
Em ambiente de Festas Felizes… a Póvoa de Varzim está em 
excelente situação financeira, orçamental, económica e patrimonial
e vai prosseguir a política fiscal favorável às famílias e às 
empresas. Realizado o Congresso Empresarial, com sucesso, 
o objetivo é garantir maior dinamismo no tecido económico 
do concelho, promover parcerias com valor. Na Cidade do 
Desporto e dos Campeões, há Alegria nos rostos e confiança 
no futuro...Feliz Natal, Póvoa de Varzim, Bom Ano de 2017.
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Até à véspera de Natal, o Pai Natal e os seus con-
vidados irão promover grandes espetácu-
los, na Praça do Almada, à sexta-feira e ao 
sábado, a partir das 17h00. O Palácio do 
Pai Natal vai receber o mini Circo (sexta, 
16), o Batatinha (sábado, 17), o Reino do 
Gelo (sexta, 23) e o Aladino e o Génio da 
Lâmpada (sábado, 24). 
A entrada é livre até ao limite da lotação, mediante levantamento 

de bilhete, no próprio local, na casa do Pai natal, durante o horário 
de funcionamento.
Também a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição irá contribuir 
para que a Póvoa de Varzim se transforme numa cidade mágica 
para as crianças, que tanto apreciam esta quadra festiva. O Castelo 
de Natal irá abrir todos os sábados, domingos e feriados do mês 
de dezembro (dias 17, 18, 24 e 25), a entrada será gratuita e, lá 
dentro do Castelo os seus filhos vão encontrar teatros infantis, 
magia, insufláveis, ateliês de Natal, algodão doce, pipocas, doces e 
animação das Princesas. A Fortaleza está, também, a recolher bens 
alimentares, com especial preferência por azeite e óleo. Colabore 
e ajude a proporcionar um Natal mais confortável aos utentes do 
Instituto Maria da Paz Varzim.
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Mas, a animação de Natal não acaba por aqui. O Museu 
Municipal, por exemplo, tem patente a exposição “Jubileu da 
Misericórdia”. A Igreja Católica dedicou um papel central da 
sua ação no ano de 2016 ao tema da “Misericórdia”. O Museu 
associou-se à iniciativa e realiza esta exposição alusiva ao 
tema, acolhendo património conservado no museu e nas 
nossas igrejas e capelas.
Tendo por mote a “Misericórdia” de Deus, serão mostradas 
algumas das suas manifestações e registos, exprimindo a 
profunda e arreigada religiosidade nas comunidades locais. 
Organizada pelo Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de 
Varzim e pelo Museu Municipal, a exposição vai estar aberta 
ao público até ao dia 28 de janeiro de 2017.
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Na Exposição de Presépios estão 
expostos alguns exemplares que 
já fazem parte do espólio do Mu-
seu, representando os presépios 
mais tradicionais portugueses. 
Além disso, irão ser adicionados à 
exposição alguns presépios ce-
didos por particulares das mais 
variadas coleções, alguns deles 
representando peças de diferentes 
países do mundo.
Também este ano, o Museu Municipal retoma a 
tradição de montar um grande presépio popular, 
onde não vão faltar as paisagens de musgo e água, 
pescadores, a matança do porco, entre outros qua-
dros tradicionais portugueses. O presépio vai 
começar a ser montado no início do mês de dezem-
bro, podendo este trabalho ser apreciado pelos 
visitantes da exposição.
O Teatro de Marionetas “As Cantigas ao Menino” é 
apresentado ao longo de dezembro, de acordo com 
as solicitações e respetivas marcações das escolas do 
concelho. A equipa do Museu apresenta esta peça 
de Marionetas adaptada à época natalícia no seio da 
comunidade piscatória tradicional.
A peça serve como mote para ensinar às crianças as 
cantigas tradicionais, mostrando ao vivo os instru-
mentos musicais tradicionais desta época festiva, 
como o reco-reco, as pinhas e os ferrinhos.
O Museu Municipal de Etnografia e História contribui 
desta forma para recordar os costumes da nossa 
comunidade durante esta época festiva, abrindo as 
portas à tradição do Natal! Não deixe de enriquecer 
a sua festa da família, visitando o Museu da Póvoa de 
Varzim em dezembro.
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A música não pode faltar na quadra natalí-
cia. A Escola de Música da Póvoa de Varzim 

organiza Concertos de Natal ao longo da 
próxima semana: 17 de dezembro, às 21h30, 

