
Labruginho 
Informação para todos os labrugenses 

Labruge em movimento este verão 

Edição nº3, verão de 2014.  

Durante os meses de julho e agosto, a Rua da 
Marginal recebeu um conjunto de atividades 
ao ar livre - Karaté, zumba, ginástica, entre 
outras. Com o nome "Labruge em Movimento", 
esta iniciativa da Junta de Freguesia dinamizou 
a atividade física e animou quem passava.  
 

O movimento na Praia de Labruge terminou 
com uma aula de ritmos latinos promovida 
pela Lets Move que juntou música, dança e cor 
num momento mágico e contou com a 
participação de muitos veraneantes. 
 

A pensar sobretudo nos residentes da Praia 
menos acostumados com as tradições locais, a 
Junta de Freguesia promoveu ainda um desfile 
designado “Labruge em festa”. Na noite de 
sábado de 8 de agosto, na renovada marginal 
da praia, desfilaram a Rusga e a Marcha de S. 
Tiago de Labruge. 

As NOTÍCIAS dianteiras são as mais verdadeiras 
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finalmente reconhecido como melhor guarda-redes.  

Bem dizer e bem ouvir é a arte 
de CONVERSAR 

“Onde muitos veem 
apenas água, nós vemos 
muito mais” 
Página 6 

A HISTÓRIA é testemunha do 
passado 
S. Paio: uma pequena 
joia de pedra. Convite 
para a descoberta 
Página 5 



Ganhar ou perder, tudo é DESPORTO 

Pinhal sagra-se campeão do III Torneio de 
Futsal Inter-Lugares sem qualquer derrota 
A terceira edição do torneio de futsal organizado 
pela Junta de Freguesia de Labruge ocorreu entre 
19 de julho e 23 de agosto e contou com a 
participação de sete equipas que se defrontaram 
numa fase regular, como habitualmente 
equilibrada e emocionante, anterior à fase final da 
qual o lugar do Pinhal acabou por sair vencedor. 
Foi recorrente encontrar casa cheia e muita 
paixão no momento de apoiar as equipas e alguma 
tensão no rescaldo dos jogos. 
Na fase regular, e que apenas ficou decidida nos 
últimos jogos,  ficaram de fora as equipas de 
Moreiró, Carvalhosa e Calvelhe. O sorteio ditou que 
nos jogos das meias-finais o Pinhal defrontasse a 
Isabelana, jogo que acabou por vencer por 2-1, e 
a Lamosa jogasse contra o Outeiro, jogo que 
terminou com o resultado 2-3. Da final  saiu 
vitorioso o Pinhal, ao vencer o Outeiro por 4-2, 
em mais um jogo bem disputado, sagrando-se 
campeão pela primeira vez na história do torneio. 
O prémio de melhor guarda-redes foi atribuído a 
Fábio Araújo, do Pinhal, e os prémios de melhor 
jogador e melhor marcador ficaram com Hélder 
Ribeiro, de Moreiró.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rui Palhares – Organização do torneiro 
“Pese embora algumas rivalidades, o torneio decorreu 
sem problemas de maior, motivo de orgulho para todas 
as equipas e também para a organização. Este tipo de 
iniciativas são bem-vindas e bem recebidas pela 
população, pois o pavilhão esteve sempre bem composto, 
mostrando isso que a população gosta deste tipo de 
iniciativas”. 
 
 
No regresso do futsal, Labruge sobe de divisão  
No regresso do futsal a Labruge, e depois de 8 
meses de competição, a ADL garantiu o 5º lugar 
na tabela classificativa, posição que lhe permitiu a 
subida à 1ª Série da 1ª Divisão Distrital e a 
presença na Taça Distrital. 
Ao longo desta época, o Labruge conseguiu ser 
uma das equipas com menos empates no 
campeonato, 3 no total, e arrecadar o troféu de 
melhor marcador para Leonel Filipe, com 45 
golos marcados,  jogador que assinou contrato 
recentemente com o Póvoa Futsal, equipa da 1ª 
Divisão Nacional. 
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Rui Macedo, presidente da ADL, espera 
reforçar o plantel no início desta temporada 
com vista a uma possível subida de divisão 
com o desenrolar do campeonato. Felisberto 
Azevedo, treinador, manteve a confiança da 
direção e pensa ser ainda muito cedo para 
fazer previsões sobre este novo desafio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os adeptos do Labruge acompanharam a equipa ao 
longo de todo o campeonato, mesmo nos embates fora 
de casa, destacando-se nesta frente de apoio a claque 
dos Monkas. 

