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A proposta da presente edição apresenta algumas sugestões de visita, percorrendo o
Núcleo Antigo da cidade, e
descendo até à Zona Ribeirinha, numa clara evocação de
Vila do Conde…

… na memória
dos Descobrimentos
O percurso tem início no
Largo dos Artistas, onde se
encontra um conjunto escultórico de homenagem aos
trabalhadores. Este é o antigo
Largo do Senhor da Cruz, que
o povo consagrou como «dos
artistas», e daqui partem
várias ruas que atravessam o
Núcleo Antigo.

Conjunto escultórico de homenagem aos calafates, carpinteiros, pedreiros…

Prossiga pela Rua de São
Bento e aproveite para (re)
visitar o Museu das Rendas
de Bilros, instalado numa
antiga casa senhorial, conhecida como Casa dos Vinhais.
Do acervo do Museu fazem
parte interessantes e raras
peças de rendas de bilros,
piques, almofadas de outras
partes do mundo, assim como
se conta a história do aparecimento desta tradicional arte
de Vila do Conde. Na oficina
anexa, pode ser apreciado o
labor e destreza das nossas
rendilheiras, situando-se, no
mesmo edifício, a Escola de
Rendas de Bilros.

Para além da exposição permanente, no Museu se encontram
rendilheiras a trabalhar ao vivo

Um pouco adiante, detenha
a sua atenção na Capela de
S. Bento, a única da cidade
propriedade de particulares.

esmo

Foi mandada edificar por Maria
Baía, no princípio do séc. XVII,
cumprindo as disposições testamentárias do seu marido,
Manuel Barbosa de Sá. O altar
da cabeceira apresenta uma
composição da transição do
barroco, com elementos neoclássicos. Ladeiam a imagem
do patriarca, dois painéis pintados com a figura de S. João
Baptista e de S. João Evangelhista. Por cima deste conjunto, Nossa Senhora segura
o Menino.
Prossiga até à Rua do
Socorro, mas não sem antes
apreciar o Convento e Igreja
de Nossa Senhora do Carmo,
uma edificação do séc. XVIII
que serviu de Hospício de
Nossa Senhora do Carmo, de
Carmelitas Descalços, fundado
em 1755. A Igreja foi edificada
na Rua dos Prazeres, local
onde os monges adquirem as
instalações do Recolhimento
das Ursulinas, para aí habitar, a
partir de 1765. A Igreja possui
um interessante portal, obra
de cantaria em estilo joanino
decorado com conchas e motivos vegetais. O lintel, em arco
abatido, aparece enquadrado
por duas meias colunas e que
terminam em capitéis compósitos em que se reúnem elementos jónicos e coríntios.

Monges permaneceram no Convento até à extinção das ordens
religiosas, altura em que o imóvel
passa a património municipal

Continuando o percurso,
encontra uma Capela dos
Passos, a 5.ª estação da Via
Sacra, de um conjunto de
outras capelas espalhadas
pelas ruas do Núcleo Antigo
da cidade, e que representa
a passagem religiosa em que
Jesus é ajudado pelo Cireneu.
Chegado à Capela de N.
Sr.ª do Socorro, aproveite para
apreciar a vista da cidade,
sobretudo, da Zona Ribeirinha. A Capela foi mandada
construir em 1603, por Gaspar
Manuel Carneiro, piloto-mor
das carreiras da Índia, China e
Japão. Tem uma conformação
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original que lembra um templo indiano e é um excelente
miradouro de onde se vislumbra um dos mais bonitos locais
da cidade. De salientar no seu
interior, os belos painéis de
azulejos do séc. XVIII, representando várias cenas da vida de
Cristo. No meio do pavimento,
encontra-se a sepultura dos
fundadores, com inscrição e
brasão de armas.

nacionalidade. Actualmente,
estão situados na margem
esquerda do rio Ave, na freguesia de Azurara. Muitos
dos barcos que partiram com
destino ao norte de África e à
América, na época da expansão portuguesa, foram construídos em Vila do Conde.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA INAUGURA NAU
Actual recuperação da Zona Ribeirinha perpetua a memória da intensa
actividade de construção naval (imagem registada em 1992)

Classificada como Imóvel de
Interesse Público, a Capela do
Socorro destaca-se no urbanismo
da cidade

Desça até à Praça D. João II,
a qual constitui uma evocação
poética aos Descobrimentos, a
que Vila do Conde se encontra
intimamente ligada. Intervenção da autoria do escultor José
Rodrigues, a praça é completada com diversas referências
aos Descobrimentos onde se
destacam os padrões que traduzem a presença portuguesa nas
«cinco partidas do Mundo».
Siga o curso do rio para
Norte, em direcção à Praça
da República, passando pela
Alfândega Régia, onde se
encontra instalado o Museu
de Construção Naval que perpetua a memória de uma actividade indissociável do nome
de Vila do Conde e presta também a homenagem devida aos
calafates e carpinteiros que,
ao longo dos séculos, mantiveram viva esta tradição. Da
sua colecção fazem parte ferramentas de construção naval
em madeira, desenhos e projectos, assim como fotografias
e miniaturas de embarcações
aqui construídas. Para além da
exposição, este Museu conta
ainda com um Centro de Documentação Quinhentista, sendo
contemplado com a réplica da
Nau, recém inaugurada, junto
ao Cais das Lavandeiras, onde
se situavam os antigos estaleiros navais. Utilizando materiais
e técnicas seculares, foram
os maiores estaleiros do país
e dos maiores da Europa em
embarcações de madeira, que
remontam aos princípios da

