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PRÉMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA

Em cerimónia pública, rea-
lizada no edifício dos Paços 
do Concelho, o Município 
de Vila do Conde recebeu 
o Prémio Nacional de Arqui-
tectura Alexandre Hercu-
lano (PNAAH), atribuído 
pela Associação de Municí-
pios com Centro Histórico, 
distinção que, conforme o 
salientaram todos os interve-
nientes na sessão, premeia 
o excelente trabalho desen-
volvido na intervenção de 
Requalificação do Espaço 
Público envolvente ao Mos-
teiro de Santa Clara.

O PNAAH, que vem sendo 
atribuído desde 2001, privi-
legia a candidatura de inter-
venções exemplares e visa 
distinguir a coerência das 
intervenções, a boa qualidade 
da execução das respectivas 
obras e a sua «maturidade 
projectual», o que pressupõe 
o estudo das realidades e dos 
problemas que urge resolver 

nos centros históricos. Esta 
distinção traduz-se num 
claro incentivo à dignificação 
da qualidade da arquitectura 
portuguesa, «no âmbito de 
novas edificações e acções 
de reabilitação, restauro, 
remodelação ou renovação 
de edifícios existentes, bem 
como intervenções de requa-
lificação no espaço público, 
em áreas delimitadas como 
centros históricos». De carác- 

ter bienal, este prémio con-
templa duas categorias de 
intervenções: em edifícios e 
em espaços públicos. 

Para além do prestígio que 
este Prémio representa para 
Vila do Conde, destaca-se 
o facto do Júri, constituído 
por individualidades e enti-
dades reconhecidas na área 
da defesa do património, ter 
tomado a decisão por unani-
midade.

A exemplar intervenção na velha Rua de Trás dos Arcos mereceu 
o Prémio Nacional de Arquitectura

Foi apresentado o Plano 
de Investimento e Desen-
volvimento da Administra-
ção Central (PIDDAC) para 
o próximo ano, e as inter-
venções mais significativas 
que o Governo tem progra-
madas para Vila do Conde 
referem-se à construção do 
Centro Educativo de Santa 
Clara, valorização da Igreja 
Matriz, obras de remode-
lação do Palácio da Justiça 
e melhoria do Laboratório 
de Investigação Veterinária, 
em Vairão, para onde, na 
sequência da reestrutura-
ção do Ministério da Agri- 
cultura, será transferida a 
sede nacional, assumindo-  
-se este equipamento como 
fulcral na pesquisa e diag-
nóstico de doenças ani-
mais.

Representando um signi-
ficativo aumento das verbas 
destinadas a intervenções no 
Concelho, o cumprimento 
das empreitadas traduz-se 
num aumento de inves-
timentos na ordem dos 
258,5%, quando compa-
rado com o ano anterior, 
estando ainda previstas 
intervenções na zona ribei-
rinha, rede viária nacio-
nal secundária e apoios e 
melhoramentos em institui-
ções de cariz social.   

AUMENTO
DAS VERBAS
NO PIDDAC

Uma boa notícia a fechar o 
ano: ultrapassados todos os 
obstáculos, o Município de 
Vila do Conde formalizou a 
sua adesão ao Sistema Mul-
timunicipal de Saneamento 
do Vale do Ave para a reco-
lha, tratamento e rejeição dos 
efluentes das águas residuais.

Assim, estão agora criadas 
as condições para a constru-
ção de uma ETAR no rio Ave, 

equipada com as mais moder-
nas tecnologias e cuja entrada 
em funcionamento se estima 
para 2008. 

Ao nível da recolha, trata-
mento e rejeição das águas 
residuais, o Sistema Multimu-
nicipal do Vale do Ave englo-
bava já oito municípios do 
Alto e Médio Ave. 

No domínio do saneamento 
de águas residuais, os princi-

pais objectivos deste Sistema 
são melhorar o nível de aten-
dimento em drenagem e tra-
tamento de águas residuais 
urbanas, promover a despo-
luição da bacia hidrográfica 
do rio Ave e contribuir para 
a sua requalificação ambien-
tal, garantindo a qualidade da 
água dos meios hídricos ade-
quada aos vários usos previs-
tos no Plano de Bacia do Ave.

VOTOS DE UM BOM E PRÓSPERO NOVO ANO

FORMALIZADA A ADESÃO À  «ÁGUAS DO AVE»
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Na sequência das insistências 
da Autarquia, que dirigiu vários 
alertas ao IPPAR sobre a degra-
dação da Igreja Matriz, encon-
tra-se finalmente a decorrer a 
empreitada de valorização geral 
do imóvel, onde se incluem 
trabalhos de conservação dos 
vitrais, vãos dos transeptos, cai-
xilharias e conservação da porta 
principal, lateral norte e porta 
da Torre. 

Durante o próximo ano, 
estando já  dest inada no 
PIDDAC a verba de 300 mil 
euros, iniciar-se-ão os trabalhos 
de conservação e consolidação 
dos materiais pétreos. 