 
 
Laguima organiza nova prova de BTT 
No dia 15 de agosto, realizou-se em Labruge o 
passeio de BTT - Rota das Raízes. Organizado pela 
LaguimaTeam, este passeio juntou cerca de 120 
pessoas de todos os sexos e idades. Com uma 
extensão de aproximadamente 40Km, passou 
pelas freguesias de Labruge, Modivas, Gião, Malta, 
Canidelo, Guilhabreu, Alvarelhos, S. Pedro de 
Avioso, Mosteiro e Vilar. 
O passeio teve início na antiga escola primária da 
Lamosa. Para surpresa de dos participantes, o 
percurso iniciou-se com uma contagem 
decrescente que se finalizou com o som da antiga 
campainha da escola. Os participantes tiveram a 
oportunidade de visitar a zona do Castro de S. 
Paio, entre outros pontos da freguesia de Labruge.  
No regresso ao local de partida, os ciclistas 
depararam-se com um churrasco, que culminou 
num almoço-convívio, sendo que esta prova 
resultou numa manhã de feriado muito bem 
passada. 
No final da prova, a LaguimaTeam recebeu 
mensagens de parabéns pelo passeio e pelo 
convívio. De salientar que a organização prometeu 
voltar a realizar o passeio. 
 
 
  
 
 
 



O MUNDO anda às avessas. 
Miguel Gonçalves (MIKE), labrugense pelo mundo, 
em Romford - Essex (Londres) 
Depois de quatro meses longe do ninho, aprendi a 
valorizar os dias, sobretudo os dias de verão que 
passava em Labruge. Em Portugal o verão é longo (e 
dizem que a vida são dois dias). Por cá, se a vida são 
dois dias, o verão são uns três minutos “à Canidelo”. 
Por isso é que os britânicos são tão pálidos. 
A saudade é grande, e encontrar um “tuga” é uma 
alegria. É bom ouvir falar português, nunca imaginei, 
sabe a casa. Acabo de falar com o César, um vizinho 
que me abordou na rua com a boa disposição típica 
portuguesa, amanhã vamos beber um café Delta!  
Adiante, a parte ruim: arrumar a casa é um “tem de 
ser” e como dizem por aí, “o que tem de ser tem 
muita força”, mas é uma porcaria. Lavar a loiça, 
aspirar, fazer a cama, lavar/passar a roupa, 
“neverending story“…  
As coisas boas: tem sido uma experiência fantástica, é 
duro, sabe a batalha mas prepara-nos com mestria 
para a vida. Só me falta, ao bom jeito de alguns 
políticos por aí, que a Lusófona me dê equivalência ao 
mestrado em ciências socias. Londres surgiu na altura 
certa, vale bem a pena sair da zona de conforto. 

Coração sem ARTE, não cura maldade 
“Amor no Parque” é o livro publicado 
pela labrugense Catarina Dourado 
Ana Catarina Dourado (ACD) de 22 anos, 
estudante de biologia na Faculdade de 
Ciências do Porto, tem uma paixão pela 
escrita, tendo publicado em 2011 o romance 
“Amor no Parque”.  
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A ideia de escrever um livro. 
ACD. Escrevo desde sempre, participei em 
diversos concursos e uma vez escrevi uma carta 
de amor entre duas personagens, que ficaram a 
ser as personagens principais do livro porque 
quem lia a carta perguntava-me o que 
aconteceu entre eles. É com essa carta que 
começa o livro. 
 
A experiência. 
ACD. Escrever não foi complicado, depois de 
imaginar a história do Afonso e da Maria as 
palavras começaram a fluir. A parte complicada 
foi editá-lo, demorei algum tempo, mas fiquei 
feliz com o resultado. Desde que editei o livro 
nunca parei de escrever, nem que fossem 
pequenas histórias para divertimento. Agora 
estou a escrever um novo livro. 
 