NOVEMBRO | DEZEMBRO

Continue pela Rua do Lidador, subindo até ao Largo de
S. Roque, onde se localiza a
Capela erigida em devoção
àquele Santo. Devido ao flagelo da peste em 1580, os
vilacondenses resolvem construir um pequeno santuário
para venerar S. Roque, advogado daquela enfermidade
e a quem tinham dirigido as
suas preces durante a epidemia. No interior, conserva
ainda, parte de uma notável
obra de azulejaria, representando passos de N.ª Sr.ª do
Pilar. A abside está forrada a
talha e a base do seu púlpito,
da autoria de João de Castilho, pertenceu à Igreja Matriz,
tal como a imagem do Senhor
dos Aflitos.
Aproveite para visitar o
Solar de S. Roque, edifício
plurifuncional que acolhe a
Galeria de Arte Cinemática,
a Livraria Municipal e uma
residência para estudantes
universitários. Esta casa é hoje
propriedade municipal, tendo
pertencido a António Mariz
Carneiro, cosmógrafo-mor do
reino. Desça a escadaria que
conduz à Praça José Régio
e termine o roteiro de visita
num dos agradáveis espaços
de restauração ali situados.

A estátua de homenagem a José
Régio domina o aprazível espaço

Dis tinguind o V ila d o
Conde com a sua presença,
o Presidente da República
inaugurou, no passado dia
15 de Dezembro, a renovada
Zona Ribeirinha da cidade,
elogiando a intervenção ali
realizada que contribuiu
para embelezar, ainda mais,
a nossa terra.
A inauguração da réplica
da Nau Quinhentista, da
Casa do Barco e do Centro
de Acolhimento atraiu centenas de pessoas à Zona
Ribeirinha, num acto marcado pela intervenção de
Cavaco Silva, ao estabelecer
a comparação entre a audácia dos portugueses que
participaram na Epopeia dos
Descobrimentos e a necessidade actual de reforço da
confiança da população.
O Presidente da República
enalteceu a intervenção realizada em Vila do Conde,
manifestando grande satisfação pelo resultado final e,
após a cerimónia protocolar,
visitou a Nau Quinhentista,

Centenas de pessoas assistiram à inauguração oficial

Cavaco Silva saudou os vilacondenses pela obra realizada

construída nos Estaleiros
Samuel & Filhos, e a Alfândega Régia. Prosseguiu
pela Casa do Barco, equipamento de homenagem aos

pescadores locais que pretende ser um museu-vivo
da construção naval, ali se
destacando um «gasoleiro»
e um espaço reservado à
divulgação das actividades
náuticas. O Centro de Acolhimento, com bar e uma
agradável esplanada, e o
ancoradouro de embarcações de recreio complementam a intervenção agora
concluída e que vem reforçar o potencial turístico de
Vila do Conde, conforme
referiu o Presidente da
Câmara Municipal, Mário
Almeida.

APOIOS À EDUCAÇÃO
A introdução do regime
de «Escola a Tempo Inteiro»
é uma realidade em todo o
Concelho de Vila do Conde,
proporcionando às crianças vilacondenses diferentes
actividades de enriquecimento curricular nas áreas
de Inglês, Artes Plásticas,
Educação Física, Educação
Musical, Ambiente e Cidadania.
Para corresponder a esta
importante aposta na for-

mação, a Câmara Municipal
procedeu a um investimento
superior a 270 mil euros, instalando pré-fabricados apropriados, e devidamente climatizados, em diversos estabelecimentos de ensino onde
os espaços disponíveis não
satisfaziam as necessidades.
Outra preocupação constante da Autarquia é a qualidade do parque escolar,
pelo que as reparações pontuais são efectuadas ao longo

