladamente, já que o número
de crianças diminuiu e só são necessários
dois Jardins de Infância.
As alterações supracitadas, para além
das melhores condições propiciadas e de
permitirem a convivência entre as crianças
dos Jardins de Infância e das Escolas Básicas que será uma mais-valia na articulação de aprendizagens, evitam ainda a
duplicação de cantinas e refeitórios com os
gastos daí derivantes. E respondem às
directrizes do Ministério da Educação no
sentido de se erradicarem situações de isolamento de espaços educativos.
Tal é também vantajoso para a organização da vida familiar em casos de famílias que têm filhos a frequentar os dois
níveis de ensino. E saliente-se ainda que só
o facto de se terem agrupado crianças de
escolas de freguesias vizinhas e de jardins-de-infância é que evitou que algumas
Escolas corressem, ou venham a correr, o
risco de serem forçosamente encerradas
face ao menor número de crianças.
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1. O Gabinete de Arqueologia Municipal e
a Divisão de Arqueologia Náutica e
Subaquática (DANS) do IGESPAR retiraram
do mar, em frente à praia de Labruge,
uma peça em chumbo de grande
dimensão datada do período romano.
Esta peça, um cepo de âncora, terá sido
arrastada, de não muito longe, para o
local, pelas correntes e marés, ao longo de
séculos, e documenta a navegação
romana na costa de Vila do Conde.
Encontra-se agora em Lisboa, nas novas
instalações da DANS, onde estará em
estudo e tratamento especializado, tendo
já sido pedido pelo nosso município o seu
depósito definitivo em Vila do Conde.
2. Uma fotografia captada em Vila do
Conde, por Zoltan Balogh, de Budapeste,
venceu a 11.ª edição do Travel’s 2010
Photo Contest (concurso de fotografias
de viagem) do conceituado jornal
Washington Post. Dos milhares de
fotografias submetidas a concurso, o júri
– integrando Carol Enquist, responsável
pela edição de fotografia do National

Geographic – escolheu a imagem tirada
numa praia de Vila do Conde, por Zoltan
Balogh aquando da sua visita à nossa
cidade, durante as férias deste ano.
3. Até ao próximo dia 14 de Janeiro de
2011, está patente no CMIA de Vila do
Conde, a exposição «Vila do Conde
Natural(mente) – conhecer para
preservar». Esta exposição visa dar a
conhecer ao grande público os diversos
espaços naturais e espécies que
caracterizam o concelho de Vila do
Conde, assim como alguns aspectos a
considerar na gestão dos ecossistemas,
para garantir a conservação das
espécies. A mostra integra cerca de 20
painéis que apresentam os contrastes
naturais do Concelho.
4. A artista Filipa César, vencedora, este
ano, da 6.ª edição do BES Photo,apresenta,
na Galeria Solar, a sua primeira exposição
individual, intitulada Montage. Filipa
César, que nos meses de Setembro e
Outubro participou, respectivamente, nas

bienais de Arquitectura de Veneza e na
Manifesta 8, em Espanha, exibe um
conjunto de vídeos e instalações
produzidos entre 2007 e 2010, numa
exposição inaugurada em paralelo com o
lançamento do Livro Montrage,
comissariado por Doreen Mende.
5. O Centro de Memória expõe até
Janeiro a mostra «A Razão das Coisas».
Esta exposição, apresentada pelo Museu
de Serralves, comissariada por Luisa
Costa Dias, reúne um conjunto de
fotografias de Gérard Castello-Lopes e
José M. Rodrigues realizadas a partir de
esculturas, «assemblages» e cerâmicas
de Júlio Pomar.
A exposição confronta as obras de Júlio
Pomar com as imagens dos dois
fotógrafos, sendo acompanhada de um
livro igualmente publicado pelo BPI.
Julio Pomar, um dos mais importantes
artistas portugueses, convocou aqui o
olhar dos fotógrafos, que enquadram as
obras do escultor garantindo-lhes novos
sentidos, afins ou complementares e a
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Acontecimentos
abertura de outros caminhos no
universo visual.
6. Após a participação no projecto
"Amália Hoje", Paulo Praça está de
regresso ao trabalho a solo, com a edição
do seu segundo álbum. «O Dobro dos
Sentidos» é um disco de canções pop
contemporâneas, gravado nos intervalos
da agenda dos Hoje, que Praça apresenta
agora nos palcos nacionais num
espectáculo original. Quase todas as
letras neste novo trabalho são da autoria
do escritor valter hugo mãe (à excepção
de duas do irmão, Simão Praça) e todas
as músicas são da responsabilidade e
cunho criativo de Paulo Praça. Salienta-se que a estreia dos espectáculos de
promoção do novo disco aconteceu no
Teatro Municipal de Vila do Conde.
7. Vila do Conde acolheu a 14.ª edição
do Júnior Tennis Cup, prova de destaque