 
 

Noite de Comédia da JAP com Bruce 
13SET, 21:30 no Auditório da J. Freguesia de Labruge 
 

Mais CULTURA, mais vida  
Agenda para os próximos meses 

Música | Cores - Luís Represas 
20SET, 21h no Teatro Municipal (VCD)  

Música | Vintage - C. Internacional Tunas Univ. 
1NOV, 21h no Teatro Municipal (VCD) 

Música | Patxi Andion - Misty Fest 
7NOV, 21h30 no Teatro Municipal (VCD) 

Festa de Aniversário SHOTS AND DREAMS 
25 Outubro, 22h30, Av. Liberdade - Labruge 

*1€/bilhete reverteu para o Grupo Operacional de Busca e 
Salvamento (GOBS) 
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Fazer bem sem olhar a quem 

Alargamento do Berçário do Centro  
Social de Paroquial de Labruge 
O Centro Social e Paroquial de Labruge tem todo o 
prazer de comunicar que, após 8 anos de 
funcionamento, e correspondendo às necessidades 
evidenciadas e ao aumento de procura dos seus 
serviços, procedeu ao alargamento do seu Berçário. 
Foi efetuada uma remodelação das instalações que 
estarão em funcionamento já no próximo ano letivo 
de 2014/2015. Acreditamos que os bebés 
necessitam de um ambiente calmo, tranquilo e 
acolhedor para vivenciarem diversas situações de 
aprendizagem. 
 

As pequenas ECONOMIAS fazem as grandes fortunas. 

Publicidade. 

labruginho@gmail.com • 917489682 

A nova sala terá capacidade para 10 crianças. O 
Berçário é uma área destinada à permanência das 
crianças até à aquisição da marcha e constituído 
por sala de berços, sala-parque, copa de leites e 
zona de higienização. Todas estas áreas tem 
comunicação entre si por meio de portas e divisórias 
envidraçadas, por forma a permitir a observação 
permanente das crianças. 
O nosso método de trabalho preza pela 
transparência no contacto direto com os pais, que 
acompanham a rotina da criança, no seu dia a dia. 
 
 
Venham fazer-nos uma  
visita e conhecer as  
novas instalações! 
 
 

Em equipa que ganha não se mexe. 

Ficha técnica. 
 

Edição: labruge.mov 
 

Coordenação, redação e design: André Milheiro 
Silva, João Gomes, Jorge Santos, Lionel Gonçalves, 
e Pedro Silva. 
 

Participação: Liliana Rodrigues, Francisco Silva e 
Alberto Fernandes 
 

Parceiros: Junta de Freguesia e Gráfica de Labruge 
 
 

Rua do Pinhal, 70 
229270236 
Segunda a sábado: 7.00 – 12.30 e  
14.30 – 19.30. Domingos de manhã 

SALÃO  
UNIQUE UNISEXO 

PAPELARIA 
PINHAL 

CAFÉ PARDAL 

Contabilidade, apoio escolar, 
explicações e atividades de férias.  
 
Rua de Calvelhe, 838  
224070 317 • 936430 317 
 

Av. Liberdade, 589 
912364138 • 915875034 
Todos os dias: 10.30 – 2.00 

Av. da Liberdade, 5 
229272690 

Rua dos Mogueimes, 350 
96 647 33 39 • 91 254 15 05 
Encerra ao domingo. 

Rua do Pinhal, 29  
229272139 
Terça a sábado: 8.30 – 12.30 e  
15.00 – 19.30 

Av. Liberdade, 20 
229280376 
Segunda a sábado: 8.30 – 20.00 
Domingo: 8.30 – 13.00 