de todo o ano. Por outro
lado, a prioridade dispensada
à Educação traduz-se nos
apoios financeiros aos alunos mais carenciados, sendo
disponibilizadas verbas para
aquisição de livros e material
escolar.
Recentemente, a Câmara
Municipal beneficiou 1190
crianças dos ensinos Pré-Escolar e do 1.º CEB, integradas
nos diferentes Agrupamentos
escolares.
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As verbas destinadas
a Vila do Conde, incluídas no PIDDAC (Plano
de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Central) para o próximo
ano, acompanham a tendência já verificada em
2007, registando-se um
aumento que, embora
não corresponda a todas
as expectativas da Autarquia, traduz o interesse
do Governo no desenvolvimento do nosso Concelho.
Assim, em 2008, serão
disponibilizados 2.650
milhões de euros para as
seguintes intervenções:
1.100.000 euros para o
arranjo poente da Zona
Ribeirinha, entre a Praça
D. João II e os Assentos; 1.067.000 euros
para obras de adaptação
das instalações do Palácio da Justiça; 450.000
euros para a construção
do Centro Educativo de
Santa Clara e de 30.000
euros para a requalificação da EB 2/3 Frei João.
De resto, outros investimentos estão previstos
para o Concelho, como
as novas acessibilidades e melhorias na rede
viária nacional, beneficiação das instalações
hospitalares, instalação
provisória do Posto da
GNR em Modivas, avanço
do Campus Agrário e do
Laboratório Nacional de
Investigação em Vairão e
o apoio a ampliações e
melhoramentos em várias
instituições sociais de Vila
do Conde.
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CONSTRUINDO VILA DO CONDE
Prémio de Arquitectura
O projecto do Centro de
Saúde de Vila do Conde, de
autoria de João Paulo Providência foi distinguido com a
atribuição do Prémio Enor Portugal de Arquitectura 2007,
galardão que reparte com a
«Casa do Gerês», em Vieira
do Minho. A esta terceira edição do Prémio Enor concorreram, entre Portugal e Espanha,
mais de uma centena de projectos, todos eles concluídos
entre 2005 e 2006.

Distinção que honra Vila do Conde

Rede de água e saneamento
será uma realidade

avançar com o Plano Director
Concelhio de Saneamento
Básico, dotando todas as freguesias das infra-estruturas
necessárias para assegurar o
bem-estar e qualidade de vida
da população.
Estima-se que, no início de
2008, as empreitadas possam
ter início na generalidade das
freguesias, prolongando-se
até 2009.

Unidade de Saúde Familiar
O Ministro da Saúde deslocou-se a Vila do Conde para
inaugurar a nova Unidade de
Saúde Familiar (USF) Santa
Clara, em funcionamento no
Centro de Saúde, servindo
15.750 utentes, 7.850 dos
quais sem médico de família.
Esta USF é composta por um
corpo de nove médicos, nove
enfermeiros e sete adminis-

Ministro Correia de Campos
inaugurou a nova USF

trativos e vai prestar cuidados
de saúde a utentes de Vila do
Conde e Caxinas. A USF de
Santa Clara, a 100.ª a ser inaugurada em Portugal, funciona
de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 20h00. Com estas
unidades, o Governo prevê
reduzir de 750 mil para 525
mil o número de portugueses
sem médico de família.

Programa «Certificar»
A sessão de encerramento do
Programa Certificar decorreu,
no final do mês de Novembro,
procedendo-se à entrega dos
Planos de Emergência Interna
elaborados para as escolas
do Concelho e equipamentos
municipais. A Câmara Municipal, em parceria com a Eurisko,
tem vindo a realizar uma série
de acções que visam assegurar
a segurança, dotando os estabelecimentos de ensino e diversos edifícios municipais com os
mecanismos necessários à pre-

Autarquia pretende certificar
os serviços prestados

venção e resposta a situações
de risco e emergência.
Este projecto enquadra-se
na estratégia do Município que

Bonecos
de Santo Aleixo
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ACADEMIA S. PIO X EM LIVRO

visa concretizar o plano «Certificar – Autarquia Certificada,
Missão Facilitada», sendo
apoiado pelo Programa Foral,
e concluiu-se após o diagnóstico de situação, definição da
estratégia e implementação
das medidas consideradas
adequadas.
Outros serviços municipais,
como os sectores das Obras
Particulares, Jardins, Higiene e
Limpeza, estão a ser alvo de
acompanhamento e deverão
ser certificados a breve prazo.

O Estudo de Impacto Ambiental para a construção da futura
Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) deverá estar
concluído no início de 2008,
procedendo-se nessa altura ao
concurso e projecto de execução da empreitada, considerada
fundamental para a resolução
dos problemas de drenagem de
efluentes nos concelhos de Vila
do Conde e Póvoa de Varzim.
Aliada às redes de saneamento básico que serão instaladas nas freguesias, durante
os próximos dois anos, a ETAR
representa um avultado investimento, mas será determinante
para assegurar melhor qualidade de vida aos vilacondenses.
A futura ETAR ficará localizada entre Tougues e Retorta,
estimando-se que a sua entrada
em pleno funcionamento ocorra
em 2010, após os trabalhos de
instalação de todo o sistema
composto por 95,5 kms de condutas e 22 estações elevatórias.

