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Vale a Pena!Acontecimento

S. Pedro
> 25 de junho a 7 de julho

Ruas do Concelho, Varzim SC, 

Praça do Almada e Avenida dos Banhos

Pelouro do Desenvolvimento Local e do Desporto
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Junho A JuLho
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As Festas de S. Pedro vão trazer à cidade duas semanas 
intensas de atividades desportivas e culturais. De 25 de 
junho a 7 de julho, as associações locais unem-se à Câmara 
Municipal, nomeadamente aos Pelouros do Desenvolvi-
mento Local e do Desporto, para a organização da mais 
emblemática festa do concelho.
Como já é tradição, o programa terá início com o S. Pedrinho 
e a Pequenada, no dia 25 de junho, às 10h00, no Largo do 
Passeio Alegre e no Auditório da Lota. As crianças dos Jar-
dins de Infância do concelho vestem-se e penteiam-se a rigor 
para interpretarem as verdadeiras rusgas poveiras. Nesse 
mesmo dia, às 22h00, a cidade ficará mais iluminada nos 
bairros de Regufe, Belém, Mariadeira, Sul, Matriz e Norte.
No dia 26, às 22h00, a música chegará ao Passeio Alegre 
com a atuação da Classe de Conjunto de Sopros da Escola 
de Música da Povoa de Varzim. No dia 27 de junho, às 
22h00, um dos momentos mais aguardados das Festas: a 
revelação dos Tronos. 
De 28 para 29 de junho, a Póvoa de Varzim será a cidade 
que não dorme, com animação até ao amanhecer, as tradi-
cionais fogueiras e as deliciosas sardinhas. 
No dia 29 de junho, às 11h00, irá realizar-se a tradicional 
Missa de S. Pedro, na Igreja da Lapa. Às 15h00, o concerto 
pela Banda de Música, na Praça do Almada, animará a tarde 
do feriado municipal. Às 17h00, a Majestosa Procissão de 
S. Pedro sairá da Igreja Matriz rumo à Igreja da Lapa. Às 
22h00, o Estádio do Varzim Sport Club recebe o Espetáculo 
das Rusgas, com a participação das Rusgas do MAPADI, 
Regufe, Belém, Mariadeira, Sul, Matriz e Norte. A atuação da 
Rusga da Póvoa de Varzim homenageará Francisco Regufe. 
O fogo-de-artifício está de volta à programação das festas e, 
à meia-noite, no parque de estacionamento junto à Acade-
mia de Ténis da Varzim Lazer, o céu será de todas as cores.
No dia 30 de junho, as freguesias da Póvoa participam no 

Cortejo Usos e Costumes, às 16h00, na Avenida dos Banhos.
Já em julho, no dia 3, a partir das 10h00, a Escola Prática de 
Serviços comemora o já tradicional “Dia dos Serviços e da 
sua Escola Prática”, no qual está inserido um espetáculo pela 
Orquestra Ligeira do Exército, no Largo do Passeio Alegre.
Nos dias 4 e 5 de julho, às 21h45, no Largo do Passeio 
Alegre, mais música, desta feita com os talentosos artistas 
poveiros: Manuel Moura, Sílvia Raquel, Rui Silva, Adriana 
Paquete e Banda LEM, no primeiro dia, e Domingos Moça, 
Noé Gavina, Marlene Maio, Rui Nova, André Pereira e 
Módulo 6, no segundo dia. 
No dia 6 de julho, mais duas iniciativas: às 16h00, no Estádio 
Municipal, um jogo de futebol entre a Câmara Municipal e 
as Juntas de Freguesia; às 22h00, o Desfile das Rusgas pelas 
Avenidas dos Banhos e dos Descobrimentos. 
No último dia da programação, 7 de julho, centenas de 
atletas vão correr no XXV Grande Prémio de Atletismo de 
S. Pedro, a partir das 9h00. Às 17h00, no Largo do Passeio 
Alegre, o Festipóvoa – Festival Nacional de Folclore.
Também inserido na programação está o Safari Fotográfico, 
de decorre de 25 de junho a 7 de julho (ver página 9). Uma 
grande diversidade de exposições enriquecem o programa 
da edição de 2013: até 30 de julho, na Central de Camiona-
gem, a exposição “S. Pedro: registos de uma festa popular 
poveira… A cor, a folia, a dinâmica e a organização desta 
festividade desde os anos 60 até à atualidade”; até 31 de 
outubro, no Núcleo Museológico de Rates, a exposição “Os 
tapetes de flores na Festa do Corpo de Deus em Rates“; até 
14 de julho, no Posto de Turismo, a exposição “Os Poveiros 
no Brasil”; até novembro, no Museu Municipal, a exposição 
“Credo – O Ano da Fé no Arciprestado de Vila do Conde/
Póvoa de Varzim”; de 22 de junho a 1 de julho, o Salão de 
Filatelia S. Pedro-Estio 2013; e de 6 de julho a 29 de setem-
bro, a exposição de fotografia “Aves da Póvoa de Varzim”.
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Acontecimento

Festival 
Internacional 
de Música
> 5 a 27 de julho

Auditório Municipal, Igreja Matriz, Igreja da Lapa, 

Igreja de S. Pedro de Rates, Museu Municipal, Diana Bar

Pelouro da Cultura e Associação Pró-Música

JuLho



De 5 a 27 de julho acontece o XXXV Festival Internacional 
de Música (FIMPV). Organizado pelo Pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e pela Associação 
Pró-Música, o certame é um dos ex-libris culturais no 
concelho. 
Rui Vieira Nery é, há já vários anos, o convidado escolhido 
para abrir a programação do FIMPV. Desta feita, o tema 
selecionado pelo musicólogo para a sua conferência foi 
“Benjamin Britten: Por um Modernismo de Rosto Huma-
no”. Poderá assistir a esta primeira iniciativa do FIMPV no 
dia 5 de julho, às 21h45, no Museu Municipal. 
No dia 6 de julho, na Igreja Matriz, conheça o agrupamen-
to vocal e instrumental Vox Luminis, da Bélgica. No dia 7, 
na Igreja da Lapa, assista à atuação do quarteto de cordas 
Quatuor Ardeo, da França. No dia 9 de julho, no Auditório 
Municipal, poderá ouvir o violoncelista Pavel Gomziakov, 
da Federação Russa, e o pianista Louis Lortie, do Canadá. 
No dia 11, no Auditório Municipal, a atuação de Pavel 
Sporcl (violino), Gipsy Way Ensemble, Toma Vontszemu 
(zimbalão), Nikola Slez (violino), Stefan Bertok (piano), 
Ján Rigo (contrabaixo), músicos da República Checa. No 
dia 12, também no Auditório, ouça novamente o violinista 
Pavel Sporcl e o pianista português Miguel Borges Coelho. 
No dia 14, o Quarteto Verazin, grupo residente do FIMPV, 
atuará na Igreja Românica de Rates. No dia 15, na Igreja 
Matriz, os Músicos do Tejo, e no dia seguinte, em Rates 
novamente, o Ensemble Heptachordum, de Portugal. No 

dia 18, a música volta ao Auditório Municipal com o 
agrupamento de música antiga L’Avventura London. No 
dia 20, na Igreja Matriz, atua o agrupamento Gabrieli 
Consort & Players, do Reino Unido. No dia 22, no 
Museu Municipal, a violoncelista Madalena Sá e Costa 
falará sobre “Helena Sá e Costa – 100 anos, uma vida 
pela música”. No dia 23, na Igreja Românica de S. Pedro 
de Rates, assista ao concerto de Resonet, originário de 
Espanha. No dia 25, Pedro Burmester atua no Auditório, 
bem como o Quarteto de Matosinhos. Finalmente, no 
dia 27, também no Auditório, a atuação de L’Arpeggiata, 
de França, com a atuação de Mísia, fadista portuguesa.
Todos os espetáculos terão início às 21h45.
Do XXXV FIMPV fazem ainda parte diversas manifesta-
ções paralelas: de 1 a 3 de julho, das 14h00 às 20h00, 
no Auditório Municipal, a masterclass de canto com An-
tónio Salgado; no dia 3, das 10h00 às 12h00, no Museu 
Municipal, a masterclass de música de câmara com o 
grupo Ardeo Quartet; no dia 12, das 10h00 às 13h00, no 
Auditório Municipal, a masterclass de violino com Pavel 
Sporcl; de 17 a 19, das 9h30 às 20h00, a masterclass 
de violoncelo com Miguel Rocha; no dia 24 de julho, 
das 14h30 às 17h00, na Igreja Matriz, a masterclass de 
música antiga com Resonet.  
Um programa vasto e completo, perfeito para os apre-
ciadores de música. 