Rua 25 de Abril, 164 
229281554 
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Estou certa de que todos os labrugenses o conhecem 
e têm orgulho no Castro de S. Paio (fig. 1). Já lá 
foram inúmeras vezes e deixaram-se enfeitiçar pela 
beleza dos pores do sol, pelo caráter ainda selvagem 
e quase intocado da paisagem. Já conhecem a 
importância do castro até porque quase todos 
assistiram às escavações realizadas nos anos 
noventa do século XX, sob os auspícios da Câmara 
Municipal de Vila do Conde. Também se 
aperceberam da rica biodiversidade (ver Labruginho 
nº 2).  
Devido ao seu caráter isolado e quase virgem 
encontram-se ali plantas e animais pouco 
frequentes. Quase todos terão visto os magníficos 
lagartos que se escondem sob algumas pedras. Até 
sabem que há víboras e que é preciso algum 
cuidado.  
Então que mais há para dizer?  
Às vezes não vemos o mais óbvio, a paisagem em 
que tudo isto se insere.  
O que há a dizer sobre a paisagem? Ela esta lá, 
pronto! 
Calma! 
Em primeiro lugar, a paisagem de S. Paio é o que 
mais nos atrai; depois as condições do sítio são o 
que fazem deste um lugar isolado e ainda 
preservado. 
Foram o isolamento e o relevo que lhe deram um 
caráter defensivo que levou a que os castrejos se 
instalassem. E foram essas as mesmas 
características que permitiram a sua conservação. 
Mas há mais: é que S. Paio encerra um verdadeiro 
tesouro geomorfológico! 
Dificilmente alguém terá visto arribas tão altas e 
tão retilíneas. Dir-se-ia cortadas à faca… E é 
verdade! Foram cortadas pelas forças internas da 
Terra, a tectónica.  
Algo de que todos já ouvimos falar a propósito da 
chamada “tectónica de placas”. Esta teoria diz-nos 
que a Terra está num “perpétuo movimento”, 
como diria o António Gedeão. É essa movimentação 
que cria as cadeias de montanhas.  
Se compararmos a praia de S. Paio com as outras 
praias das redondezas percebemos que é uma costa 
muito mais alta...  
Será que o que provocou o relevo alteroso, que 
tanto nos encanta quando o mar se desfaz em 
espuma contra as suas arribas, é a mesma causa 
que faz aparecer as montanhas? Como podemos 
sabê-lo? 
Tenho que explicar alguns conceitos simples do meu 
ofício de geomorfóloga: existem em S. Paio áreas 
em que as rochas estão bastante aplanadas, o que 
muito contrasta com as arribas talhadas “à faca” 
no granito... 
Acontece que nessas áreas aplanadas existem 
relíquias muito interessantes: restos de areias e 
calhauzinhos que só podem ter sido deixados pelo 
mar quando ele estava a um nível mais alto, 
desenvolvendo as tais aplanações na rocha. Mais do 
que isso, esses calhauzinhos (fig. 2) estão por vezes a 
preencher formas escavadas na rocha, as “sapas” 
(fig. 3). Estas formas entalhadas na rocha são uma 
prova inequívoca de que foi o mar que as escavou… 

Assunção Araújo - Professora Catedrática no Departamento de 
Geografia da FLUP e Investigadora no Centro de Estudos de Geografia 
e Ordenamento do Território.  
E-mail: m.a.araujo@netcabo.pt 

Portanto, uma vez que temos algumas sapas acima 
do nível atual do mar (fig. 4), o nível do mar já 
esteve mais alto que atualmente. 
Mas há mais: acontece que esses testemunhos do 
estacionamento do mar se encontram a diversas 
altitudes. Se admitirmos que se trata de restos de 
praias antigas da mesma idade (algo que vamos 
tentar comprovar através de datações sofisticadas), 
então depois de elas se terem formado o terreno 
desnivelou-se.  
Talvez seja isso que explica esta magnífica paisagem, 
com as arribas mais elevadas no Norte de Portugal! 
Esta ideia de que o morro do vértice geodésico pode 
estar a subir ao longo do tempo geológico (algo 
como 0,15 mm por ano ou cerca de 15 cm por 
milénio) é uma ideia relativamente inovadora e que 
está de acordo com as novas teorias sobre a 
evolução da Terra e a importância da tectónica 
recente (neotectónica). 
Assim, acontece que em S. Paio temos todos os 
elementos para tentar comprovar essa ideia 
“revolucionária”: formas espetaculares  (fig. 3), 
separadas por paredes subverticais (fig. 1), que 
sugerem fortemente uma origem na tectónica 
recente... E por isso um magnifico local para estudo 
e investigação. 
Como todos sabem está aberto ao público, desde 
agosto de 2013, um centro de interpretação. No 
painel interativo que vos convido a consultar, 
poderão encontrar mais informação sobre estes e 
outros temas!  
 

A HISTÓRIA é testemunha do passado 

S. Paio: uma pequena joia de pedra. Convite para a descoberta. 
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Bem dizer e bem ouvir é a arte de CONVERSAR 

“Onde muitos veem apenas água, nós vemos 
muito mais”, por Nuno Silva 
Sempre fui muito ligado ao mar. Desde pequeno 
adorava andar “na seca” a mariscar e passava 
horas a apanhar gajoulas, mas foi em 2003 que o 
bichinho pela pesca submarina começou, quando 
numas férias em Espanha com o Tony e outros 
amigos experimentei o mergulho em apneia. Nos 
anos seguintes, comprei algum material e fui 
testando a minha capacidade para este tipo de 
prática, com a ajuda de outros amigos como o 
Aurélio, tendo sempre procurado aprender e 
pesquisar cada vez mais até aos dias de hoje. Em 
2010 acabei por tirar o curso de apneia nível 2, 
que foi um complemento de aprendizagem muito 
importante ao nível da segurança e da 
compreensão de vários comportamentos do nosso 
corpo num ambiente aquático. 