na Igreja Paroquial de Navais; 18 de dezem-
bro, às 18h30, no Museu Municipal; e 19 de 

dezembro, às 21h30, na Igreja Matriz. 
Durante as férias escolares poderá sempre contar com a colabo-
ração da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim para proporcio-

nar aos seus filhos momentos de convívio e aprendizagem. As 
Colónias de Férias de Natal vão decorrer entre os dias 19 e 23 de 

dezembro e destinam-se a crianças entre os 6 e os 13 anos. 
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Para os mais novos, a Casa da Juventude tem já um progra-
ma preparado para as férias escolares. De 14  de dezembro 
a 5 de Janeiro,entre as 10h00 e as 19h00, “É Natal na Casa”. 
Serão organizados dois workshops: Decorações criativas 
de Natal, dia 14 de dezembro, e Aguarelas de Natal, dia 19. 
Ambas destinam-se a crianças entre os 8 e os 16 anos e exi-
gem inscrições – gratuitas – que devem ser efetuadas até 
dia 12 de dezembro. Os dois eventos terão a duração de 
duas horas, das 15h00 às 17h00. Os trabalhos realizados 

durante os workshops serão expostos na Casa da Juven-
tude, de 23 de dezembro de 2016 a 8 de janeiro. 
E, de 19 a 30 de dezembro, período de férias escolares, a 
Casa da Juventude proporciona aos jovens do concelho 
oficinas, cinema, visitas, torneios e muita animação. 
Para mais informações acerca de qualquer um dos even-
tos contacte a Casa da Juventude através do número 
252 619230 ou do endereço eletrónico casajuventude@
cm-pvarzim.pt.
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Gala desportiva 
“Alegria nos rostos, 

confiança no futuro”



Perto de duas mil pessoas encheram o Pavilhão Municipal, 
na noite de 18 de novembro, para assistirem à 3ª Gala 
Desportiva organizada pela Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim.
Foi num ambiente de festa e de vitória que o Presidente 
do Município poveiro, Aires Pereira, atribuiu a Medalha de 
Mérito Desportivo a Bruno Alves e Bruno Torres que, por 
feitos recentes e suportados numa longa e brilhante car-
reira, mais prestigiaram, interna e externamente, a Póvoa 
de Varzim e o nosso país.
Emocionado, Bruno Torres agradeceu aos seus pais e 
restante família e assumiu que 

“esta é sem dúvida alguma a home-
nagem que mais significado tem para 
mim”.
O campeão nacional, europeu e mundial de futebol 
de praia que se faz sempre acompanhar pela bandeira 
da Póvoa de Varzim, deixou um pedido ao Presidente: 

“que a Câmara ofereça a cada clube ou associação 
uma ou várias bandeiras para que sempre que pos-
sível, e com certeza serão inúmeras vezes, a bandeira 
da nossa cidade possa ser exibida para que todos 
possam conhecer a cidade dos Poveiros, a cidade 
daqueles que não desejam…mas sim a cidade dos 
que procuram e alcançam”.
Apesar de não poder estar presente na Gala, Bruno 
Alves deixou a sua mensagem transmitindo que 

“é um orgulho enorme receber esta 
distinção feita pela minha cidade”.
Esta terceira edição da Gala Desportiva distinguiu 330 
poveiros, entre atletas, treinadores e dirigentes das 
modalidades de Desporto Escolar, Andebol, Atletismo, 
Basquetebol, Boccia, Bodyboard, Capoeira, Ciclismo, 
Dança, Dardos, Equitação, Futebol, Futebol de Praia, 
Futevolei, Futsal, Ginástica Acrobática, Karaté, Natação, 
Pólo Aquático, Tiro, Trampolins, Vela e Voleibol.
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Aires Pereira começou por confessar que

 “sou, hoje e aqui, um homem, e um 
Presidente da Câmara, profundamente 
feliz por ver, nesta vasta plateia, tanta 
gente igualmente feliz. Corpos sãos e 
mentes sãs. 
Alegria nos rostos, confiança no futuro”.
Para o edil, “o desporto é barómetro da qualidade de vida 
de uma cidade e da comunidade no seu todo. Ao ver, aqui, 
tanto campeão, em atividades desportistas tão diversas, só 
posso concluir que a Póvoa de Varzim é uma comunidade 
saudável”.
O Presidente da Câmara constatou a progressão no indi-
cador da prática desportiva, enunciando que em 2014 (1ª 
edição desta Gala) foram 180 os contemplados; em 2015 
– 269, e neste ano – 330, acrescentando que “a minha 