a nível internacional que contou
com a participação de 150 tenistas,
com idades compreendidas entre os 13
e os 18 anos. Várias das grandes
promessas da modalidade marcaram
presença na nossa cidade, para
participar numa prova já com créditos
firmados no mundo do ténis
internacional.
8. A prova Nelo Summer Challenge 2010
decorreu na praia de Azurara, contando
com a participação de atletas de todo o
mundo, nas modalidades de Surf Ski e
Kayaks de Mar. Este é já considerado um
evento de referência internacional, não
só pela espectacularidade das provas,
mas também pelo nível dos atletas que
consegue reunir.
9. Os atletas de voleibol do Ginásio
Vilacondense, Jorge Graça e Miguel
Brites, sagraram-se Campeões Nacionais

da modalidade na vertente ao ar livre e
na categoria de juvenis. A prova foi
disputada na Póvoa de Varzim e
envolveu mais de uma centena de
«duplas».
10. Cassandra Oliveira e Mário Carvalho,
nadadores do Fluvial, sagraram-se
Campeões Nacionais em Águas Abertas,
nos escalões de Juvenis e Juvenis B,
respectivamente, em prova disputada
em Oeiras.
11. Realizado o Campeonato Nacional
de Pista, em canoagem, o Fluvial
arrecadou vários títulos de Campeão
Nacional, nomeadamente: João
Neves/João Monteiro em K2 Veteranos
1000 e 500 metros; João Neves/
/João Monteiro/Alberto Fernandes/
/José António Silva em K4 Veteranos
100 metros e João Neves em K1
1000 metros.
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entrevista com
Nuno Bernardo

Sucesso nacional
além-fronteiras
O vilacondense Nuno Bernardo conquistou o prémio Best Internacional TV Format
Awards na categoria de melhor formato multiplataforma. O galardão foi entregue durante a
Gala do MIPCOM, feira de conteúdos televisivos que decorreu em Cannes, França. Fundador da empresa BeActive, inicialmente
sedeada em Lisboa, Nuno Bernardo está de
regresso a Vila do Conde.
– Como surge a sua ligação à produção
de conteúdos multimédia?
– Começou ainda na Faculdade, mais
ligado ao cinema e televisão. A minha carreira
profissional começou na área da publicidade
e, em 2000, passei para os conteúdos interactivos, na TVCabo (quando a TVCabo e a Microsoft começaram a desenvolver os primeiros
projectos-piloto de televisão interactiva a
nível mundial). Com o fecho desse projecto,
que não teve o sucesso esperado, criei a minha
própria empresa, a BeActive, em 2002.
– Apaixonou-se pelos conteúdos interactivos? Parece-lhe uma boa ferramenta de
comunicação?
– Permitem-me a ligação entre duas paixões: por um lado, a vontade de contar histórias, por outro, os computadores. A minha geração sofreu a influência dos primeiros computadores pessoais e o aparecimento/proliferação da internet sempre me pareceu fascinante.
Sendo assim, aquilo que faço é utilizar as novas
tecnologias para contar histórias.
– «O Diário de Sofia» foi o primeiro
grande sucesso?
– Foi. Teve um sucesso fantástico em Portugal. Começou por ser um blog na internet e
chegou ao prime-time na RTP 1 e RTP 2, para