Refeições
nas Escolas
A exemplo do que vem sucedendo em anos anteriores, a
Autarquia assume o fornecimento das refeições escolares
a milhares de alunos em todo
o Concelho. O financiamento
deste serviço ultrapassa, este
ano, o montante de um milhão
de euros, tendo em conta que,
a introdução da «Escola a
Tempo Inteiro» nos estabelecimentos de ensino implica que
as crianças permaneçam nas
escolas das 9 às 17.30 horas.
Para assegurar este serviço, a
Câmara Municipal dotou os
estabelecimentos de refeitórios
e abriu concurso internacional
para fornecimento de refeições,
sendo servidas três mil refeições
por dia.
A ocupação dos alunos fora
do período lectivo está também assegurada, numa parceria estabelecida entre a Autarquia, Câmara Municipal, Juntas
de Freguesia e Associações de
Pais.
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Aspecto da mesa que presidiu ao encerramento das comemorações

TFA pretende dinamizar vários
espectáculos ao longo do ano

No âmbito da programação
definida pelo Teatro de Formas
Animadas (TFA), e integrada
nas iniciativas de Natal promovidas pela Autarquia, decorreu, na Igreja do Convento de
Santa Clara, a representação
do «Auto do Nascimento do
Menino», pelos Bonecos de
Santo Aleixo, com produção
do Centro Dramático de Évora.
Mais uma excelente proposta
que trouxe a Vila do Conde um
espectáculo que tem percorrido vários palcos em todo o
mundo, recuperando a tradição das marionetas de varão,
manipuladas por cima, à semelhança das grandes marionetas
do Sul de Itália e do Norte da
Europa.
Esta exibição insere-se no
calendário de espectáculos
proposto para os próximos
meses pelo TFA, tendo por
objectivo cativar novos públicos para a arte das marionetas
e permitir aos espectadores
locais um contacto mais próximo com excelentes propostas teatrais.

No encerramento do 25.º aniversário de actividade, a Academia de Música S. Pio X procedeu ao lançamento de um
livro evocativo da efeméride, reunindo 25 capítulos com textos explicativos, fotos documentais dos melhores momentos,
testemunhos de alunos, professores e músicos conceituados,
fundadores e amigos da Instituição. A sessão de lançamento
da edição decorreu no Auditório Municipal, antecedendo a
realização de dois excelentes concertos musicais, através da
associação ao Festival Harmos que trouxe a Portugal espectáculos de intérpretes associados a escolas mundiais consideradas como as mais importantes no meio musical.

JOSÉ RÉGIO E JULIO
NOS 80 ANOS DA PRESENÇA
Assinalando a passagem dos 38 anos sobre a morte do escritor vilacondense José Régio, figura de vulto da literatura portuguesa, a Câmara Municipal promove uma exposição, na Casa/
/Museu – Centro de Documentação José Régio, evocando também os 80 anos da Revista Presença, de que o escritor vilacondense foi fundador, juntamente com Branquinho da Fonseca e
João Gaspar Simões. A mostra é constituída por um conjunto de
painéis descritivos onde se apresenta a história da revista e dos
seus fundadores, bem como do «designer», Julio, responsável
pelo grafismo da Presença.
A exposição poderá ser visitada até Abril, coincidindo com a
passagem dos 25 anos sobre a morte de Julio/Saúl Dias.

NATAÇÃO

CANOAGEM

FUTEBOL
Ricardo Martins e Ricardo
Terroso são dois jovens promissores atletas que integram a
equipa de Juniores do Rio Ave FC.
Fruto da evolução que têm vindo
a registar, participaram, recentemente, no estágio da Selecção
Nacional Sub-18, com vista à preparação da equipa para os particulares diante da França.

VOLEIBOL
João Malveiro, atleta do
Ginásio, integrou a convocatória da Selecção Nacional Masculina para o Torneio 2 Europeu de
Pré-qualificação Olímpica, traduzindo o seu excelente desempenho na modalidade.

REMO
Os atletas do Fluvial Janine
Coelho e Pedro Ramos destacaram-se no Campeonato
de Portugal de Remo Indoor,
disputado em Coimbra. Janine
Coelho conquistou o título de
Campeã Nacional Sénior Peso
Ligeiro e estabeleceu um novo
recorde nacional, enquanto
Pedro Ramos obteve o título na
categoria de Master 1.

ARTES MARCIAIS

Universidade Sénior
Encontra-se em fase final de
constituição uma associação
sem fins lucrativos, tendo como
sócios fundadores o Município
de Vila do Conde, a Associação de Solidariedade Social O
Tecto e o Rotary Clube de Vila
do Conde, visando a criação
de uma Universidade Sénior.
Esta estrutura terá como finalidade proporcionar um espaço
de convívio, formação e partilha cultural para todos os
vilacondenses com idade igual
ou superior a 50 anos, inserindo-se no plano estratégico de
desenvolvimento do Município, nomeadamente no que
respeita à Educação.
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Fábio Cruz, canoísta do Fluvial, integrou o estágio nacional
da Selecção de Juniores, confirmando o seu potencial como
futura promessa da canoagem
vilacondense. O jovem participou
no Controlo Nacional em Montemor-o-Velho, onde garantiu a
integração na Selecção lusa.