As pequenas ECONOMIAS fazem as grandes fortunas 

Do melhor que se faz por cá. Falcamar, a 
depuradora de Labruge 
Em 1991 surgia em Labruge, na praia de 
Moreiró, o primeiro centro de depuração privado 
de moluscos bivalves vivos em Portugal. A 
localização em zona de águas costeiras oceânicas 
de classe A, onde os moluscos podem ser 
capturados e comercializados para consumo 
humano direto, representa uma mais-valia para 
a Falcamar, empresa administrada pela família 
Zacarias. 
A depuradora comercializa amêijoa‐branca, 
amêijoa‐macha, berbigão, castanhola, mexilhão e 
ostra, sendo que aproximadamente 70% dos seus 
produtos se destinam ao mercado externo.   
A amêijoa‐branca (bivalve com textura, tamanho 
e tempo de vida atrativos), proveniente da 
região norte, é o produto de referência. 
Os moluscos bivalves alimentam-se por filtração, 
recolhendo e retendo no seu interior os micro-
organismos existentes no seu habitat. Zacarias 
Maio Pereira explicou-nos que, no centro de 
depuração, os moluscos são colocados em tanques 
alimentados por água do mar limpa, exímia, 
marca de qualidade das águas das praia de 
Moreiró, durante o tempo necessário à redução 
da sua contaminação, garantindo também desta 
forma a inexistência de areias.  

Para além deste processo, nas instalações da 
depuradora procede-se ao embalamento e 
etiquetagem do produto, para posterior 
distribuição.  
Em 2007 terminou uma fase de ampliação e 
modernização do centro, com uma tecnologia 
que permite uma depuração eficaz e em 
conformidade com as normas de Higiene e 
Segurança Alimentar – “possuímos um sistema 
de depuração através de ozono, único no país que 
oferece os melhores resultados em segurança 
alimentar”. 
Zacarias continua focado na expansão do seu 
negócio, sem esquecer a freguesia que o acolheu – 
“gosto muito de Labruge e sempre me senti 
muito bem recebido. A nossa atividade foi 
pensada de forma a não ter um impacto que 
prejudique a praia; temos vontade de investir 
noutros nichos relacionados com a atividade e 
estou sempre disponível para apoiar projetos 
locais.”. 

A pesca submarina permite conhecer locais 
fantásticos mas temos de estar bem preparados 
quer física quer mentalmente para podermos 
tirar o melhor partido da mesma. Existem várias 
técnicas que podemos pôr em prática, mediante 
as condições que encontramos. Para se obterem 
bons resultados é preciso algum espírito de 
sacrifício, persistência e muitas horas de água 
porque nem sempre as coisas correm como 
imaginamos ou até sonhamos. Não podemos 
desanimar. Este tipo de pesca é das mais seletivas 
e equilibradas, pois apenas se capturam os peixes 
maiores e nunca em quantidades que possam pôr 
em causa a sustentabilidade das espécies.  
A costa de Labruge tem condições muito boas 
para esta prática, pois é uma costa rochosa com 
grande abundância de mariscos, como mexilhão, 
lapa e percebes, e algas como sargaços, que dão 
alimento, abrigo e proteção a várias espécies. Das 
muitas que podemos encontrar, as mais 
conhecidas são o sargo, o robalo, o congro, a 
maragota e o polvo. Também é frequente darmos 
de caras com fanecas, peixe-porco, tainhas, 
navalheiras, santolas, badejos, salemas, bogas, etc. 
Temos um mar muito rico e, apesar de nem 
sempre a visibilidade ser além dos 3 ou 4 metros, 
nos dias de mar mais calmo ela pode chegar aos 
10 metros, podendo apreciar melhor um sem 
número de organismos de cores variadas que não 
ficam nada atrás de outras paisagens marinhas, 
que costumam ser vendidas como paraísos na 
terra. 