Vale a Pena!Acontecimento

Feira do Livro
> 2 a 18 de Agosto

Largo do Passeio Alegre

Pelouro da Cultura
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Vale a Pena!Acontecimento

AgoSto
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Ancorada no Largo do Passeio Alegre de 2 a 18 Agosto, 
a Feira do Livro é muito mais do que um espaço onde se 
pode adquirir as últimas novidades e as obras clássicas. 
Organizada pelo Pelouro da Cultura, a Feira do Livro trans-
forma o Passeio Alegre num espaço de tertúlia, onde a 
literatura, a música, o teatro, a dança e até as artes de rua 
se reúnem numa festa por onde passam milhares de pes-
soas. No Portal Municipal estará disponível a programação 
completa desta edição da Feira do Livro, mais uma vez, e 
desde 1995, organizada sob o tema “a ler o mar”.
Passear à beira-mar e visitar o certame é já uma tradição 

nas noites de agosto, na Póvoa de Varzim. São dezenas 
as editoras representadas, repartidas por mais de meia 
centena de stands onde se podem encontrar livros 
para todos os gostos, incluindo exemplares de edições 
poveiras, disponíveis num stand preparado para o efeito,  
e até livros usados ou antigos, já que na Feira vão estar 
presentes alfarrabistas.  
A Feira do Livro está aberta das 16h00 às 24h00, exceto no 
dia 15 de agosto, dia em que abre às 14h00.



tome nota!

O Museu Municipal inaugura duas exposições este Verão: 
“Credo – O Ano da Fé no Arciprestado de Vila do Conde/Pó-
voa de Varzim”, no dia 21 de junho, e “Fotografia de Natureza 
– Aves da Póvoa de Varzim”, no dia 6 de julho. Ambas são 
organizadas pelo Pelouro da Cultura da Póvoa de Varzim.
No ano que a Igreja Católica dedicou ao tema da “Fé”, o 
Museu Municipal da Póvoa de Varzim associa-se à iniciativa 
e, em conjunto com o Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa 
de Varzim, vai realizar uma grande exposição que acolherá 
algum do património inédito que conservam as nossas 
igrejas e capelas. Tendo por mote a “Fé”, serão mostrados 
livros, peças de ourivesaria e imagens de esculturas arquite-
tónicas, talha, pinturas murais, bem como de manifestações 
e tradições, como como procissões, romagens e ex-votos, 
expressando a profunda e arreigada religiosidade nas co-
munidades locais. A exposição “Credo” poderá ser visitada 
até novembro. 

Quanto à exposição “Fotografia de Natureza. Aves da 
Póvoa de Varzim”, mostrará a diversidade de espécies de 
aves selvagens que aqui invernam, criam, vivem ou ao 
longo do ano. O concelho da Póvoa de Varzim encontra-se 
geograficamente posicionado numa região onde estão 
registadas quase três centenas de aves. 
Na atualidade, os avanços tecnológicos permitiram um 
desenvolvimento e democratização da técnica fotográfica 
e, de modo crescente, pessoas de todas as idades en-
contram na fotografia de aves a sua paixão. Esta mostra, 
que será apresentada no Museu Municipal, pretende 
apresentar o trabalho de alguns dos fotógrafos amadores 
que têm registado de forma admirável as aves da Póvoa 
e região envolvente. Poderá apreciar todas estas imagens 
até setembro. 

“Credo” e “Fotografia 
de natureza”

Junho E JuLho

> Inaugurações nos dias 21 de junho e 6 de julho
Museu Municipal



Entre 25 de junho e 7 de julho irá decorrer o Concurso de 
Fotografia subordinado ao tema “Festejar o S. Pedro na 
Póvoa de Varzim”.
Esta iniciativa do Pelouro do Desenvolvimento Local da Câ-
mara Municipal tem como objetivo dar a conhecer a festa 
popular da cidade, que conta com atividades diversificadas 
que envolvem toda a população e selecionar as fotos que 
melhor captem a sua essência.
As fotografias podem ser obtidas em toda a cidade. O 
material de apoio, nomeadamente mapa com localizações 
dos Bairros e Tronos, será enviado via e-mail ou poderá 
ser levantado nos serviços do DDL situados na Rua Rocha 
Peixoto – Póvoa de Varzim. 
Consulte o regulamento completo do Concurso no Portal 

Municipal. A inscrição – gratuita - deve ser feita até ao dia 
7 de julho, através do preenchimento de Ficha, também 
disponível no Portal Municipal ou obtida nos Serviços 
Municipais. 
A entrega da ficha de inscrição preenchida pode ser feita 
via e-mail: taniacristina@cm-pvarzim.pt ou entregue pes-
soalmente/via CTT no Departamento de Desenvolvimento 
Local – sito à Rua Rocha Peixoto (Edifício Antigo Quartel) 
–4490-679 Póvoa de Varzim.

Concurso de Fotografia
Festejar o S. Pedro
> 25 de junho a 7 de julho
Inscrições no Portal Municipal

Junho A JuLho



De 18 a 21 de julho, a LEICAR – Associação de Produtores 
de Leite e Carne irá organizar, nas suas instalações, em São 
Pedro de Rates, a X Feira Agrícola do Leite – Agroleite.
O certame, que tem o apoio da Câmara Municipal da Pó-
voa de Varzim, visa dar a conhecer o trabalho desenvolvi-
do nesta área e aproximar a associação da população.
No dia 18, quinta-feira, às 10h00, a Feira abre oficialmente 
as suas portas ao público e, às 12h00, decorre a inaugu-
ração oficial. Às 14h30, terá lugar o seminário “Futuro da 
PAC”. À noite, como em todas as noites, haverá muita 
animação. Neste primeiro dia, às 21h30, poderá divertir-se 
com o Festival de Folclore. Nesta edição, a Feira contará 
com a participação do Rancho Folclórico de S. Pedro de 
Rates, Rancho Folclórico Poveiro, Rancho Folclórico das 
Terras de Geraz do Lima, de Viana do Castelo, e Grupo Fol-

 JuLho

clórico S. Salvador de Macieira da Maia, de Vila do Conde.
No dia 19, sexta-feira, a LEICAR irá mostrar-se aos mais-
novos e, a partir das 11h00, “As Escolas visitam a Feira”. 
Às 15h00, serão dinamizados jogos populares, no recinto. 
A partir das 21h30, mais música com o conjunto musical 
Santa Cruz e, ainda, o desfile de Trajes Regionais Antigos.  
No dia 20, às 14h30, irá realizar-se um dos eventos mais 
esperados da Feira, o Concurso da Raça Holstein Frísia 
Agroleite 2013 (1ªparte) e nessa noite a animação contará 
com um grupo de forro brasileiro, seguida de Desfile 
Concurso “MissAgroleite 2013”.
Finalmente, no último dia, às 10h30, realiza-se a 2ª parte 
do Concurso da Raça Holstein Frísia, onde será eleita a 
Vaca Grande Campeã. À tarde, às 15h00, decorre a atua-
ção da Tertúlia Valasarense.