além dos 500 mil livros vendidos no país. Mas
regista-se o facto de, pela primeira vez, algo
ter sido produzido em Portugal, já estar adaptado a 10 países diferentes. O nosso país é
conhecido por importar todos os conteúdos
que consome, e «O Diário de Sofia» foi o inverter desse ciclo.
– Conseguiu inverter essa tendência ou
ainda há um longo caminho a percorrer?
– No nosso caso, conseguimos inverter,
porque estamos a trabalhar para o mercado
internacional. Temos já várias séries produzidas e conseguimos exportar para vários
países. Mas a indústria nacional ainda tem
um longo caminho a percorrer.
– O objectivo da BeActive é, portanto,
trabalhar para o mercado externo?
– Sim. Sempre tivemos esse objectivo. E
estamos a conseguir atingi-lo.
– Os prémios que as séries da BeActive
têm arrecadado significam novas oportunidades?
– Têm uma dupla leitura: por um lado, são
o reconhecimento do nosso talento e capacidade; por outro lado, permitem abrir novas
portas, estabelecer novos contactos e aumentar a nossa rede de compradores.
– A série «Castigo Final» está em exibição a nível nacional?
– Não. É a primeira série produzida, propositadamente, para o mercado brasileiro e está
a ser adaptada para a Rússia, embora ainda
não seja possível fazer o mesmo em Portugal.
– Que leitura faz dessa situação?
– O mercado televisivo português é
pequeno e muito limitado. Temos 3 canais
generalistas que são cópias uns dos outros.

Isto deixa pouco espaço para tudo o que seja
diferente. Os canais por cabo poderiam ser a
alternativa, mas também não apostam na
produção nacional. O que temos são vários
canais estrangeiros, com legendagem em português. Resta muito pouco espaço para a produção de conteúdos nacionais.
– A internet é, por isso, o meio de comunicação do futuro?
– Acredito que sim. Quase todos os nossos
projectos começaram na internet. E o nosso
público-alvo são os jovens que passam cerca
de quatro horas/dia na internet (metade
desse tempo é gasto a ver televisão na internet). Por isso, acredito que as novas tecnologias são o futuro, incluindo todos os suportes
que agora estão em voga. A vantagem da
internet é precisamente essa: as pessoas não
precisam de se limitar a um local ou a um
dispositivo e podem ver os conteúdos que
querem, quando querem.
– Foi também, por isso, que regressou a
Vila do Conde?
– Tendo em conta que a empresa quando
foi criada, tinha uma vocação nacional, foi
necessário localizá-la em Lisboa (infelizmente,
esta é a realidade ainda vigente: Lisboa continua a centralizar). Com a expansão internacional da empresa, já não faz sentido estar na
capital. O que fazemos pode ser feito em qualquer parte do mundo. E Vila do Conde, pela
qualidade de vida que oferece, é o local ideal
para fazer este trabalho. Mantenho a minha
casa e a minha família em Vila do Conde e vou
dividindo o meu tempo com as outras cidades
onde a BeActive tem escritórios: Dublin, Londres
e São Paulo.
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Ciclismo
à escala mundial
entrevista com José Azevedo
Em 2008, o ciclista vilacondense José
Azevedo colocou fim à sua carreira como
atleta profissional, mas manteve o desejo
de continuar ligado à modalidade.
Quando recebeu o convite para director-desportivo da equipa americana Radio
Shack, no Verão de 2009, nem sequer hesitou. Agora, pedala apenas por prazer.

– Como está a decorrer esta nova
etapa na sua carreira?
– Acho que bem. Foi o primeiro ano
nestas funções e estava com alguma
expectativa quanto ao que me esperava
quando recebi o convite. Decorrido um
ano, penso que o balanço é positivo. Pelo
menos, é esse o feedback que tenho recebido.

– Esta era a oportunidade que
estava à espera depois de terminar a
carreira desportiva?
– Era um «salto» que gostava de dar.
Quando terminei a carreira como ciclista,
fiz os cursos necessários para desempenhar estas funções e depois aguardei por
uma oportunidade. Quando me convidaram para integrar o projecto da Radio
Shack, aceitei de imediato. É um projecto
de dimensão mundial e não poderia desperdiçar esta oportunidade.