Obras da Futura
ETAR

Rede de Água e Saneamento
A Câmara Municipal aprovou, recentemente, em reunião do Executivo, o Contrato
de Concessão para a construção de redes de distribuição
de água e recolha de águas
residuais em todo o Concelho. Ultrapassadas todas as
dificuldades, nomeadamente
resultantes de processos judiciais interpostos, a Autarquia
está agora em condições de
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Vasco Lopes, Miguel Aragão Santos, Mário Rodrigues, Igor Carvalho,
Pedro Silva, Fábio Pereira, Hugo Ribeiro, Henrique Neiva e Adriano Niz

A equipa masculina de
Natação do Clube Fluvial Vilacondense sagrou-se Campeã
Nacional de Clubes, ao terminar a prova, disputada nas Piscinas de Silves, com 104 pontos,
seguida pelo Algés, Amadora,
F.C. Porto e G.D.N. Famalicão.
Trata-se do 2.º Título Nacional alcançado pelo CFV, sendo
ainda de destacar a prestação
da equipa feminina que assegu-

rou o regresso ao escalão principal. Entretanto, o Fluvial destacou-se, também, no Campeonato Nacional de Piscina Curta
em Absolutos, sendo o clube
com o maior número de títulos
de Campeão Nacional conquistados, nove no total; obtendo
ainda dois recordes nacionais
nas estafetas masculinas seniores de 4 x 50m estilos e femininas juniores de 4 x 50m livres.

Atleta da Associação Daido-Juku de Mindelo, Paulo Pereira
conquistou o título de Campeão, na categoria de 60 quilos, no Torneio de Submission
Wrestling Challenge, entre 65
atletas participantes.

PESCA DE MAR
Sendo uma modalidade que
reúne cada vez mais adeptos,
a Pesca Desportiva de Mar tem
tido excelente receptividade na
Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa das Caxinas e Poça da
Barca. Recentemente, a equipa
sagrou-se Campeã Nacional da
2.ª Divisão, na categoria de Surf-Casting (lançamento para as
ondas, a partir da praia).
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VIAGEM À ROSA DOS VENTOS

O PROJECTO
O facto de as cidades das
áreas urbanas da Europa
apresentarem características
comuns levou a União Europeia a abrir candidaturas ao
apoio comunitário a Projectos
Piloto Urbanos que pela sua
inovação o justificassem. Tal
ocorreu em 1997, tendo sido
apresentados cerca de 500
projectos, entre os quais duas
dezenas da autoria de cidades
portuguesas.
Nas 26 candidaturas aprovadas, a par de cidades como
Bilbau, Milão, Turim, Bordéus,
Dublin, Berlim ou Helsínquia,
surgiu Vila do Conde como
única candidatura portuguesa
seleccionada.
O projecto vilacondense
envolveu a Alfândega Régia –
Museu de Construção Naval
de Madeira, o CEDOPORMAR
– Centro de Documentação
dos Portos Marítimos Qui-

nhentistas, a construção do
Navio-Réplica de uma Nau
Portuguesa, a Praça D. João II,
em evocação à gloriosa época
dos Descobrimentos e à relevante participação das gentes
de Vila do Conde.
A recuperação do centro
histórico e, em particular, da
zona ribeirinha, mantém a
coerência arquitectónica da
cidade, defendendo uma política urbana de reabilitação
dos espaços e actividades que
marcaram o passado.
Na criação de uma dinâmica
cultural inovadora integrando
o Museu de Construção Naval
de Madeira, o Navio-Museu
constitui um importante
pólo de atracção turística e
ainda um ponto de encontro
para estudantes e investigadores.
A «Viagem à Rosa dos Ventos», denominação do projecto
vilacondense, não serve apenas para nos conciliarmos com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA NAU
O navio tem a configuração de uma
nau típica do início do século XVI, com
quilha de 11 rumos (16.896 metros)
correspondente a uma arqueação da
ordem de 120-150 tonéis. Tem castelo de proa e castelo de popa, este
último constituído por tolda e chapitéu,
e popa de painel. Abaixo do convés,
o navio tem uma coberta corrida e,
abaixo desta, o porão. A mastreação
é constituída pelos seguintes mastros e
velas: gurupés (vela cevadeira), traquete
(vela traquete), grande (velas grande e
gávea) e mesena (vela latina triangular).

uma memória quase perdida.
É também o estímulo à descoberta, à procura de novos
rumos, e a afirmação de uma
identidade que se quer viva na
participação do futuro de Vila
do Conde e na construção do
imaginário nacional.
Assim, este projecto viu
cumprido o duplo destino de
construir equipamentos vivos
de conhecimento, formação,
inovação e internacionalização da cultura e, simultaneamente, devolver à cidade a
zona ribeirinha transformada
num marco urbanístico de alto
valor simbólico, ambiental e
vivencial.
O Navio-Museu funciona
em estreita articulação com os
programas a delinear para a
Alfândega Régia – Museu de
Construção Naval, sendo por
isso consideradas duas instituições museológicas indissociáveis. Assim, os seus objectivos
específicos são os seguintes:

• Disponibilizar informação
sobre o período quinhentista
• Estimular estudos sobre
Vila do Conde no âmbito da
temática naval
• Recriar o ambiente vivido
a bordo de uma Nau do século
XVI
• Apresentar os instrumentos de navegação
• Constituir um pólo dinamizador do turismo local