Agroleite
> 18 a 21 de julho
LEICAR – Associação de Produtores de Leite e Carne

tome nota!



JuLho A AgoSto

De 5 de julho a 31 de agosto, artesãos poveiros irão expor 
as suas peças na Esplanada do Carvalhido. A Mostra de 
Artesanato Concelhio estará aberta aos visitantes todos os 
dias, das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00. Às sextas 
e sábado, entre as 21h00 e as 23h00, o espaço também 
estará aberto.
Esta exposição surge de um desafio lançado pelo Pelouro 
do Desenvolvimento Local, através do Posto de Turismo, 
aos artesãos do concelho, independentemente do tipo 
de artesanato que produzam, para trabalharem ao vivo, 
exporem e venderem os seus artigos.
Serão 25 os artesãos nesta Mostra de Artesanato Conce-
lhia: Maria Desidéria Sousa (camisolas poveiras), Manuel 
Gomes Neves (miniaturas de barcos), Zita Ramos (artes 
decorativas e pirogravura), Maria Elisa Matos (artes deco-

Mostra de 
Artesanato Concelhio
> 5 de julho a 31 de agosto
Esplanada do Carvalhido

rativas e floral), Isabel Saraiva (santos em terracota), Mar-
garida do Céu Silva Costa (artes decorativas), Isabel Maria 
Cruz (retalhinhos), Grupo Amigos do Museu (camisolas 
poveiras), Maria de Lourdes Mateus (artes decorativas), 
Lucília Ribeiro (artes decorativas), Maria Arminda Brandão 
(artes decorativas), Andreia Moreira (bijuteria artesanal), 
Ana Paula Soares artes decorativas), Eduardo Pontes 
(materiais do mar), Sónia Araújo  (bijutaria artesanal), 
Carla Sofia Fernandes (modelagem), Teresa Pereira (ráfia), 
Isolina Peixoto (materiais do mar), Nilza Rodrigues (área 
alimentar), Emília Nova (artes decorativas), Ângelo dos 
Santos (artes decorativas), Maria Augusta Ribeiro (artes 
decorativas), Ana Marques (bijutaria artesanal), Diana 
Castro (costura), Gabriela Miranda (artes decorativas). 
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Investimento na formação 

Dotar os munícipes de ferramentas que os distingam no mer-
cado de trabalho é um dos principais objetivos dos Pelouros 
do Desenvolvimento Local e dos Recursos Humanos. São 
várias as formações gratuitas que o município disponibiliza 
ao longo do ano para que possa aprender ou aperfeiçoar 
novas técnicas de trabalho. Até ao final do mês de setembro, 
ativos com idade superior a 16 anos e que sejam detentores 
de baixas qualificações escolares e/ou profissionais ou que 
possuam qualificações desajustadas às necessidades do mer-
cado de trabalho, podem inscrever-se nas diversas ofertas de 
Formações Modulares Certificadas. Podem também aceder 
a Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) de com-
ponente tecnológica, munícipes detentores de habilitações 

escolares de nível superior, desde que se encontrem numa 
situação de desemprego comprovada.
Os interessados devem contactar o Gabinete de Formação, 
através do número de telefone 252 090 052 ou do endereço 
eletrónico gformacao@cm-pvarzim.pt. Os formandos 
poderão contar com subsídio de alimentação por sessão de 
formação.
Noções Básicas de Gestão Técnica de Recursos Humanos; 
Liderança e Gestão de equipas; Segurança e Saúde no 
Trabalho – identificação, avaliação e prevenção dos riscos 
do trabalho; Primeiros Socorros; Língua Inglesa; Informática 
e tantas outras formações aguardam por si. Informe-se.

> Até 30 de setembro
Edifícios Municipais

Vale a Pena!
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Até SEtEMBRo



A Póvoa de Varzim celebra em agosto as Festas de Nossa 
Senhora da Assunção. Conhecida como a mais popular 
do concelho e uma das maiores a nível nacional, as festas 
religiosas em honra de Nossa Senhora da Assunção atraem 
à Póvoa milhares de pessoas. O ponto alto das festas 
terá lugar segunda-feira, 15 de agosto, com a imponente 
procissão de Nossa Senhora d’Assunção que, pelas 16h00, 
sairá da Igreja da Lapa. As Festas d’Assunção realizam-se na 
Póvoa de Varzim há largas dezenas de anos demonstrando o 
profundo sentimento de religiosidade do pescador poveiro 
à Virgem d’Assunção por considerar que é ela quem lhe 
vale nos momentos de aflição e o protege e salva do mar 
traiçoeiro que diariamente enfrenta. 

AgoSto E SEtEMBRo

Festa d’Assunção e das Dores
> 15 de agosto e 15 de setembro
Ruas do concelho

A Nossa Senhora das Dores comemora-se no dia 15 de 
setembro e é responsável pela visita de centenas de peregri-
nos. Um dos momentos mais marcantes realiza-se na manhã 
de dia 15, com o percurso em oração às seis capelinhas 
onde se podem admirar, em figuras de tamanho natural, 
cenas representativas dos Passos da Paixão de Cristo – as 
seis primeiras dores de Nossa Senhora (a profecia do velho 
Simeão; a fuga para o Egipto; a perda e encontro do menino 
Jesus no templo com os doutores da lei; a caminho do 
Calvário; a crucificação e a descida da cruz). A sétima dor, 
a “Soledade”, está representada no altar-mor por uma bela 
imagem de Nossa Senhora das Dores.
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Atividades para crianças e jovens 
durante as férias escolares. 

Dia do Mercado
> 2 de julho
Mercado Municipal
Pelouro do Desenvolvimento Local
Celebração do dia do Mercado 
Municipal com várias atividades ao 
longo do dia.

o Património Religioso na 
Póvoa de Varzim
> 4 a 31 de julho
Central de Camionagem
Pelouro do Desenvolvimento Local
Exposição que pretende dinamizar a 
Central de Camionagem e divulgar o 
Património Religioso do concelho.

Ler + Mar “A banhos”
> 4 de julho, às 21h00
Diana Bar
Escola Secundária Rocha Peixoto e 
Pelouro da Cultura

navegador

JuLho

A Emigração dos Poveiros 
no Brasil
> 27 de junho a 18 de julho
Museu Municipal
Pelouro da Cultura
Exposição que pretende dar a 
conhecer as motivações, expectativas 
e o modo de vida das muitas famílias 
poveiras que partiram para o Brasil.

Biblioteca de Praia
> 15 de julho a 15 de setembro
Praia da Lagoa e Diana Bar
Pelouro da Cultura
A Biblioteca Municipal estende os 
seus serviços até ao areal poveiro.

Exposição de fotografia de 
Linda Ramos
> Até 4 de julho
Posto de turismo
Pelouro do Desenvolvimento Local
Exposição de fotografia.

Festas de S. Pedro
> Até 7 de julho
Ruas da cidade e em vários serviços 
do município
Pelouro da Cultura
A maior festa do concelho aguarda 
por si.

Mostra de Artesanato 
Concelhio
> 5 de julho a 31 de agosto
Esplanada do Carvalhido
Pelouro do Desenvolvimento Local
Vários artesãos poveiros mostram as 
suas peças e divulgam o seu trabalho.