convicção e, também, o meu desafio é que no próximo ano 
serão ainda mais, aliás, serão mais em cada ano que aí vem. 
Porque o desporto é, entre nós, uma aposta estratégica, não 
apenas num determinado modelo de economia sustentá-
vel, mas num determinado modelo de sociedade, sustenta-
da na felicidade e no bem-estar. Que é a isso que o desporto 
conduz: a uma sociedade feliz e pacífica”.
Aires Pereira referiu que “o desporto, quanto mais massifi-
cado, mais reclama condições para a sua evolução técnica 
e competitiva. Por isso, e na vertente do futebol, o municí-
pio vai concluir, no próximo ano, o compromisso que me 
impus quando fui investido nas funções de Presidente da 
Câmara: dotar cada freguesia com um relvado sintético. 
Depois de Amorim, Argivai, Beiriz, Estela, Navais e Terroso, 
inaugurados em junho de 2015, avançarão em 2017 as 
restantes freguesias.
E a cidade, além dos sintéticos (e dos relvados naturais) do 
complexo desportivo municipal, tem ali também pista para 
atletismo, como em Terroso, e ambas em tartan.
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E a cidade, além dos sintéticos (e 
dos relvados naturais) do complexo 
desportivo municipal, tem ali tam-
bém pista para atletismo, como em 
Terroso, e ambas em tartan.
E o concelho tem, na cidade mas não só 
nela, o melhor e mais vasto conjunto de 
equipamentos desportivos para alta com-
petição – razão por que, frequentemente, 

no nosso Pavilhão, no nos-
so Complexo de Piscinas, 
no nosso Campo de Tiro, 
no nosso Campo de Golfe, 
na nossa Marina, têm lugar 
grandes provas nacionais e 
internacionais, que, através 
das televisões, fazem che-
gar a todo o mundo esta 
imagem da Póvoa “cidade 
do desporto”.
As várias federações nacionais já 
sabem que na Póvoa de Varzim as 
nossas seleções jogam “em casa”, com 
a vantagem suplementar de as ban-
cadas colocarem no recinto mais um 
jogador: o do apoio entusiástico, de 
princípio a fim.
E também sabem que a cidade, em 
geral, e os serviços de hotelaria e res-
tauração em particular, se especializa-
ram há muito na arte de bem receber.
O turismo desportivo é, entre nós, um 
segmento já consolidado da nossa 
vocação global para a economia do 
acolhimento, com a vantagem de, 
maioritariamente, as grandes provas 
que recebemos ocorrerem na época 
baixa e contribuírem, portanto, para a 
quase eliminação da sazonalidade que, 
até há anos, caraterizava a atividade de 
nossos operadores turísticos”.
O Presidente da Câmara terminou 
afirmando que “o desporto faz parte 
da nossa identidade. É uma das nossas 
marcas, enquanto cidade e enquanto 
comunidade.
Mas é convosco, campeões que hoje 
homenageamos como os melhores 
de todos nós, é convosco que plena-
mente recuperamos e reafirmamos, 
“em modo século XXI”, esta vocação de 
cidade competitiva e vencedora”.
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(1) Aires Pereira, atribuiu a Medalha de Mérito Desportivo a Bruno Alves e Bruno Torres; (2) Atuação da 
Academia Arte Dança; (3) Atuação do CKA - Centro Cultural Aguçadourense; (4) Intervenção do Presidente da 
Câmara Municipal; (5) Atuação da“UPK - União Poveira de Karaté”;  (6) Atuação da Gimnoarte
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Galardoados: 
(1) Desporto Escolar - Atividades Rítmicas Expressivas: Ana Alves , Ana Rodrigues, 
Bárbara Maçães Brito, Beatriz Falcão, Catarina Martins , Diana Leite, Francisca Graça, Inês 
Albuquerque, Inês Pinto Moreira, Inês Sucena Fonseca, Jéssica Cruz ,José Guilherme, Maria 
da Silva Ferreira, Maria Inês Barros ,Mariana Cunha, Marta Gomes, Nuno Miguel Teixeira, 
Pedro Marinho, Rafael Mesquita, Rute Matos, Sara Gonçalves, Vítor Duque, , Jorge Pereira 
- ESCOLA SECUNDáRIA ROCHA PEIXOTO; (2) Basquetebol: Afonso Tavares, Bruno Pi-
nheiro, Gonçalo Sousa, Henrique Abraão, Henrique Faria, Jaime Pontes, João Araújo, João 
Henrique Santos, João Sá, Mário Gonçalves, Rafael Correia, Ricardo Dias, Vítor Honwana, 
António Castro - ESCOLA SECUNDáRIA ROCHA PEIXOTO; Bodyboard: Isaac Ribeiro Moreira , 