Entretanto, o projecto de 
restauro do património azu-
lejar, bem como o inventário 
de todo o património móvel 

(talha, estatuária e pinturas), já 
se encontra concluído, aguar-
dando o necessário agenda-
mento.

Igreja Matriz

Vila do Conde integra a Rede 
Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para Todos, e, no 
âmbito do Programa de Come-
moração do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, pro-
moveu uma Acção de Forma-
ção denominada «Cidades sem 
Barreiras, Cidades para Todos». 

Destinada a técnicos e projec-
tistas que interferem no espaço 
público e edificado, esta inicia-
tiva visou sensibilizar e garantir 
formação na área das Acessibi-
lidades e Mobilidade, apreciar o 
novo modelo jurídico que rege 
esta matéria e proporcionar aos 
participantes uma partilha de 
experiências, metodologias e 
reflexão sobre esta problemática 
e a sua relação com as dificul-
dades de integração que afec-
tam as pessoas com mobilidade 
condicionada, onde se incluem 
não só as pessoas portadoras 
de deficiência, mas também os 
idosos, grávidas e crianças.

Cidades
sem barreiras

Acção de Compostagem Doméstica

Representando um significa-
tivo esforço por parte da Autar-
quia, sobretudo num momento 
particularmente difícil a nível 
financeiro, dadas as restrições 
orçamentais impostas pelo 
Governo aos municípios por-
tugueses, prosseguem as inter-
venções para melhoria da rede 
viária, cobrindo diferentes fre-
guesias do nosso Concelho. 

As empreitadas em curso, 
bem como as realizadas nos 
últimos meses, visam dar 
continuidade ao trabalho de 
beneficiação dos pavimentos 

de estradas e caminhos, insta-
lação de drenagens de águas 

pluviais e reparação de veda-
ções. 

Melhorias na Rede Viária

Uma cidade para todos

A Câmara Municipal, em 
parceria com entidades como 
o Grupo de Estudos Ambien-
tais da Escola Superior de Bio-
tecnologia da Universidade 
Católica Portuguesa, Instituto 
do Ambiente, empresa Probos, 
LIPOR e Associação dos Ami-
gos do Mindelo para a Defesa 
do Ambiente, está a dinami-
zar uma iniciativa integrada no 
«Plano de Acção da Agenda 
21 de Mindelo». 

Consistindo numa cam-
panha porta-a-porta para 
incentivar a compostagem de 
resíduos biodegradáveis, a ini-
ciativa traduz-se num impor-
tante exercício de sensibiliza-
ção da população, já que no 
Concelho de Vila do Conde 

são produzidos, anualmente, 
cerca de 13.700 toneladas de 
resíduos orgânicos, dos quais 
uma parte significativa poderia 
ser compostada. 

Esta campanha integra-se 
numa estratégia municipal 
mais vasta que, para além 
de ter programada a imple-
mentação da compostagem 
doméstica noutras freguesias 
do Concelho, mantém o apoio 
aos projectos escolares, esti-
mulará o desenvolvimento de 
campanhas de sensibilização 
e informação e irá activar cir-
cuitos de recolha selectiva de 
resíduos orgânicos, posterior-
mente encaminhados para a 
Central de Compostagem da 
LIPOR.

Intervenção nas Calçadas de Touguinha

Melhor Protecção Civil

O Centro Municipal de Ope-
rações de Emergência e Protec-
ção Civil (CMOEPC), integrando 
diversas entidades, reuniu, 
recentemente, nas suas insta-
lações localizadas no Quartel 
dos Bombeiros Voluntários, 
tendo por finalidade permitir 
uma aproximação e estreita-
mento de contactos entre os 
representantes das diferentes 
estruturas que integram este 
organismo. 

A oportunidade foi aprovei-
tada para efectuar uma avalia-
ção do desempenho, articular 
meios e coordenar recursos para 
futuras intervenções do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, 
sobretudo durante a época de 
chuvas onde importa garantir 

um rápido e eficaz grau de ope-
racionalidade e coordenação 
de meios, tendo sempre como 
objectivo último o bem-estar da 
sociedade civil. 

Foi ainda apresentada a 
revisão do Plano Municipal de 
Emergência, que responde às 
novas realidades do Concelho, 
e registou-se a integração no 
CMOEPC da Associação Por-
tuguesa de Cães de Busca e 
Salvamento, que passará a dis-
ponibilizar, sempre que neces-
sário, equipas cinotécnicas para 
operações de socorro. 

Foram ainda apresentados os 
dados finais relativos à época 
de fogos florestais, traduzindo, 
felizmente, uma evolução posi-
tiva em relação a 2005. 
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EFEMÉRIDES
Encerramos, nesta edição, o rol descri-

tivo de dias nacionais e internacionais que 
visam alertar a população para causas, acon-
tecimentos e personalidades de relevante 
interesse. 