Credo. o Ano da Fé no 
Arciprestado de Vila do 
Conde/Póvoa de Varzim
> 21 de junho a 24 de novembro
Museu Municipal
Pelouro da Cultura
Inauguração a 21 de junho, às 15h00.

Especial Jovens – Férias 
Desportivas
> 1 de julho a 31 de agosto
Piscinas e Pavilhão Municipais
Varzim Lazer
Realização de diferentes atividades 
desportivas e recreativas no período 
de férias escolares.

Férias de Verão na Casa da 
Juventude
> 2 de julho a 12 de agosto
Casa da Juventude
Pelouro da Juventude
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Domingos das nossas 
gentes
> 4 de agosto
Auditório da Lota
Pelouro do Desenvolvimento Local
Atuação do Grupo Recreativo e 
Etnográfico “As Tricanas Poveiras” e 
do Rancho Folclórico de Rates.  

Livros fora de portas: 
Leituras no hospital 
> 8 e 22 de agosto, às 14h30
Centro hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde
Pelouro da Cultura
A Biblioteca leva o mundo da fantasia 
ao serviço de pediatria do Hospital.

Festa do Mar
> 9 a 11 de agosto
Auditório da Lota
Associação Leões da Lapa
Festival gastronómico com animação 
musical. 

Laúndos em Movimento 
> 9 a 11 de agosto
Laúndos
Fábrica da Igreja Paroquial de 
Laúndos
São várias as atividades inseridas 
neste evento, que conta com o 
apoio da Câmara Municipal, e que 
se destina a todas as idades e 
pretende fortalecer laços de amizade, 
promover a cultura, o desporto e a 
ciência, dentro de um convívio sadio, 
alegre e repleto de valores humanos.

Feira Medieval

> 30 de agosto a 1 de setembro
Praça do Almada
Pelouro do Desenvolvimento 
Local e Associação Velha 
Lamparina

O Pelouro do Desenvolvimento 

Local, com a parceria da asso-

ciação Velha Lamparina - União 

de Artes e Ofícios e Recriações 

Históricas, irá realizar, de 30 de 

agosto a 1 de setembro, a III Fei-

ra Medieval. Das 10h00 à meia-

-noite, poderá participar na Ceia 

Medieval, assistir a espetáculos 

de música e danças medievais, 

Danças do Ventre, demonstra-

ção de ofícios, teatro, cortejos, 

torneios e rixas medievais, 

espetáculos de fogo, malabares 

e acrobacias, falcoaria, voo 

de aves de rapina, alta escola 

equestre e, ainda, experimentar 

as iguarias gastronómicas.

Um regresso ao passado, na 

Praça do Almada, e para o qual 

está desde já convidado. 

Exposição de pintura de 
João Andrade
> 1 a 15 de agosto
Diana Bar
Pelouro da Cultura
Exposição de desenhos.

Biblioteca de Jardim
> 1 a 31 de agosto
Casa Manuel Lopes
Pelouro da Cultura
A Biblioteca Municipal alarga os seus 
serviços até ao centro da cidade, 
revitalizando o espaço ao ar livre da 
Casa Manuel Lopes. 

Camilo Castelo Branco
> 1 a 31 de agosto
Posto de turismo
Pelouro do Desenvolvimento Local
Exposição bibliográfica sobre este 
escritor tão ligado à Póvoa de Varzim. 

Festa de nossa Senhora das 
neves
> 3 a 18 de agosto
Aver-o-Mar
Fábrica da Igreja Paroquial de n. 
Sr.ª das neves

AgoSto



Exposição de fotografia de 
henrique Souto
> 9 a 30 de agosto
Biblioteca Municipal
Pelouro da Cultura

Festa da Sardinha
> 14 a 18 de agosto
Alto de Martim Vaz
Associação Juvenorte
Festival gastronómico com animação 
noturna.

Exposição de pintura de 
Filomena Morim
> 16 a 31 de agosto
Diana Bar
Pelouro da Cultura
Exposição de pintura.

Dia Internacional da 
Juventude
> 17 de agosto
Esplanada do Carvalhido
Pelouro da Juventude
A Casa da Juventude assinala o Dia 
Internacional da Juventude com uma 
série de atividades.
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Cozinha ao Vivo – Carnes 
> 17 de agosto
Mercado Municipal
Pelouro do Desenvolvimento Local
Evento culinário de promoção aos 
produtos comercializados no Mercado 
Municipal.

Domingos das nossas gentes
> 25 de agosto
Auditório da Lota
Pelouro do Desenvolvimento Local
Atuação do Grupo Folclórico de 
Cantares e Danças Os Camponeses 
de Navais e do Rancho Folclórico de 
Santa Eulália de Beiriz.

Feira Medieval
> 30 de agosto a 1 de setembro
Praça do Almada
Pelouro do Desenvolvimento Local 
e associação Velha Lamparina
Gastronomia, artesanato, música, 
peças de teatro, demonstrações de 
ofícios e representações cénicas são 
os atrativos desta iniciativa num fim 
de semana de regresso ao passado.

24º Festival de Verão
> 30 de agosto, às 22h00
Esplanada do Carvalhido
Juvenorte
Música e muita animação numa noite 
imperdível.

Exposição de pintura de 
Acácio Rouxinol
> 1 a 12 de setembro
Posto de turismo
Pelouro do Desenvolvimento Local
O Posto de Turismo é um espaço de 
promoção dos artistas e são várias as 
exposições que, ao longo do ano, são 
mostradas naquele espaço.

o Património Religioso da 
Póvoa de Varzim
> 1 a 29 de setembro
Central de Camionagem
Pelouro da Cultura
O Museu Municipal organiza esta 
exposição que pretende dinamizar a 
Central de Camionagem e divulgar o 
Património Religioso do concelho.

Domingos das nossas gentes
> 1 de setembro, das 11h00 às 19h00
Auditório da Lota
Pelouro do Desenvolvimento Local
Atuação do Rancho Estrela do Norte e 
do Rancho Folclórico de Aver-
-o-Mar com exposição de material 
etnográfico, cultural e gastronómico.

SEtEMBRo



Mostra das 
Associações

> 19 a 21 de julho
Largo do Passeio Alegre
Pelouro do Desenvolvimento 
Local

A Mostra das Associações pode 

ser visitada entre as 18h00 e 

as 24h00, no dia 19, e entre as 

16h00 e as 24h00, nos dias 20 

e 21, e conta com a participação 

das associações: Associação 

Poveira de Coleccionismo; As 

Tricanas Poveiras; Associação da 

Mariadeira; Grupo Recreativo de 

Regufe; Grupo Operacional de 

Busca e Salvamento; Clube de 

Atletismo da PV; A Cerca; União 

Desportiva e Cultural de Argivai; 

A Filantrópica; GAM; JuveNorte; 

Banda Musical da Póvoa de 

Varzim; CKA; Motoclube Lobos 

do Mar; Agrupamento Nº 38 - 

Matriz; Rangers da Póvoa Clube; 

Associação da Matriz; Grupo 

Srª do Ó; Leões da Lapa FC; 

Academia de Kung-fu da PV; 

Confraria dos Sabores Poveiros e 

artesãos poveiros. 

Regresso às aulas na 
Biblioteca
> 2 a 9 de setembro
Biblioteca Municipal
Pelouro da Cultura
A Biblioteca Municipal ajuda a 
preparar o regresso às aulas dos 
mais pequenos, ensinando a fazer 
marcadores de livros, horários 
escolares, etiquetas para os cadernos 
e a plastificar os livros.

Exposição de pintura de 
Vítor Carneiro
> 2 a 29 de setembro
Diana Bar
Pelouro da Cultura
Exposição de pintura.