DESCRIÇÃO
DAS EMBARCAÇÕES
A nau portuguesa do século
XVI era um navio redondo, de
alto bordo, com uma relação
de 3:1 entre o comprimento
e a largura máxima, três ou
quatro cobertas, castelos de
popa e de proa, com três e
dois pavimentos, respectivamente, cuja arquitectura
se integra perfeitamente no
casco; arvorava três mastros,
o grande e o traquete com

pano redondo e o da mesena
com pano latino.
A nau, assim concebida, satisfazia uma maior necessidade de
capacidade de carga do que a
conhecida até então nas navegações portuguesas. As viagens
para a Índia eram tão longas que
forçavam os navios ao transporte de grande quantidade
de alimentos sólidos e líquidos
para o sustento da tripulação,
tanto mais que a rota impunha
longos períodos de navegação
sem avistar a costa ou quaisquer
outros pontos de apoio. Acrescia o factor comercial: o comércio das especiarias implicava o
transporte de uma carga valiosa,
mas também volumosa, que
requeria espaços adequados
para o seu acondicionamento. A
tudo isto respondia a nau, com
o seu casco bojudo e ampla
capacidade de acomodação.
A nau da Índia, como então se
chamava aos navios que faziam
a Rota do Cabo, os maiores do
seu tempo, destacava-se por dois
factores em relação aos navios
seus similares: especial robustez
de construção, segundo se pode
deduzir de alguns apontamentos esparsos na documentação
disponível e pelos remanescentes arqueológicos, e uma superfície vélica superior ao que seria
normal, tal como surge na iconografia da época.
Tem sido muito discutido o
problema do gigantismo destas embarcações. Na verdade,
sabe-se que as naus de Vasco da
Gama teriam até 120 tonéis de

arqueação (correspondendo à
capacidade efectiva de transportar 120 tonéis no espaço abaixo
da coberta, porque era assim
que se media a arqueação na
época), e por estes valores, ou
um pouco mais acima, andavam
as embarcações similares que
navegavam para outros destinos comerciais, no Atlântico, no
Mediterrâneo ou nos mares do
Norte da Europa.
Mas as naus da Índia eram
notoriamente maiores, tendo
chegado rapidamente aos 400,
500 e 600 tonéis: a maior das
naus de Pedro Álvares Cabral,
que partiu para a Índia em 1500
já teria 300 tonéis.
A Rota do Cabo, aberta por
Vasco da Gama em 1498, foi
percorrida pontualmente pelas
naus da Índia durante o século e
meio que se seguiu, e tornou-se
numa das linhas regulares transoceânicas mais longas do seu
tempo, só comparável à rota
dos galeões de Manila, estabelecida durante a segunda metade
do século XVI entre Acapulco,
na costa ocidental do México, e
Manila, nas Filipinas.
As naus da Índia eram, assim,
acima de tudo, navios desenhados para carregar e transportar
mercadorias em longas distâncias. Mas, mais do que o espaço,
o que estes navios apresentavam de novo era a capacidade
de resistir a seis meses de navegação oceânica e de enfrentar
as tempestades do Inverno Austral nas latitudes do cabo da Boa
Esperança.

A TRIPULAÇÃO
As tripulações dos diversos
tipos de naus, nos séculos XVI
e XVII, podiam ser muito distintas. Tomando o exemplo das
grandes naus de carga da Carreira da Índia, os maiores navios
da época, uma tripulação podia
ir até cerca de 200 homens,
embora o mais comum fossem
120 a 150. A este contingente
juntavam-se os soldados, quase
sempre a maior parcela, bem
como os passageiros, o que
podia totalizar 1000 pessoas a
bordo, embora a média rondasse
as 500. Qualquer navio obedecia a uma hierarquia que se tornava essencial para o levar a bom
porto. No topo dessa hierarquia
estava o capitão, representante
do armador. O piloto conduzia a
nau, competindo-lhe delinear o
rumo e orientar o navio de forma
a alcançar o seu objectivo. Outro
elemento central nesta estrutura era o mestre, coadjuvado
por um contramestre. Cuidavam
da manobra dentro do navio,
orientando e comandando marinheiros e grumetes. Os postos
seguintes eram ocupados por
uma série de homens do mar
que se dividiam por actividades
e funções bem distintas. Entre os
ofícios mais técnicos seguiam a
bordo carpinteiros, calafates e
tanoeiros que tinham a seu cargo
os tonéis e pipas com os diversos
abastecimentos.
Com funções não ligadas
e s p e c i f i c a m e n t e a o m a r,
seguiam o meirinho ou alcaide

(oficial de justiça), o capelão e o
escrivão. Embora a sua presença
não fosse tão regular, podiam
seguir ainda outros oficiais,
citando-se a título de exemplo
o boticário que administrava
a farmácia de bordo, o cirurgião ou médico. À parte desta
estrutura havia uma outra: a
dos homens encarregados da
artilharia.