Em Novembro, a lista de efemérides 
começa a 1 assinalando-se o Dia de Todos 
os Santos e o Dia da Luta Contra o Cancro, a 
2 o Dia dos Finados, a 9 o Dia Internacional 
contra o Fascismo e o Anti-Semitismo, a 10 o 
Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desen-
volvimento, a 11 o Dia de São Martinho e o Dia do Armistício, a 15 o 
Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, a 16 o Dia Internacional 
para a Tolerância e Dia Nacional do Mar, a 17 o Dia Nacional do Não 
Fumador, a 21 o Dia Mundial da Televisão e o Dia Mundial da Memória 
das Vítimas das Estradas, a 24 o Dia Nacional da Cultura Científica e a 
25 o Dia Nacional do Empresário e o Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência sobre a Mulher. 

No dia 1 de Dezembro, comemora-se o Dia Mundial da Sida, o Dia da 
Restauração da Independência e o Dia da Filatelia, a 2 o Dia Internacio-
nal de Abolição da Escravatura, a 3 o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, a 5 o Dia Mundial do Voluntário, a 7 o Dia de Timor-Leste, 
a 10 o Dia da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 11 o Dia 
Internacional da UNICEF e o Dia internacional das Montanhas e a 18 o 
Dia Internacional das Migrações. 

Destacamos o Dia Nacional do Não Fumador, pela importância cada 
vez mais significativa do tema. Só na Europa, o fumo do tabaco é res-
ponsável por um milhão e 200 mil mortes anuais, prevendo-se que, em 
2020, este número ascenda a dois milhões. Nos países desenvolvidos, 
25 a 30% da totalidade dos cancros relacionam-se com o tabaco, o qual 
contribui ainda para o desenvolvimento de doenças respiratórias que 
podem ser graves e mortais, tal como para 80% das situações clínicas 
de doença pulmonar crónica obstrutiva.

Por outro lado, o tabaco constitui factor de 
risco importante de doenças vasculares arteriais, 
coronárias e cerebrais da circulação periférica. É 
referido que 20% da mortalidade, por doença 
coronária, se deve ao tabaco. Em Portugal, cal-
cula-se que 20 a 26% da população fuma, e se, 
entre 1970 e 1995, o consumo do tabaco aumen-
tou mais de 150%, tendo sido o país da União 
Europeia, onde mais se tinha elevado a percentagem de fumadores, 
constata-se actualmente uma redução do número de fumadores, fruto 
das campanhas de prevenção e da discussão em torno da possível proi-
bição de fumar em locais públicos. 

Memórias VILA DO CONDE, UM SÉCULO DEPOIS…                       

A Ministra da Educação 
escolheu o Município de Vila 
do Conde para a cerimónia 
de homologação das pri-
meiras 39 Cartas Educativas, 
documentos essenciais para 
a reformulação e planifica-
ção da rede escolar nacio-
nal. 

A sessão de ratificação 
das Cartas Educativas decor-
reu no edifício dos Paços do 
Concelho, contando com 
a presença de vários autar-
cas, bem como da Directora 
Regional de Educação do 
Norte e do Vice-Presidente 

da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. 

O facto da Carta Educativa 
de Vila do Conde se encontrar 
no grupo dos primeiros docu-
mentos a merecerem aprova-
ção do Governo confirma a 
excelência da sua apresenta-
ção e coloca o Município em 
posição de poder candidatar 
os seus investimentos educa-
cionais a fundos comunitá-
rios. Recorde-se que, a Carta 
Educativa Concelhia é o 
documento estratégico para 
a definição da rede escolar 
para os próximos 10 anos.      

CARTA EDUCATIVA
HOMOLOGADA

A autarquia de Vila do 
Conde formalizou a sua 
adesão à Plataforma de Imi-
gração criada pela Fundação 
Calouste Gulbenkian e que 
envolve várias organizações 
da sociedade civil, como 
a Fundação Aga-Khan, a 
CGTP, a Confederação do 
Turismo Português, a Fun-
dação Oriente ou a Associa-
ção Empresarial Portuguesa.   

As Políticas de Integração 
e Acolhimento de Imigrantes 

têm como ponto de partida a 
adopção dos Princípios Bási-
cos Comuns para a integração 
de imigrantes, aprovados pelo 
Conselho da União Europeia. 

Com a finalidade de apro-
ximar esses princípios da 
realidade local, foi assinado 
um acordo de adesão com 
13 autarquias, onde Vila do 
Conde se inclui, escolhidas 
em função da importância 
que o fenómeno da imigra-
ção tem nos seus territórios. 

PLATAFORMA DE EMIGRAÇÃO

Vila do Conde acolheu a aprovação das primeiras Cartas Educativas
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HABITAÇÃO SOCIAL – UM IMPULSO DECISIVO
A problemática da Habi-

tação Social constitui uma 
das prioridades de acção da 
Câmara Municipal que, nos 
últimos anos, tem desenvol-
vido um esforço significativo 
para concluir o projecto actual-
mente em curso, propiciando 
uma melhoria de vida assi-
nalável às inúmeras famílias 
vilacondenses que usufruem, 
por um lado, das vantagens 
do PER – Programa Especial 
de Realojamento e, por outro, 
das benéficas condições para 
aquisição de habitação a pre-
ços controlados.  