Reciclarte
> 2 a 29 de setembro
Casa da Juventude
Pelouro da Juventude
Oficina de reciclagem.

Livros fora de portas
> 5 de setembro, às 14h30
Centro hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde
Pelouro da Cultura
A Biblioteca leva o mundo da fantasia 
ao serviço de pediatria do Hospital.

Exposição de Rui Anahory
> 6 a 29 de setembro
Biblioteca Municipal
Pelouro da Cultura
Exposição das esculturas do artista.

Planeta Água
> 10 de setembro, às 15h00
Praia da Lagoa
Pelouro do Ambiente
Workshop divertido sobre a 
importância da água.

Exposição dos trabalhos de 
Afonso Ferreira
> 13 a 26 de setembro
Posto de turismo
Pelouro do Desenvolvimento Local
Exposição de pintura.

Marcas Poveiras – nando
> 13 a 30 de setembro
Posto de turismo
Pelouro do Desenvolvimento Local
Promoção e valorização das 
potencialidades turísticas da Póvoa 
de Varzim.

Regresso às aulas
> 14 de setembro, às 10h00
Exterior das Piscinas Municipais
Varzim Lazer
Atividade ao ar livre.



15 anos de Colectivo 
Silêncio na gaveta
> 23 de setembro, às 21h30
Biblioteca Municipal
Pelouro da Cultura
Espetáculo poético-musical sobre a 
obra de Pablo Neruda.

Aventuras e Paladares
> 27 a 29 de setembro
Praça Marquês de Pombal
Pelouro do Desenvolvimento Local
Comemoração do Dia Mundial do 
Turismo.

gestão do tempo: como ser 
produtivo e eficiente
> 27 de setembro, às 17h00
Salão nobre
Pelouro do Desenvolvimento Local
Workshop organizado com o intuito 
de informar os munícipes.

Cantinho da Leitura
Venha transformar a leitura num 
momento de verdadeira partilha, num 
instrumento de desenvolvimento pes-
soal e autoconhecimento. Destinada 
ao público em geral, pais, filhos e 
famílias. 

o Dicionário Ilustrado 
Oficina de Escrita Criativa e Expressão 
Plástica. Atividade didática que 
consiste num exercício de ilustração 
e redação de palavras, por ordem 
alfabética, ilustrando-as e redigindo 
a sua definição. Destinada ao público 
Infanto-Juvenil.

Viagem ao mundo dos 
Livros
Atividade semanal, na qual se explica 
aos mais jovens o que é uma Biblio-
teca, como funciona e o que podem 
esperar desta instituição. Destinada 
ao público Infanto-Juvenil.

Livros Fora de Portas
Quinzenalmente haverá Sessões de 
Leitura Animada na Pediatria do Hos-
pital para as crianças hospitalizadas, 
dinamizadas pelo Serviço Educativo 
em articulação com os profissionais 
de saúde. 

Sábados Mágicos... Leituras 
Encantadas
Atividades lúdicas e pedagógicas de 
estímulo à leitura e ligadas ao prazer 

Semana Europeia da 
Mobilidade
> 16 a 22 de setembro
Ruas do concelho
Pelouro do Ambiente
Atividades de promoção à proteção 
do meio ambiente.

Livros fora de portas: 
Leituras no hospital 
> 19 e 27 de setembro, às 14h30
Centro hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde
Pelouro da Cultura
A Biblioteca Municipal leva o mundo 
da fantasia ao serviço de pediatria do 
Hospital.

Clean up the World
> 20 a 22 de setembro
Freguesias do concelho
Pelouro do Ambiente
Limpeza das matas do concelho.

uma noite na Biblioteca
> 20 de setembro
Biblioteca Municipal
Pelouro da Cultura
Uma noite de magia entre livros e 
histórias fantásticas.

5º triatlo Varzim Lazer
> 21 de setembro
Piscinas Municipais
Varzim Lazer
Prova de triatlo do Circuito Regional 
Norte organizada em parceria com a 
Federação de Triatlo de Portugal.
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Atividades Permanentes

Visita orientada
A visita é efetuada às quartas e é 
acompanhada por um dos técnicos do 
Arquivo Municipal e está dividida em 
duas partes: circuito do documento, 
desde a sua incorporação no Arquivo, 
até estar disponível à consulta; e 
circuito do utilizador, desde a sua 
chegada até à sala de leitura. Cada 
grupo é constituído, no máximo, por 
15 pessoas. 

ARquIVo

BIBLIotECA



À tarde no Museu
Todas as sextas-feiras, elementos do 
Grupo dos Amigos do Museu (GAM) 
ensinam a executar camisolas, malhas 
e bordados tradicionais a todos os 
interessados.

Visitas guiadas ao Museu 
e Pólos Museológicos
Mediante marcação prévia poderá 
conhecer o Museu e seus pólos que 
contam a história do concelho da 
Póvoa de Varzim.

Praça do Almada – Sala de 
Visitas da Póvoa de Varzim 
Mostra documental sobre a Praça 
mais importante da Póvoa de Varzim, 
verdadeira sala de visitas da cidade. 
Desde a provisão régia de D. Maria 
I de 1791, “certidão de nascimento” 
da Praça, passando pelos projetos de 
obra do século XIX e XX, até postais 
e fotografias que ilustram as suas 
alterações ao longo dos anos, tudo é 
revelado ao público.

de ler, ver, ouvir contar histórias e 
ilustrá-las, no primeiro sábado de 
cada mês.  

hora do Conto
Histórias diferentes todos os meses, 
contadas aos mais pequenos, para 
lhes incutir o gosto pela leitura. 

Interiores. Por cima da 
pele, por debaixo do vestido
Esta exposição é possível graças a um 
diversificado número de pessoas que, 
ao longo dos anos, ofereceram peças 
de traje que estavam na posse das 
suas famílias há várias gerações. Peças 
confecionadas nos ateliês de modistas 
e costureiras que outrora existiam 
na Póvoa, ou adquiridas nas lojas do 
próspero comércio desde o séc. XIX.

os Jogos tradicionais e os 
Brinquedos de Antigamente
Aproveitando o legado material e 
histórico do Museu, pretende-se dar a 
conhecer junto da população os brin-
quedos de antigamente, bem como os 
jogos tradicionais das crianças.

o homem que falou com os 
peixes
No âmbito do serviço educativo do 
Museu Municipal, o teatro de ma-
rionetas permite focar vários temas 
relacionados com a vida e tradições 
dos poveiros na segunda metade do 
século XIX e inícios do século XX. 

Verão Desportivo

> 5 de julho a 30 de agosto
Praia da Lagoa
Pelouro do Desporto

Faça desporto, sem qualquer cus-

to, durante o Verão. O Pelouro 

do Desporto organiza aulas de 

ginástica de 15 de julho a 30 de 

setembro, às segundas, quartas 

e sextas, das 11h00 às 12h00, na 

Praia da Lagoa. Se gosta de jogar 

voleibol ou futevólei, saiba que 

o material necessário está dispo-

nível todos os dias da semana, 

quer na Praia da Lagoa, quer na 

Praia do Carvalhido.   Durante os 

meses quentes de Verão, a Póvoa 

de Varzim ganha um novo fôlego, 

com a visita de milhares de pes-

soas que procuram a cidade para 

dias de descanso, mas também 

de divertimento. 

A iniciativa “Verão Desportivo” 

vai ao encontro do objetivo da 

autarquia: reforçar a Póvoa de 

Varzim como um destino de fé-

rias por excelência, onde tradição 

se alia à inovação, e onde o sol e 

o mar são cartões-de-visita.