José Pedro Silva, Pedro Gregório - ESCOLA SECUNDáRIA ROCHA PEIXOTO Natação: David 
Lima, João Gondar, Leila Lemos, Pedro Silva, Rui Matias, António Vasconcelos, Marta Car-
doso - ESCOLA SECUNDáRIA ROCHA PEIXOTO; (3) Andebol: Afonso Paiva, André Ribeiro, 
António Magalhães, Bernardo Seabra, Edgar Lekbab, Guilherme Coelho, João Bessa, João 
Cardoso, João Moreira, Jorge Rodrigues, Luís Reis, Noé Silva, Pedro Balazeiro, Pedro Correia, 
Vasco Teixeira, Gabriel Ferreira (Trein), Paulo Pereira – PÓVOA ANDEBOL; (4) Dança: Ana 
Campos, Ana Costa, Ana Sofia Costa, Ana Sousa, Bárbara Rodrigues, Beatriz Viana, Carolina 
Campos, Carolina Costa, Catarina Costa, Da-niel Lopes, Diana Santos, Letícia Maio, Luísa 
Lima, Nicole Rodrigues, Rita Carvalho, Sofia Norte, Sofia Sousa, Ricardo Rios (Prof) - D. BOX 
DANCE STUDIOS & WELLNESS CENTER; 
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Galardoados: 
(5) Dança: Ana Beatriz Rodrigues, Ana Moreira, Ana Vinhal, Beatriz Costa, Beatriz Domingues, 
Beatriz Silva, Bruna Alexandre, Carolina Fonseca, Carolina Santos, Eduarda Santos, Francisca Va-
lentim, Inês Arteiro, Inês Neves, Inês Silva, Lia Carvalho, Lucas Lopes, Luisa Oliveira, Maria Antó-
nia Neves, Maria Beatriz Martins, Maria Clara Vieira, Maria João Lourenço, Maria João Santos, 
Maria Miguel Monteiro, Maria Miguel Oliveira, Maria Mota, Mariana Barbosa, Matilde Santos, 
Raquel Azevedo, Sofia Ponte, Cláudia Domingues (Prof) – ARTEDANÇA; (6) Capoeira e Artes 
Marciais: Ana Catarina Araújo, Dayvson Silva – ACAMPV; Dardos: Rui Campos - C.D. PÓVOA; 
Boccia: José Diogo Costa - MAPADI; Tiro: Adelino Rocha - SELEÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL; 
Trampolins: Diogo Kipes, Marta Silva - GINáSIO CLUBE VILACONDENSE; Ginástica Acrobática: 
Bruna Meira, David Ramos, Mara Meira, Sara Gomes, Emílio Ferreira (Trein) – GINáSIO CLUBE 
VILACONDENSE; Voleibol: Marta Lopes Rodrigues – GINáSIO CLUBE VILACONDENSE; Ciclismo: 
Rui Costa - SELEÇÃO DE PORTUGAL; Equitação: Bárbara Vasconcelos (Indiv.); (7) Dança: Ambra 