Esta política social implica, 
em primeira instância, abor-
dar os problemas que afectam 
vários agregados familiares, 
procurando desenvolver estra-
tégias de acção que assentem 
na valorização da qualidade 
de vida da população. Sendo 
certo que esta valorização 
passa pela questão habitacio-
nal, não se esgota nela. Apenas 
se inicia, deste modo, um pro-
cesso muito mais abrangente 
na beneficiação da qualidade 
de vida das pessoas. Por isso, 
à melhoria das condições de 
alojamento corresponde uma 
política social de acompanha-
mento das famílias, bem como 
a criação de infra-estruturas na 
área envolvente aos conjuntos 
habitacionais, cuja finalidade 
assenta na integração plena 
das famílias e sua adaptação à 
nova realidade.  

Tendo, desde a primeira 
hora, adoptado uma política 
de resposta humanizada aos 
problemas da Habitação Social, 
com a edificação de fogos em 
todas as freguesias do Con-
celho, evitando assim o dra-
mático desenraizamento das 
populações abrangidas relati-
vamente às suas comunidades 

originais, e a eventual consti-
tuição de «guetos», a Câmara 
Municipal tem demonstrado 
um empenho notável na con-
clusão do Programa Especial 
de Realojamento. Por outro 
lado, a Autarquia lançou um 
vasto programa de construção 
de fogos para venda a custos 
controlados, o que se traduz 
na minimização das carên-
cias habitacionais em Vila do 
Conde.

Após um rigoroso processo 
de identificação e caracteriza-
ção das situações de carência 
de alojamento desenvolvido 
em todo o Concelho, inicia-
ram-se as primeiras emprei-
tadas e os investimentos têm 
vindo a suceder-se gradual-
mente, dispersando os meios 
e recursos existentes pela tota-
lidade das nossas freguesias. 
Dos 909 fogos habitacionais 
considerados necessários 
aquando do início do PER, 
encontram-se concluídos 767, 
o que corresponde a uma taxa 
de execução na ordem dos 85 
por cento. 

Apesar das restrições finan-
ceiras impostas à capacidade 
de endividamento das autar-
quias pelos últimos governos, 
e que obrigaram a uma signi-
ficativa moderação no ritmo 
de desenvolvimento do pro-
grama de Habitação Social, 
serão lançados a concurso, no 
início de 2007, os conjuntos 
habitacionais projectados para 
Aveleda (22 fogos), Gião (13), 
Retorta (26) e Touguinha (13). 
Estima-se que estes empreen-
dimentos estejam concluídos 
e em condições de habitabili-
dade no 1.º semestre de 2008, 
vindo aumentar o número de 
complexos já finalizados nas 
freguesias de Arcos, Árvore, 
Bagunte, Canidelo, Fajozes, 

Ferreiró, Guilhabreu, Junqueira, 
Labruge, Macieira, Malta, 
Modivas, Mosteiró, Parada, Rio 
Mau, Tougues, Touguinhó, Vila 
Chã, Vilar, Vilar do Pinheiro e 
Vila do Conde.

A totalidade destes con-
juntos habitacionais permitiu 
já o realojamento de mais de 
2 mil pessoas, num processo 
que terá continuidade futura, 
dando resposta aos casos 
sociais que, entretanto, vão 
actualizando a listagem inicial 
de necessidades.  

Apesar da natural e com-
preensível oscilação nos dados 
dos agregados familiares mais 
carenciados – pelos mais varia-

dos motivos, há casos que 
deixaram de estar abrangidos 
pelo PER e outros que se foram 
adicionando – mantêm-se os 
princípios básicos que susten-
tam o desenvolvimento deste 
programa:

- A execução de bons pro-
jectos, com excelente qua-
lidade arquitectónica e de 
integração na envolvente;

- Soluções construtivas cada 
vez mais exigentes;

- Arranjo dos espaços exterio-
res, devidamente tratados;

- Criação de equipamentos 
adequados às necessidades 
das populações.

Critérios de avaliação

PER
• Viver em habitações sem condições mínimas de habitabi-

lidade
• Garantia de demolição da construção abarracada

Venda a custos controlados

• Ser residente no Concelho
• Não possuir habitação própria
• Rendimento familiar enquadrado nos valores definidos por 

decreto regulamentar 

 Habitação Social

Reaqualificação do Bairro dos Pescadores

Complexo habitacional do Bairro das Dálias
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HABITAÇÃO SOCIAL – UM IMPULSO DECISIVO
Desta forma, se procura:

- Promover a integração social;
- Favorecer o acompanhamento 

sócio-familiar dos moradores na 
habitação social, de forma a res-
ponder às suas necessidades;

- Eliminar as soluções com gran-
des concentrações populacio-
nais;

- Dinamizar a integração física 
e social através da adequação 
das soluções habitacionais;

- Acompanhar de forma prolon-
gada e completa as acções de 
realojamento e acolhimento; 

- Promover acções de sensibiliza-
ção em vários domínios atra-
vés do acompanhamento das 
famílias; 