MuSEu

CEntRAL CAMIonAgEM



CÂMARA MunICIPAL
Edifício sede (Praça do Almada)
T: 252 090 000 / Fax: 252 090 010

SECÇÃo DE LICEnCIAMEnto DE 
oBRAS
Rua Dr. Sousa Campos (Edifício dos 
Serviços Técnicos)
E: licenc.obras@cm-pvarzim.pt

gAB. DE AtEnDIMEnto Ao MunÍCIPE
Câmara Municipal (Praça do Almada)
T: 800 272 625

CÂMARA MunICIPAL (DELEgAÇÃo 
DE AVER-o-MAR)
Av. de Nossa Sra. das Neves, 151
T: 252 688 303

PoSto DE AtEnDIMEnto Ao 
CIDADÃo (AVER-o-MAR)
Av. de Nossa Sra. das Neves, 151
T: 252 688 304

PoSto DE AtEnDIMEnto Ao 
CIDADÃo (BALASAR)
T: 252 955 055

SAnEAMEnto E ÁguA
Serviço de Piquete
T: 252 298 500

Paços do Concelho

LoJA Do AMBIEntE
Praça do Almada, 5-A
T: 800 272 624

ARquIVo MunICIPAL
Rua do Visconde de Azevedo
T: 252 090 003

AuDItÓRIo MunICIPAL
Rua D. Maria I, 56
T: 252 614 145 / Fax: 252 683 218

BIBLIotECA MunICIPAL
Rua Padre Afonso Soares
T: 252 616 000
E: biblioteca@cm-pvarzim.pt

CASA DA JuVEntuDE
Rua D. Maria I, 56
T: 252 619 230 / Fax: 252 683 218

DIAnA BAR (BIBLIotECA)
Avenida dos Banhos
T: 252 618 703

ESCoLA DE MÚSICA
Rua D. Maria I, 56
T: 252 614 145 / Fax: 252 612 548

gAB. DE EDuCAÇÃo DE ADuLtoS
Rua do Boído
T: 252 623 348

CoMISSÃo DE PRotECÇÃo DE 
CRIAnÇAS E JoVEnS DA PÓVoA DE 
VARZIM
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Praça do Almada
T: 252 298 510 / Fax: 252 615 606
E: cpcj@cm-pvarzim.pt
Linha Verde Recados da Criança:
800 20 66 56

MuSEu MunICIPAL
Rua do Visconde de Azevedo
T: 252 090 002

PoSto DE tuRISMo
Praça Marquês do Pombal
T: 252 298 120 / Fax: 252 617 872

PoLÍCIA MunICIPAL
Rua Rocha Peixoto
(antigo quartel militar)
T: 252 090 004 / Fax: 252 091 014
E: policiamunicipal@cm-pvarzim.pt

EStÁDIo MunICIPAL
Lugar de Sencadas, Amorim, Póvoa 
de Varzim
T: 252 291 060 / Fax: 252 291 069

PAVILhÃo MunICIPAL
Rua D. Maria I, 220
T: 252 681 909

SERVIÇoS MunICIPAIS
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PISCInAS MunICIPAIS
Rua do Varzim Sport Club, 97
T: 252 298 690

ECoCEntRo
Parque Industrial de Laundos
T: 252 607 913

CEMItéRIo MunICIPAL n.º 1
Rua Almeida Brandão, Póvoa de 
Varzim
T: 252 684 726

CEMItéRIo n.º2
Lugar da Giesteira de Cima, Beiriz
T: 252 647 284

PoLÍCIA DE SEguRAnÇA PÚBLICA 
T: 252 298 190

guARDA nACIonAL REPuBLICAnA
T: 252 240 350

BoMBEIRoS VoLuntÁRIoS
T: 252 291 500

hoSPItAL PVZ/VC 
T: 252 690 600

PoLÍCIA MARÍtIMA (24 hoRAS)
T: 916 352 737

hoRÁRIoS DAS MISSAS

Vespertinas:
Capela Nossa Senhora do Desterro, 
às 16h00;
Capela de São Tiago, às 17h30;
Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, às 17h00;
Basílica do Sagrado Coração de Jesus, 
às 18h30;
Igreja de São José, às 19h00;
Igreja Matriz, às 19h00;
Igreja da Lapa, às 19h00.

Domingos e Dias Santos:
Igreja da Lapa, às 8h00;
Igreja da Lapa, às 9h30, 11h30, 18h00 
(durante o
Inverno) e 19h00;
Basília do Sagrado Coração de Jesus, 
às 8h30, 10h00, 11h30 e 16h00;
Igreja Matriz, às 10h00, 11h30 e 
19h00;
Igreja do Desterro, às 10h00;
Capela de S. Tiago, às 9h00 e 11h00;
Igreja da Misericórdia, às 9h00;
Capela do Bonfim, às 9h00;
Igreja de N. Sr.ª das Dores, às 10h30;
Igreja de São José, às 12h00 e 19h00.

todos os dias da semana:
Igreja do Desterro, às 16h00;
Igreja de São Tiago, às 17h30;
Igreja de São José e Matriz, às 19h00;
Igreja de Nossa Senhora das Dores, 
às 7h30;
Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, às 7h45;
Igreja da Lapa, às 8h00 e 18h30;
Basílica do Sagrado Coração de Jesus, 
às 8h30 e 18h30;
Igreja da Misericórdia, às 8h30.

tELEFonES ÚtEIS
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FARMÁCIAS DE SERVIÇo

JuLho

Farmácia A-Ver-o-Mar (3, 13, 23) 
T: 252 681 520

Farmácia Campos (4, 14, 24) 
T: 252 682 999

Farmácia Cardoso (5, 15, 25) 
T: 252 622 338

Farmácia Central (6, 16, 26) 
T: 252 624 626

Farmácia Faria (7, 17, 27) 
T: 252 624 635

Farmácia nova (8, 18, 28) 
T: 252 612 954

Farmácia Mariadeira (9, 19, 29) 
T: 252 611 711

Farmácia Moderna (10, 20, 30) 
T: 252 624 623

Farmácia da Praia (1, 11, 21, 31) 
T: 252 624 694

Farmácia Rainha (2, 12, 22)
T: 252 624 620

AgoSto

Farmácia A-Ver-o-Mar (2, 12, 22) 
T: 252 681 520

Farmácia Campos (3, 13, 23) 
T: 252 682 999

Farmácia Cardoso (4, 14, 24) 
T: 252 622 338

Farmácia Central (5, 15, 25) 
T: 252 624 626

Farmácia Faria (6, 16, 26) 
T: 252 624 635

Farmácia nova (7, 17, 27) 
T: 252 612 954

Farmácia Mariadeira (8, 18, 28) 
T: 252 611 711

Farmácia Moderna (9, 19, 29) 
T: 252 624 623

Farmácia da Praia (10, 20, 30) 
T: 252 624 694

Farmácia Rainha (1, 11, 21, 31) 
T: 252 624 620

SEtEMBRo

Farmácia A-Ver-o-Mar (6, 16, 26) 
T: 252 681 520

Farmácia Campos (7, 17, 27) 
T: 252 682 999

Farmácia Cardoso (8, 18, 28) 
T: 252 622 338

Farmácia Central (9, 19, 29) 
T: 252 624 626

Farmácia Faria (10, 20, 30) 
T: 252 624 635

Farmácia nova (1, 11, 21, 31) 
T: 252 612 954

Farmácia Mariadeira (2, 12, 22) 
T: 252 611 711

Farmácia Moderna (3, 13, 23) 
T: 252 624 623

Farmácia da Praia (4, 14, 24) 
T: 252 624 694
Farmácia Rainha (5, 15, 25) 
T: 252 624 620