MUSEU
DA CONSTRUÇÃO
NAVAL
Neste Museu está retratada
a história da Alfândega, criada
no reinado de D. João II, e a história da Construção Naval em
madeira de Vila do Conde, bem
como a dos Homens que aí trabalham. Localizado na antiga
Alfândega Régia, este Museu,
perpetuando a memória de
uma actividade indissociável do
nome de Vila do Conde, presta
também a homenagem aos
calafates e carpinteiros que ao
longo dos séculos mantiveram
viva esta tradição.
Da sua colecção fazem parte
ferramentas de construção
naval em madeira, desenhos
e projectos das embarcações,
fotografias, miniaturas de
embarcações e vários documentos.
Este projecto insere-se no
Programa de Recuperação da
Zona Ribeirinha e pretende ser
um pólo de atracção turística e
cultural de Vila do Conde.

Registo de diferentes etapas do processo de construção da réplica da Nau Quinhentista nos Estaleiros Samuel
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VIVER VILA DO CONDE
Natal em Vila do Conde

contadores de histórias e as
crianças, tendo por objectivo
aliciar os mais pequenos para
o prazer de ler. No mesmo
âmbito, decorreu a acção de
formação «Palavras-Chave»,
actividade de promoção da
leitura, tendo como destinatários as crianças e jovens alunos
que frequentam o 1.º Ciclo do
Ensino Básico.

Lançamentos editoriais

A Quadra Natalícia é, por
tradição, assinalada em Vila
do Conde com um conjunto
de iniciativas que visam reforçar os laços de fraternidade
entre toda a comunidade,
propiciando momentos de
aproximação despoletados
por diferentes eventos que,
com organização ou apoio da
Câmara Municipal, contribuem
para uma época festiva plena
de emoção e diversidade.
Para a população sénior de
todo o Concelho, a Autarquia
promoveu o «Natal da Solidariedade», reunindo mais
de 3.500 pessoas num arraial
minhoto que, como habitualmente, proporcionou agradáveis momentos de convívio e
alegria aos participantes.
Os «Concertos pelo Património» cativaram, mais uma
vez, a atenção de inúmeros
vilacondenses, percorrendo as
Igrejas Paroquiais de Mosteiró,
Tougues e Guilhabreu, encer-

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, associação de
municípios do norte de Portugal e da Galiza (Espanha) de
que Vila do Conde é parceira,
está a organizar a primeira
edição da «Mostra Musical do
Eixo Atlântico».
A iniciativa visa reconhecer,
promover, premiar e difundir
a prática da música, apoiando
todos os intérpretes que, pelo seu
valor e interesse, possam contribuir para a difusão do gosto pela
música em Portugal e na Galiza.
A mostra, bienal, tem por
destinatários jovens intérpre-

EIXO ATLANTICO

DO NOROESTE PENINSULAR

tes que frequentem escolas de
música ou conservatórios das
cidades-membro do Eixo Atlântico, privilegiando a música
clássica e a música «jazz». As
candidaturas de solistas ou de
grupos que representem Vila
do Conde na Mostra podem ser
feitas na Câmara Municipal.
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Correspondendo a um anseio
da Autarquia, foi aberto concurso público para o projecto
de ampliação da faixa de rodagem entre o nó de acesso da
A7 e A28 e a entrada em Vila
do Conde, permitindo o alargamento para quatro vias de
circulação. Esta obra, considerada fundamental, irá permitir
a criação de duas novas ligações, nomeadamente à Av. D.
Sancho I (saída da cidade) e à
Av. General Humberto Delgado
(entrada), localizadas a nascente
da Rotunda do Desporto.
Com o objectivo de analisar
esta questão com os novos responsáveis das Estradas de Por-

Ampliação dos acessos a Vila do Conde vai avançar

tugal, o Presidente da Câmara
Municipal deslocou-se a Lisboa, tendo ainda abordado a

criação do nó de acesso à A28,
no actual cruzamento desnivelado com a EN 104, em Árvore,

indispensável para viabilizar o
escoamento do trânsito de e
para as freguesias a nascente
do Concelho, ou ainda para
os municípios da Trofa e Santo
Tirso, libertando o centro da
cidade destes movimentos
viários; a construção da Ponte
Rodoviária sobre o rio Ave, que
dará continuidade às avenidas
paralelas ao canal do Metro, a
norte do Ave, criando também
uma ligação à variante e à EN
104, em Árvore; e a possibilidade de instalação de portagens na A28, assunto sobre o
qual Mário Almeida manifestou, mais uma vez, a sua total
discordância.