- Implementar medidas inova-
doras de apoio às famílias que 
desejam ter acesso à habita-
ção, mas que não suportam 
as regras vigentes no mercado 
livre, promovendo regimes mis-
tos de arrendamento e venda 
de fogos;

- Executar a gestão social e patri-
monial de toda a habitação 
social; 

Ao nível da gestão e manu-
tenção do património edificado, 
as intervenções visam garantir 
boas condições de conservação, 
manutenção e utilização dos 
conjuntos habitacionais. Assim, 
a Autarquia dispõe de brigadas 
municipais que, quotidiana-
mente, procuram dar resposta 
às diferentes solicitações, seja 
por contacto estabelecido com 
os Serviços Sociais da Câmara 
– que acompanham as comu-
nidades instaladas, ou através 
de inspecções periódicas, reali-
zadas pelos Serviços Municipais 
competentes. Neste domínio, 
são exemplo das mais recen-
tes intervenções promovidas o 
Bairro do Farol, Bairro dos Pes-
cadores e Bairro Frei Mauro. 

NÚCLEOS
N.º DE FOGOS CONSTRUÍDOS N.º DE FAMÍLIAS REALOJADAS 

DEMOLI-
ÇÕEST1 T2 T3 T4 TOTAL PER

PER/ 
/FAMÍLIA

TOTAL

Arcos 1 3 2 1 7 5 5 1

Árvore 4 19 11 2 36 15 3 18 9

Aveleda 0

Azurara 0

Bagunte 2 1 3 1 7 5 5 6

Canidelo 2 1 3 2 2 3

Fajozes 4 10 5 19 12 2 14 3

Ferreiró 2 2 1 5 2 2 1

Fornelo 0

Gião 3 3 5

Guilhabreu 7 7 14 8 8

Junqueira 2 7 9 1 19 17 17 8

Labruge 2 7 7 1 17 12 12 6

Macieira 4 15 11 1 31 13 1 14 1

Malta 2 4 3 9 0

Mindelo 1 1 1

Modivas 2 8 7 2 19 3 3 2

Mosteiró 4 9 4 1 18 15 1 16 8

Outeiro 0

Parada 2 3 5 3 1 4

Retorta 0

Rio Mau 1 3 4 4 4 3

Tougues 1 5 6 4 4 2

Touguinha 3 3 1

Touguinhó 1 2 5 3 11 3 1 4 1

Vairão

Vila Chã 38 24 4 66 32 32 17

Vila do Conde 52 189 128 6 375 293 36 329 314

Vilar 3 4 2 2 11 11 11 7

Vilar do Pinheiro 5 14 11 2 32 1 1 1

TOTAL 89 349 248 28 714 459 53 512 400

Quadro referência dos fogos habitacionais por freguesia

Empreendimentos premiados
Prémio INH 2003 de Promoção Privada
* Empreendimento de 55 fogos em Vila do Conde
* Promotor: Obiave
* Construtor: Soconorte
* Projectista: Arq. Silva Garcia 

Menção do Júri em 2003
* Empreendimento de 29 fogos em Fajozes
* Promotor: Câmara Municipal de Vila do Conde
* Construtor: Monte & Monte
* Projectista: Arq. Miguel Leal Empreendimento «Cidade Nova» Empreendimento de Fajozes



Cumprindo mais uma vez a 
tradição, a Comissão de Culto 
da Capela do Socorro promo-
veu as festividades em honra da 
Senhora dos Mareantes, protec-
tora dos homens do mar, onde 
o programa litúrgico mereceu 
particular destaque.

As festas em honra de Nossa 
Senhora do Socorro continuam 
a marcar o calendário religioso 
da nossa terra, sobretudo pela 
devoção que os homens do 
mar dedicam à Estrela e Guia 
dos Marinheiros e Pescado- 
res, venerada na Capela man-

dada construir em 1599 por 
Gaspar Manuel Carneiro e  
sua mulher Bárbara Ferreira 
d’Almeida.

A Paróquia de S. João Baptista 
promoveu o 1.º Encontro de 
Coros Litúrgicos, iniciativa que 
teve lugar na Igreja Matriz de 
Vila do Conde, e contou com a 
participação dos coros da Matriz, 
Caxinas, Junqueira, Rio Mau, 
Rates e Lama, de Barcelos.

Cons t i t u i ndo  ma i s  um 
momento de dinamização cul-
tural do Concelho, este Encontro 
visou reforçar a actividade dos 
coros litúrgicos, propiciando 
uma oportunidade de partilha 
de experiências entre os partici-
pantes.

Representando o reconheci-
mento do trabalho desenvolvido 
em Vila do Conde no âmbito do 
Projecto Piloto Urbano, onde se 
inclui parte da recuperação da 
Zona Ribeirinha, com a cons-
trução do Núcleo Museológico 
constituído pela Praça D. João, 
Alfândega Régia e Nau Qui-
nhentista, decorreu na nossa 
cidade a conferência de encer-
ramento do programa URBACT. 
Trata-se de uma importante ini-
ciativa, promovida pela União 
Europeia com a finalidade de 
apoiar a realização de inter-
câmbios entre cidades onde se 
verifique uma particular aten-
ção ao combate aos problemas 
económicos e sociais nas aglo-
merações urbanas, através da 
constituição de redes temáticas 
de transferência de informa-
ções, experiências e estudos de 
caso. 