Paços do Concelho
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Na sua reunião ordinária de 18 de 
março de 2013, presidida pelo Pre-
sidente da Câmara, Dr. José Macedo 
Vieira, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade:

a) aprovar a proposta de Regula-
mento do Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Município 
da Póvoa de Varzim, submetendo-a a 
consulta pública;

b) aceitar as tarifas de abasteci-
mento de água e de saneamento de 
águas residuais para o ano de 2013, in-
dicadas pela Águas do Noroeste, S.A.;

c) autorizar a renovação e a alte-
ração das condições do contrato de 
prestação de serviços – manutenção 
preventiva das câmaras de conserva-
ção e das máquinas de produção de 
gelo instaladas no Mercado Municipal;

d) aprovar a proposta formulada 
pela Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística na qual se propõe que o 
Município formule uma candidatura 
a um estágio no âmbito da “Medida 
Passaporte Emprego”, tendo em vista 

a colaboração de um técnico na área 
do planeamento, para a elaboração de 
uma matriz metodológica para a ava-
liação dos Planos Municipais de Orde-
namento do Território;

e) assumir os encargos decorren-
tes da utilização do Pavilhão Munici-
pal para a realização do Campeonato 
Nacional da Liga Portuguesa de Karaté 
Shotokan e, bem assim, conceder o 
apoio logístico proposto pelo Gabine-
te de Desporto;

f) atribuir à Fraternidade Nuno 
Álvares – Núcleo 44 – Terroso um sub-
sídio no valor de 1.000,00 ¤ para a 
Sexta Festa do Idoso;

g) conceder ao Centro de Des-
porto e Cultura Juvenorte o apoio lo-
gístico que, à data da realização da 8.ª 
Festa da Sardinha, possa ser prestado 
pelos serviços municipais;

h) ratificar o Despacho proferi-
do pelo Vice-Presidente da Câmara 
em 13 de Fevereiro do corrente ano, 
pelo qual foi decidido que o Município 
apoiaria a realização da 2.ª Feira de 

Artesanato e Gastronomia de Balasar, 
suportando os encargos decorrentes 
do fornecimento de energia elétrica 
para a realização desse evento;

i) conceder o apoio logístico soli-
citado pela Comissão de Festas de S. 
Gonçalo de Beiriz, suportar os encar-
gos decorrentes do fornecimento de 
energia elétrica e, bem assim, atribuir 
a essa entidade um subsídio no valor 
correspondente a 50% do custo da 
atuação da Banda Musical da Póvoa de 
Varzim;

j) atribuir à “A Beneficente – As-
sociação de Solidariedade Social”, 
um subsídio no valor de 20.000,00 ¤, 
correspondente a parte do preço da 
compra de um veículo automóvel de 
transporte de passageiros, a liquidar 
em quarenta e oito prestações men-
sais, de valor igual, sendo o apoio titu-
lado por Protocolo a celebrar com essa 
associação;

k) atribuir à Associação Cultural e 
Recreativa da Matriz um subsídio no va-
lor de 500 ¤ para o Festival de Folclore;

AtasPaços do Concelho
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l) atribuir à Associação de Amiza-
de de S. Pedro de Rates um subsídio 
no valor de 500,00 ¤ para o Festival 
de Folclore;

m) atribuir à Irmandade do Senhor 
dos Passos de Rates um subsídio no 
valor correspondente a 50% do custo 
da atuação da Banda Musical da Póvoa 
de Varzim, no âmbito das Festividades 
do Senhor dos Passos de 2013;

n) atribuir à “A Beneficente – As-
sociação de Solidariedade Social” um 
subsídio no valor de 50.000,00 ¤, o 
qual será pago em duodécimos, para 
garantir a manutenção do serviço so-
cial “O Refeitório” durante o corrente 
ano de 2013;

o) aprovar a proposta de imple-
mentação da Horta Urbana da Póvoa 
de Varzim;

Na sua reunião ordinária de 8 de abril 
de 2013, presidida pelo Vice-Presiden-
te da Câmara, Eng. Aires Pereira, a 
Câmara Municipal deliberou por una-
nimidade:
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a) promover a alienação em has-
ta pública da Casa n.º 22 do Bairro de 
Nova Sintra, estabelecendo como pre-
ço base o valor de 20.000,00 ¤ e, bem 
assim, aprovar as Condições de Venda 
propostas pelo Chefe da Divisão Ad-
ministrativa;

b) ratificar o Protocolo de Par-
ceria celebrado com a Associação 
Bandeira Azul da Europa, tendo por 
objeto o Programa Eco-Escolas, desti-
nado a encorajar ações e reconhecer 
o trabalho de qualidade desenvolvido 
pelas escolas, no âmbito da Educação 
Ambiental

c) atribuir ao Centro de Desporto 
e Cultura Juvenorte um subsídio no va-
lor de 500,00 ¤ (quinhentos euros) e, 
bem assim, conceder o apoio logístico 
que, à data da realização do 24.º Festi-
val de Verão, possa ser prestado pelos 
serviços municipais;

d) conceder ao Centro de Des-
porto e Cultura Juvenorte o apoio 
logístico que, à data da realização da 
Festa em Honra de Nossa Senhora do 

Desterro, possa ser prestado pelos 
serviços municipais;

e) atribuir ao Centro de Despor-
to e Cultura Juvenorte um subsídio no 
valor de 1.750,00 ¤, para a realização 
dos tapetes de flores que embelezam 
as ruas do Bairro Norte por onde pas-
sará a Procissão de Nossa Senhora do 
Desterro;

f) atribuir à Irmandade de Nossa 
Senhora do Desterro um subsídio no 
valor correspondente a 50% do custo 
da atuação da Banda Musical da Póvoa 
de Varzim;

g) atribuir ao Centro de Karaté 
Aguçadourense um subsídio no valor 
de 20.350,00 ¤, correspondente a 
metade do preço da compra de um 
veículo automóvel de transporte de 
passageiros;

h) assumir os encargos decorren-
tes da utilização do Pavilhão Municipal 
por parte da Associação de Desportos 
de Combate – MGTeam para a realiza-
ção de um evento denominado “Ki-
ckboxing Golden Fights”, cuja receita 
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reverte a favor do Instituto Madre 
Matilde;

i) conceder o apoio logístico so-
licitado pela Paróquia de Argivai e, 
bem assim, suportar os encargos de-
correntes do fornecimento de energia 
elétrica para a organização da Festa 
em honra da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso;

j) atribuir à Comissão de Festas 
de Nossa Senhora da Boa Viagem um 
subsídio no valor correspondente a 
50% do custo da atuação da Banda 
Musical da Póvoa de Varzim e, bem 
assim, conceder o apoio logístico que, 
à data da realização das Festividades 
em honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, possa ser prestado pelos ser-
viços municipais;

k) conceder o apoio logístico 
solicitado pela Comissão de Festas 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, da 
freguesia de Aguçadoura, para a orga-
nização do evento denominado “Surf 
Spirit 2013”;

l) atribuir ao Grupo Folclórico 

de Cantares e Danças “Os Campone-
ses de Navais” um subsídio no valor 
de 500,00 ¤ para a organização de 
um Festival de Folclore, no dia 18 de 
Agosto, integrado nas comemorações 
do seu 30.º Aniversário;

m) assumir os encargos decorren-
tes da utilização do Pavilhão Municipal 
por parte da Paróquia da Matriz e, bem 
assim, conceder o apoio logístico que, 
à data da realização do espetáculo 
“Amigo ajuda Matriz”, possa ser pres-
tado pelos serviços municipais;

n) atribuir à Confraria de Nossa 
Senhora da Saúde um subsídio no va-
lor correspondente a 50% do custo da 
atuação da Banda Musical da Póvoa de 
Varzim e, bem assim, suportar os en-
cargos decorrentes do fornecimento 
de energia elétrica, para a realização 
das Festas em Honra de Nossa Senho-
ra da Saúde;

o) atribuir à Associação de Pais e 
Amigos das Escolas e Jardins de Infân-
cia de Laúndos um subsídio no valor 
de 17.392,31 ¤ para aquisição de um 

veículo automóvel de transporte de 
passageiros;

p) atribuir ao Rancho Folclórico 
das Carvalheiras de Argivai um subsí-
dio no valor de 500,00 ¤ para a orga-
nização do XXIII Festival de Folclore;