METRO – ESTAÇÃO DE VILA DO CONDE

rando na Igreja Matriz de Vila
do Conde. A iniciativa contou
com a colaboração da Orquestra e Coro, Classe de Canto e
Orquestra de Guitarras da Academia de Música de S. Pio X,
Coro Infanto-Juvenil do Círculo
Católico de Operários, bem
como dos Párocos, das Juntas de Freguesia e dos Grupos
Corais das Paróquias onde se
realizaram os concertos.
Os tradicionais Presépios, ao
vivo ou recriando figuras típicas
da imagem natalícia por excelência, embelezaram a cidade,
devidamente iluminada com
cores sugestivas que apelam à
paz e tranquilidade da Quadra.
Para a entrada no Ano Novo,
a Câmara Municipal organizou
um espectáculo musical com
Iran Costa, na Alameda dos
Descobrimentos, assinalando
a chegada de 2008 com uma
sessão de fogo de artifício a
que assistiram milhares de pessoas.

Mostra Musical do Eixo Atlântico
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NOVA VIA JUNTO AO ESTÁDIO

Promoção da Leitura
Inserido no programa Itinerâncias Culturais da Direcção
Geral do Livro e das Bibliotecas, teve lugar na Biblioteca
Municipal José Régio o atelier
Biblioteca Sensível Itinerante.
A iniciativa consistiu na apresentação de actores e coreógrafos que se deslocaram a
Vila do Conde para proporcionar um encontro entre

NOVEMBRO | DEZEMBRO 2007

Cultura vilacondense reforçada com novos lançamentos editoriais

Para além da relevante acção
cultural desenvolvida pelas
diferentes colectividades de
todo o Concelho e das iniciativas promovidas pela Câmara
Municipal, com o objectivo de
proporcionar a todos os vilacondenses um contacto permanente com as várias formas
de expressão, Vila do Conde
reúne um conjunto de personalidades individuais que, com
o seu trabalho e dedicação,
contribuem para a projecção
cultural da cidade e para a preservação da memória colectiva
local. Citam-se, a título de

exemplo, os recentes lançamentos editoriais promovidos
com o apoio da Autarquia:
«Olívia e Joaquim», da autoria de Duarte Belo, em homenagem aos seus avós, fundadores da pastelaria «Doce
de Santa Clara»; «A Noiva
Prometida e A Nau Saudade
– estórias de sempre da terra
da gente», segundo volume
de contos publicado por José
Coutinhas e «Naufrágios –
História Trágico-Marítima de
Vila do Conde 1588-2006»,
de autoria conjunta de Adelina
Piloto e Monteiro dos Santos.

A intervenção do Metro do
Porto em Vila do Conde acompanha o plano de crescimento
definido pela Autarquia para a
zona nascente da cidade, permitindo avançar com obras
estruturantes, nomeadamente
no que respeita à rede viária,
à criação de novos acessos e à
abertura de novas frentes urbanas.
É neste contexto que surge a
ligação da nova ponte rodoviária, que desviará o trânsito principal da zona central da cidade,
através de percurso alternativo com início na freguesia de
Árvore, conduzindo-o através
de Azurara, atravessando o
rio a jusante da actual ponte,
e sendo depois canalizada em
paralelo com o Metro através
de uma alameda que entronca
nas vias laterais da Rua 5 de
Outubro e novos arruamentos
da zona nascente.
Recentemente, a Câmara
Municipal e a Comissão Executiva do Metro reuniram com
o intuito de analisar pormenores relativos à futura via ribeirinha, alternativa às Avenidas
Figueiredo Faria e Bernardino
Machado, ligando a Meia-Laranja à Avenida Alexandre
Herculano, prolongando-se
para norte até à Rotunda do
Desporto.
Para além de um vasto conjunto de equipamentos já existente, a requalificação urbana
desta área compreende ainda
outras infra-estruturas, constituídas por zonas verdes ancoradas no Parque Fluvial a construir
e na zona da Estação Aquícola
a recuperar.

Panorâmica do resultado final após intervenção na Estação de Santa Clara

Por outro lado, a substituição da actual ligação pedonal
a Retorta por uma ponte rodoviária permitirá, finalmente, a
ligação entre as duas margens
do rio, sem qualquer tipo de
constrangimento.
A parceria Câmara Municipal/
/Metro do Porto tem contribuído para um desenvolvimento
positivo da cidade, introduzindo
alterações significativas, sobretudo, na envolvente ao canal de
circulação do metropolitano de
superfície.
Exemplo dessas intervenções é a nova Avenida da
Liberdade, ladeando o trilho
do Metro, desde o rio até São
Braz, na ligação viária entre
Vila do Conde e a Póvoa de Varzim.
A primeira fase deste novo
arruamento está já aberta à
circulação, desde a rotunda
de Santa Clara (junto à antiga
estação ferroviária de Vila do
Conde) à rotunda do Aqueduto
(junto ao Pavilhão de Desportos).
A segunda fase da empreitada ligará à Rotunda de Portas-Fronhas, constituindo uma
excelente alternativa para quem
pretende dirigir-se para a zona
norte da cidade e para Caxinas
e Poça da Barca.
Destaca-se ainda o parque
de estacionamento da Estação
de Vila do Conde (a poente da
Cooperativa Agrícola), o qual
irá reforçar o leque de equipamentos complementares edificados com o objectivo de
melhorar as condições oferecidas a todos os utilizadores do
metropolitano.