Subdividido em 12 grupos de 
trabalho, o URBACT envolveu 
várias cidades europeias nesta 
organização, estando Vila do 
Conde integrada no sub-pro-
grama C.H.O.R.U.S – Cultural 

Heritage Operations for the 
Regeneration of Urban Sites, 
onde o objectivo de acção 
visava desenvolver estratégias 
comuns de reabilitação dos 
Centros Históricos, discutindo 
casos de sucesso e analisando 
perspectivas futuras de desen-
volvimento e integração. 

Após três anos de trabalho, 
representantes de todas as 
cidades envolvidas reuniram em 
Vila do Conde para aprovar um 
documento final onde consta 
um conjunto de recomendações 
à União Europeia nas diversas 
áreas de estudo, como o finan-
ciamento, a exclusão social ou 
as novas tecnologias.
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VIVER VILA DO CONDE

Zona Ribeirinha

Antecipando-se às previsões 
da Autarquia, que aguardava 
pela conclusão definitiva dos 
trabalhos de consolidação do 
cais junto à Capela do Socorro 
para proceder à inauguração 
da renovada Zona Ribeirinha, 
a intempérie dos últimos dias 
de Novembro derrubou parte 
das vedações, acabando por 
desvendar o resultado da inter-
venção realizada.

Aguarda-se ainda pela anco-
ragem da Nau Quinhentista 
– que recentemente foi lançada 
à água nos Estaleiros – e pela 
instalação de outros equipa-
mentos que, seguramente, irão 
contribuir para a valorização 

daquele espaço. Ali ficará loca-
lizado um pequeno museu-vivo 
de construção naval, um bar, a 
poente do Monumento à Ren-
dilheira, e o cais de ancoragem 
de pequenas embarcações de 
recreio. 

Para completar a emprei-
tada, falta a consolidação do 
cais a poente do espelho de 
água, uma obra cuja conclu-
são se estima para o início do 
próximo Verão, ficando apenas 
em aberto a requalificação do 
espaço entre a Doca e o Cais 
dos Assentos, nomeadamente 
as construções para os aprestos 
dos pescadores e o edifício des-
tinado à venda de pescado.

Cidades preparam futuro

Encontros de Coros Litúrgicos

«Partilhar a Cultura»

Após a realização de mais de 
80 espectáculos, caiu o pano 
sobre a 7.ª edição do Inter-
câmbio Cultural Concelhio, 
iniciativa promovida pela Asso-
ciação de Desportos e Cultura 
do Concelho de Vila do Conde, 
em colaboração com a Câmara 
Municipal. 

Este ano, o ICC registou a 
participação de 13 colectivida-
des que, entre Março e Novem-
bro, sob o lema «Partilhar a 
Cultura», percorreram o Con-
celho apresentando espectácu-
los eclécticos, onde se cruzaram 
o teatro, a dança e a música. 

Estiveram envolvidas nesta 
iniciativa o Centro Social Cul-

tural Recreativo Arvorense, a 
Associação Recreativa Cultural 
de Aveleda, o Grupo Desportivo 
e Cultural de Azurara, a Asso-
ciação «Os Restauradores» de 
Bagunte, o Centro Desportivo 
Cultural Recreativo de Gião, 
o Centro Cultural Desportivo 
de Macieira, o Agrupamento 
Cultural de Malta, a Associa-
ção Cultural e Recreativa de 
Modivas, a Juventude Unida de 
Mosteiró, a Associação Cultu-
ral, Recreativa e Desportiva de 
Vairão, a Associação Juvenil de 
Vila Chã, a Associação Cultural 
e Recreativa «Honra e Dever» 
de Vilar, e o Círculo Católico de 
Operários de Vila do Conde. 

Representantes de várias cidades 
europeias reuniram
em Vila do Conde Das palavras aos actos: o intercâmbio de experiências culturais

é uma feliz realidade no Concelho

O Cais das Lavandeiras é já um novo ex-libris da cidade

Senhora do Socorro
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Natal EM VILA DO CONDE

Ao longo da Quadra Natalícia diversas actividades 
foram sendo promovidas, reforçando a mensagem de 
solidariedade e estimulando o espírito fraterno que 
caracteriza este período. 

Apesar da contenção financeira com que se vê con-
frontada, a Autarquia não deixou de criar condições para 
que esta Quadra se viva com o encanto a ela associado. 
A iluminação e música ambiente no núcleo central da 
cidade e das Caxinas e Poça da Barca conferem à cidade 
um ambiente muito especial, conjugado com a beleza e 
harmonia natural do nosso património arquitectónico.