– O que faz um director-desportivo
em concreto?
– Faz o papel de treinador de uma
equipa e também é responsável pela pro-

gramação do calendário de provas que a
equipa faz durante o ano. Implica programar, seleccionar os ciclistas para cada
prova, prepará-los, definir a estratégia para
cada corrida…

– Esta é uma equipa de profissionais que o satisfaz?
– É uma equipa que tem como líder
Lance Armstrong, simplesmente o melhor
ciclista do mundo. Foi meu colega de
equipa e partilhei com ele alguns anos da
minha carreira. Mas, para além dele, tem
outros excelentes ciclistas. Em todas as
provas, a Radio Shack participa como candidata à vitória. Estamos muitos satisfeitos com a nossa equipa.

lugares… participei nas maiores provas de
ciclismo do mundo, em Mundiais e Jogos
Olímpicos. Acho que fiz tudo. Claro que
gostaria de ter ganho um Tour, mas sempre tive noção da realidade e da minha
posição nas equipas. Por exemplo, sei que
colaborei no sucesso do Armstrong e isso
dá-me muito prazer.

– Ainda anda de bicicleta?
– Às vezes, sim. Sobretudo quando
tenho algum tempo disponível em Vila do
Conde. Já não vou treinar, vou andar de
bicicleta, o que é completamente diferente. Agora pedalo por prazer. Gosto de
desporto e acho que é essencial para o
bem-estar físico.

– Como organiza o seu dia-a-dia
profissional?

– Como vê, actualmente, o ciclismo
nacional?

– Dividido entre Vila do Conde e a Bélgica, onde a estrutura da equipa está
sedeada. É lá que decorrem as reuniões e
toda a logística. A partir de Janeiro, o meu
tempo será passado de país em país,
dependendo das provas em que a equipa
vai participar.

– Não está a passar uma fase positiva.
Faltam os apoios para que as equipas possam organizar-se.

– seu percurso como ciclista profissional fez tudo o que desejava?
– Sim. Atingi resultados que eram apenas um sonho quando comecei a carreira.
Tinha 19 anos quando passei a profissional
e, nessa altura, participar num Tour de
França era um sonho… Depois, vim a terminar várias vezes entre os 10 primeiros

– Apesar de ter passado por várias
equipas nacionais e internacionais,
sempre manteve residência em Vila do
Conde. Porquê?
– Sempre me afirmei como vilacondense e acho que ajudei a divulgar o nome
de Vila do Conde, no país e no estrangeiro.
Gosto de Vila do Conde e de viver cá. Está
perto do aeroporto, o que é fundamental
para a minha actividade. Mas, essencialmente, porque me sinto muito bem aqui.
Não me imagino a viver noutro sítio!
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3. A igreja tem planta em cruz
latina, com abside e remata a
poente numa belíssima rosácea colocada no coro alto. Toda
ela é coroada por ameias. A sul
da igreja desenvolve-se o claustro cujo restauro foi deixado
incompleto pela intervenção
feita pelos técnicos da Direcção
Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, em meados do
século XX.

1. Em 1314, o príncipe D. Afonso Sanches,
filho do rei D. Dinis, e sua mulher D. Teresa
Martins de Meneses, tiveram um sonho.
Nele, ambos foram inspirados a construir
um templo e um mosteiro para albergar
uma comunidade da Ordem feminina
dos Franciscanos: as freiras de Santa
Clara. Em 1318, o templo e o mosteiro estavam construídos, seguindo a arquitectura
gótica. Assim se estabeleceu uma comunidade religiosa em Vila do Conde que só
se extinguir em 1893, ano em que morreu
a última freira.
1

4. Mais a sul ergue-se o imponente edifício do Mosteiro de Santa Clara que começou
a ser construído em 1778 e foi projectado pelo arquitecto Ventura Lobo. Este edifício
substituiu e destruiu o edifício conventual medieval. Tem a sua fachada principal voltada ao rio Ave, com uma fantástica vista panorâmica, e está construído num estilo
que marca já a transição do Barroco para o Neoclássico.
4

2. O acesso ao interior da igreja faz-se por
um portal lateral, situado junto a uma
capela do século XVI, construída no estilo
manuelino e para onde foram transladados os corpos dos fundadores e dos seus
filhos.

5. Todo o edifício é coroado por urnas e fogaréus, numa alusão simbólica do mundo
barroco. Estes símbolos recordam aos fiéis que, para além do poder e da riqueza
material, está a morte – representada pela urna – e que o inferno – representado
pelo fogo dos fogaréus – é o
destino dos que não cum5
prem os desígnios de Deus.

2

6. A área do Mosteiro tem
sido alvo de escavações
arqueológicas que procuram
revelar vestígios relacionados com a primitiva ocupação humana de Vila do
Conde, a qual remonta ao
período castrejo, anterior à
Romanização.