Na sua reunião ordinária de 15 de 
abril de 2013, presidida pelo Vice-
Presidente da Câmara, Eng. Aires Pe-
reira, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade:

a) ratificar o Despacho do Vice-
Presidente da Câmara para proce-
dimento de ajuste direto – utilização 
de infraestruturas desportivas para o 
ensino pré-escolar – Complexo de Pis-
cinas do Clube Desportivo da Póvoa;

b) ratificar o Despacho do Vice-
Presidente da Câmara para designa-
ção da Vereadora Dra. Maria Lucinda 
Campos Amorim Ramos Sousa Delga-
do, para representar o Município nos 
órgãos sociais da “TCR – Desenvolvi-
mento e Promoção do Turismo Cultu-
ral e Religioso, CRL”.
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Na sua reunião ordinária de 6 de maio 
de 2013, presidida pelo Presidente 
da Câmara, Dr. José Macedo Vieira, a 
Câmara Municipal deliberou por una-
nimidade:

a) aprovar a Proposta de distinções 
honoríficas Dia da Cidade 2013 apresen-
tada pelo Presidente da Câmara;

b) ratificar os Despachos do Vice-
Presidente da Câmara 5.ª proposta de 
alteração ao orçamento da despesa e 
5.ª proposta de alteração ao plano de 
investimentos para 2013;

c) aprovar a minuta de Protoco-
lo a celebrar com a associação “Os 
Delfins – Associação de Nadadores 
Salvadores da Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde”;

d) ratificar o Protocolo celebrado 
com a Freguesia de Laúndos visando 
titular a ocupação de três salas loca-
lizadas no edifício sede dessa Fregue-
sia, destinadas à instalação e funciona-
mento de um Jardim de Infância;

e) atribuir à Fabrica da Igreja de 
S. José de Ribamar um subsídio no va-

lor de 4.000,00 ¤ para a aquisição do 
mobiliário necessário para equipar al-
bergue aos peregrinos dos Caminhos 
de Santiago;

f) atribuir à associação Leões da 
Lapa Futebol Clube um subsídio no va-
lor de 500,00 ¤ e, bem assim, conce-
der o apoio logístico solicitado, tendo 
em vista a realização de um espetáculo 
de folclore, integrado nas comemora-
ções do 51.º aniversário;

g) atribuir ao Grupo dos Amigos 
do Museu um subsídio no valor de 
2.500,00 ¤ para pagamento de des-
pesas inerentes à Campanha de Es-
cavação da Cividade de Terroso, que 
essa associação vai apoiar durante os 
meses de Julho e Agosto;

h) ratificar o Despacho do Vice-
Presidente da Câmara para que o Mu-
nicípio assuma os encargos inerentes 
à efetivação de contrato de seguro de 
acidentes pessoais dos participantes no 
3º Plano de Promoção de BTT – Centro 
Desportivo e Cultural de Navais;

i) aprovar a proposta formulada 

pelo Gabinete de Promoção Sociocul-
tural e atribuir à Associação da Banda 
Musical da Póvoa de Varzim um subsí-
dio no valor de 3.000,00 ¤, no âmbito 
das Comemorações do Aniversário do 
25 de Abril;

j) atribuir à Paróquia da Matriz 
um subsídio no valor correspondente 
a 50% do custo da atuação da Banda 
Musical da Póvoa de Varzim, assumir 
os custos com o fornecimento de 
energia elétrica e, bem assim, conce-
der o apoio logístico solicitado para as 
Festas do Senhor do Bonfim;

k) conceder à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Laúndos o apoio logístico 
que, à data da realização do “Laúndos 
em Movimento 2013”, possa ser pres-
tado pelos serviços municipais e, bem 
assim, proceder à oferta de sacos de 
promoção turística aos participantes 
nesse evento;

l) conceder o apoio logístico que, 
à data da realização do 12.º Encontro 
Nacional Land Rover Rates-Billing, 
possa ser prestado pelos serviços 
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municipais e, bem assim, proceder à 
oferta de sacos de promoção turística 
aos participantes nesse evento;

m) conceder à “Leicar – Associa-
ção dos Produtores de Leite e Carne” 
o apoio logístico que, à data da realiza-
ção da Agroleite 2013, possa ser pres-
tado pelos serviços municipais

n) assumir os custos com o for-
necimento de energia elétrica e, bem 
assim, conceder o apoio logístico soli-
citado pela Paróquia de Argivai, tendo 
em vista a realização da Festa em Hon-
ra de Nossa Senhora dos Milagres;

o) atribuir à Fraternidade Nuno Ál-
vares da Póvoa de Varzim (Núcleo n.º 11) 
um subsídio no valor de 750,00 ¤ e, bem 
assim, conceder o apoio logístico solicita-
do, tendo em vista a realização do evento 
comemorativo do 35.º aniversário;

p) atribuir ao Grupo dos Amigos 
do Museu um subsídio no valor de 
12.000,00 ¤ para a realização de um 
documentário relatando a viagem a 
Santiago de Compostela feita pela 
Lancha “Fé em Deus”;

q) aprovar a minuta de Protocolo 
a celebrar com a associação “Portuca-
lea – Associação Florestal do Grande 
Porto” visando a colaboração entre as 
partes no Apoio ao Gabinete Técnico 
Florestal do Município da Póvoa de 
Varzim e a cooperação na gestão do 
Plano de Defesa da Floresta;

r) aprovar a proposta de Regula-
mento da Feira do Livro 2013.

Na sua reunião ordinária de 20 de 
maio de 2013, presidida pelo Presi-
dente da Câmara, Dr. José Macedo 
Vieira, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade:

a) aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara de voto de 
pesar pelo falecimento de Adelino Mota;

b) aprovar a proposta apresenta-
da pelo Vice-Presidente da Câmara de 
voto de louvor ao Póvoa Futsal;

c) aprovar a proposta de celebração 
de Protocolo com a Powercoaching;

d) assumir os encargos decor-
rentes da utilização do Pavilhão Mu-

nicipal por parte do Centro de Karaté 
Aguçadourense para a realização do 
Campeonato Europeu ESKA de Karaté 
Shotokan;

e) assumir os encargos decorren-
tes da utilização do Pavilhão Municipal 
por parte de “A Beneficente” para a 
realização da festa anual dos Jardins 
de Infância “Santo António” e “Mon-
senhor Pires Quesado”;

f) atribuir os subsídios propostos 
pelo Gabinete de Promoção Sociocul-
tural, no valor total de 125.766,00 ¤ às 
associações participantes nas Festas 
de São Pedro;

Na sua reunião extraordinária de 27 
de maio de 2013, presidida pelo Pre-
sidente da Câmara, Dr. José Macedo 
Vieira, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade:

a) aprovar em minuta, para pro-
duzir efeitos imediatos, o texto da de-
liberação tomada no ponto 1 – Criação 
de um Contrato Local de Desenvolvi-
mento Social+ (CLDS+).
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Vida Ativa Desporto

DIa Mundial da Música

Sr.ª da Conceição Encontro pela Paz

Feliz natal

XXIII PDtMESA

Delícia de Rabanada
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