 E, dando continuidade a iniciativas que são já indis-
sociáveis desta época, os Concertos pelo Património em 
várias freguesias do Concelho, os ateliers de Natal no 
Centro de Actividades João Paulo II, os Presépios Vivos e 
a Exposição/Venda de Presépios no Centro de Artesanato 
foram algumas das principais acções dinamizadas, sendo 
de registar a realização de inúmeras festas de Natal pro-
movidas pelas associações, colectividades e instituições 
do nosso Concelho. 

A Academia de Música S. Pio 
X encontra-se a celebrar o seu 
25.º aniversário, testemunhando 
a relevante actividade em prol da 
cultura e da formação de jovens 
músicos. O programa comemo-
rativo iniciou-se com um Con-
certo promovido no Dia de Santa 
Cecília, padroeira dos músicos, 
no qual participaram alunos e 
professores da instituição, inter-
pretando temas de vários com-
positores, e onde marcaram pre-
sença os seus fundadores Prior 

Arlindo Torres e Prof. David Oli-
veira. Intitulado «De 81 a dois 
mil e seis – 25 anos de música 
em Vila do Conde», o programa 
de actividades para assinalar a 
efeméride irá prolongar-se até 
Junho do próximo ano. 

De entre as várias iniciativas, 
salienta-se o reforço de algumas 
acções promovidas anualmente, 
como o Bichinho da Música ou 
os Cursos de Aperfeiçoamento 
Musical que, em 2007, come-
moram o seu 20.º aniversário.   

KARATÉ

ACADEMIA S. PIO X
 25 ANOS DE MÚSICA

Carlos Adriano

Até ao dia 14 de Janeiro, a 
Galeria Solar apresenta uma 
exposição organizada por 
Cesário Alves. Trata-se de um 
ensaio fotobiográfico sobre 
Carlos Adriano, vilacondense 
que marcou a história local, 
dando continuidade à herança 
de seu pai, Joaquim Adriano, 
a quem se deve a abertura da 
primeira casa de fotografia em 
Vila do Conde, e que nutria 
verdadeira paixão pela então 
novel arte.

Nascido a 17 de Dezembro 
de 1906 – passam agora 100 
anos – Carlos Adriano é uma 
das personalidades que mar-
cam a nossa terra e a ele se 
deve grande parte dos teste-
munhos fotográficos da nossa 
terra, já que ao longo da sua 
actividade retractou inúmeras 
pessoas e cenários da vida quo-
tidiana local, preciosa docu-
mentação que foi adquirida 
pela Autarquia e hoje integra 
o importantíssimo acervo do 
Arquivo Municipal.

A exposição agora patente 
na Galeria Solar – três fotos e 
uma instalação vídeo – assinala 
a efeméride e presta homena-
gem a um grande fotógrafo 
que é urgente melhor conhe-
cer para melhor conhecer Vila 
do Conde.

E não haverá melhor espaço 
que esta excelente Galeria 
Solar para promover a divul-
gação da obra gigantesca que 
nos deixou este grande artista 
vilacondense. 

    

O atleta do Ginásio Vilacon-
dense, Hélder Pentieiros, ven-
cendo todos os combates em que 
esteve envolvido, sagrou-se Cam-
peão Nacional Júnior em Inter- 
-Estilos, em prova organizada 
pela Federação de Karaté e que 
envolveu cerca de mil karatecas. 

Ensaio Fotobiográfico
cesário m. f.  alves

16 Dez 2006 – 14 Jan 2007

NATAÇÃO

O nadador do Fluvial Vilacon-
dense, Henrique Neiva, con-
quistou o título de Campeão 
Nacional em 100 e 200 metros 
bruços, nos Campeonatos Nacio-
nais Absolutos de Piscina Curta, 
disputados em Felgueiras. 

Da prestação dos nadadores 
vilacondenses destaca-se a pre-
sença em 22 finais competitivas, 
a obtenção de 22 recordes pes-
soais, 5 recordes absolutos para 
o CFV e 5 pódios.

CANOAGEM

O jovem canoísta Luís Lapa, 
atleta do Vila do Conde Kayak 
Clube, foi chamado a integrar a 
Selecção Nacional de Pista num 
estágio realizado no Centro 
Nacional de Canoagem, em Mon-
temor-o-Velho. Uma justa convo-
catória após os êxitos alcançados 
ao longo da temporada.

Concerto de Santa Cecília inaugurou programa comemorativo
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A vasta tipologia do patri-
mónio existente no nosso 
Concelho, leva-nos nesta edi-
ção a sugerir um interessante 
percurso, pelas freguesias de 
Fornelo, Canidelo e Guilha-
breu, descobrindo exemplares 
da nossa arqueologia indus-
trial e algumas…

… Casas de Quinta

O roteiro apresentado 
deverá ser seguido de forma 
pedonal, sobretudo no interior 
das freguesias. Embora seja 
também possível efectuar o 
trajecto de automóvel, é certo 
que os pormenores mais apre-
ciáveis poderão exigir uma 
visita prolongada. Assim, ini-
ciamos o percurso na fregue-
sia de Fornelo, banhada pela 
margem sul do Ave e repleta 
de invejáveis paisagens rurais. 
O Lugar de Azevedo merece 
uma primeira paragem, sendo 
um ponto arqueológico de 
referência, tendo aqui sido 
encontrado um machado 
de pedra polida. Na Quinta 
de Villas Boas, um pequeno 
cabeço, logo depois da Igreja 
Paroquial, está também iden-
tificado, aí abundando a 
tégula, telha romana. 

Sendo um dos vários sítios 
do Concelho referenciados 
como potenciais herdeiros de 
civilizações anteriores, este é 
apenas mais um exemplo da 
riqueza arqueológica de For-
nelo, uma vez que em vários 
lugares desta freguesia é 
possível encontrar elementos 
bastante antigos, de que é 
testemunho um fragmento 
de cerâmica que remonta à 
Idade do Cobre, actualmente 
depositado na Faculdade de 
Ciências do Porto. 

São várias as casas de quinta 
existentes na freguesia, desta-
cando-se as erigidas no lugar 
de Olaia. A antiga Fábrica 
do Papel do Ave, situada em 
Azevedo, sendo um exemplar 
da arqueologia industrial de 
Vila do Conde, impõe-se na 
paisagem, fazendo recuar a 
memória ao tempo em que a 
azáfama dos operários ali era 
uma constante. 

 
Seguindo em direcção à 

freguesia de Canidelo, pela 
Estrada Municipal 534 até 
à Nacional 318 e desta até 
à Municipal 533, passamos 
pelo lugar de Soutelo, outro 
dos pontos referenciados na 
carta arqueológica do Con-
celho, onde, de acordo com 
Ricardo Severo, apareceu 
uma estatueta em bronze 
de Júpiter. O local exacto do 
seu achamento e o seu actual 
paradeiro permanecem incóg-
nitos. 

Em S. Pedro de Canidelo, 
torna-se imperioso apreciar 
a Antela das Alminhas, esca-
vada pelo Abade Sousa Maia, 
pároco da freguesia e reco-
nhecido historiador/arqueó-
logo. 

Siga para o Souto da Sapa-
teira, onde apareceu um 
machado de pedra polida, 
e, no Eirado, uma lâmina de 
sílex, desconhecendo-se, no 
entanto, em que estações 
arqueológicas se enquadram. 

Passe ainda pela Igreja de 
São Pedro, imóvel dos sécu-
los XVII/XVIII e pela antiga 
Fábrica da Pólvora, onde é 
possível admirar a sua belís-
sima fachada e seus respec-
tivos jardins. Não tendo já 
funções industriais, dado ter 
sido transformada em Quinta, 
o imóvel da Fábrica da Pólvora 
é um dos mais belos exempla-
res da arquitectura industrial 

de finais do século XIX e início 
do século XX, marcada pela 
influência que nessa altura 
advinha do Brasil. 

Pelo Caminho Munici-
pal 1068, dirigimo-nos para 
sul, rumando à freguesia de 
S. Martinho de Guilhabreu. 
Aqui se encontra um aglome-
rado considerável de Casas 
de Quinta, sendo possível 
apreciar vários exemplares 
de construção civil e até reli-
giosa, dado que a maioria das 
quintas possui capela privada. 
Destacamos o aqueduto da 
Quinta dos Arcos, a Quinta do 
Miséria construída nos sécu-
los XVI/XVII, e a Quinta da 
Torre Velha que deu origem à 
Lenda da Campa do Preto, em 
Gemunde na Maia.  

Ainda em Gui lhabreu, 
são vários os apontamentos 
arqueológicos que importa 
referir. Nos campos que 
ladeiam a estrada que, desde 
o Castro de Alvarelhos, desce 
em direcção ao centro de 
Guilhabreu, foram encontra-
das inúmeras telhas romanas, 
provavelmente, pertencentes 
aos subúrbios do Castro de 
Alvarelhos. Nas proximidades 
deste povoado encontra-se a 
Mamoa de Palmazão, monu-
mento megalítico datado de 
cerca de 5000 a 3000 A.C.. 

No lugar de Paiço, topó-
nimo que deriva do latim 
palacium, foi encontrado, nos 
finais da década de 60, um 
dos mais notáveis achados da 
arqueologia vilacondense: um 
Columbarium, túmulo fami-
liar do período romano do 
qual pouco se sabe. Já o lugar 
de Vila Boa corresponde a um 
dos mais importantes locais da 
arqueologia do Concelho, por 
nas terras agrícolas da Casa 
de Milreus terem sido encon-
trados, entre outros, mosaicos 
romanos, muito raros no lito-
ral português, e várias colec-
ções de moedas.

Situada no Lugar de Azevedo, a 
Antiga Fábrica do Papel do Ave 
continua a marcar a paisagem

         
mesmo

Aqueduto da Quinta dos Arcos, em Guilhabreu

A Antela das Alminhas,
em Canidelo

Fábrica da Pólvora, um belo 
exemplar de arquitectura 
industrial

Quinta do Miséria, imóvel com mais de 300 anos