Ceccacci, Ana Eusébio, Ana João Duarte, Ana Margarida Filipe, Bárbara Clara, Bárbara Guedes, 
Beatriz Cavaleiro, Beatriz Lopes, Beatriz Magalhães, Carlota Queirós, Carolina Lima, Carolina 
Meneses , Carolina Neves, Catarina Ferreira, Daniela Barros, Eduarda Pereira, Emanuel Santos, 
Érica Oliveira, Francisca Silva, Gabriela Poças, Helena Gonçalves, Inês Leite, Inês Macedo, Joana 
Monteiro, Joana Silva, Júlia Bento, Mafalda Morgado, Mafalda Quintas, Márcia Cavaleiro, Marga-
rida Santos, Maria Eduarda Filipe, Maria João Brás, Maria João Graça, Maria Leonor Domingues, 
Mariana Faria, Mariana Maia, Mariana Vieira, Marta Terroso, Matilde Guedes, Matilde Postiga, 
Miguel Marques, Miriam Pereira, Renata Sousa, Rita Lopes, Rita Marques, Sara Briote, Sara Meira, 
Sara Terroso, Sofia Araújo, Sofia Igreja, Tânia Meira, Tiago Lopes, Joana Rios (Prof) - ACADEMIA 
GIMNOARTE; (8) Dança: Beatriz Fernandes, Beatriz Postiga, Beatriz Sá, Cátia Oliveira, Cristiana 
Pimentel, Ema Rebelo, Filipa Tomás, Francisca Marques, Inês Carreira, Inês Figueiredo, Mafalda 
Moreira, Maria João Carvalho, Mariana Reina, Mariana Silva, Rita Fernandes, Ana Marques (Prof) 
- CORPORE SANO HC
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(9) Bodyboard: Ana Peres, Isaac Moreira, Octávio Silva - CLUBE NAVAL POVOENSE; 
Natação: Adriano Niz - G.D. FAMALICÃO, Ana Rita Oliveira - CLUBE NAVAL PO-
VOENSE, Ana Catarina Monteiro - CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE; Vela: André 
Ferreira, Benjamim Machado, Fernando José de Lacerda, Luís Martins, Serafim 
Gonçalves - CLUBE NAVAL POVOENSE; (10) Pólo Aquático: Diogo Fonte, Diogo 
Morim, Filipe Berenguel, Guilherme Silva, Henrique Seixas, José Pereira, Miguel 
Costa, Nuno Ribeiro, Nuno Santos, Pedro Coentrão, Pedro Torres, Raúl Carvalho, 
Rodrigo Marinho, Tiago Mineiro, Ana Silva, Rui Ramos - CLUBE NAVAL POVOENSE; 
(11) Basquetebol: Diogo Gomes, Gonçalo Dias, João Santos, Jorge Rodrigues, 

Ana Carvalho, Ana Coelho, Ana Moita, Ana Ramos, Cátia Oliveira, Helena Pinheiro, 
Isabel Costa, Joana Ramos, Mariana Almada, Mariana Costa, Mariana Teixeira, 
Renata Moreira, Sara Saraiva, Sofia Freitas, Pedro Maio (Trein), Pedro Salazar (Trein), 
Rui Santos (Trein) – CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA; (12) Futebol de Praia: Diogo 
Barros - S. C. BRAGA, João Marques - S. C. BRAGA, Miguel Dias - S. C. BRAGA, Nelson 
Rudy Viana - SPORTING C.P.; Futevólei: Beto Correia, Filipe Santos, Miguel Pinheiro, 
Nelson Pereira, Pedro Salvador, Tiago Melo - C.D. PÓVOA; Futebol: Francisco Ramos 
- F.C. PORTO/SELEÇÃO DE PORTUGAL, Luís Neto - ZENIT SÃO PETERSBURGO; Futsal: 
Diogo Gonçalves - ADCR CAXINAS POÇA BARCA;
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(13) Karaté: Ana Maio, Gonçalo Miranda, Hélder Pentieiros, Hugo Fins, Luís Silva, Maria Maio, 
Rita Vasconcelos, José Castro Lopes (Trein) - GINáSIO CLUBE VILACONDENSE; (14) Karaté: Cá-
tia Teixeira, Cláudio Gonçalves, Diogo Ferreira, Francisca Leonor, Gonçalo Neves, João Ribeiro, 
José Pedro Oura, Leonor Caseiro, Marcelo Bago, Maria Dias, Rafaela Oliveira, Rita Ribeiro, 
Tiago Serra, Fernando Miranda (Trein) – UNIÃO POVEIRA DE KARATÉ; (15) Karaté: Aires Dias, 
Ana Gomes, Bruno Amaro, Bruno Gonçalves, Filipa Costa, Gonçalo Ribas, Guilherme Lopes, 
Ina Certan, Isabel Bacelar, Mariana Costa, Mário Silva, Pedro Vieira, Sérgio Silva, Vitalie Certan, 
Vítor Poças (Trein) – CENTRO DE KARATÉ AGUÇADOURENSE; (16) Atletismo: Ana Catarina Ramos, 

Conceição Ribeiro, Hélder Coelho, Ricardo Silva Pires, Rogério Araújo - MAPADI, Fátima Silva, 
Manuel Soares, Paulo Costa - CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA, André Leite, José Alberto 
Silva, José Carlos Eusébio, Mário Fonseca, Sérgio Carvalho, Tiago Vieira - C.D.C. NAVAIS, André 
Gomes, António Magalhães, Avelino Eusébio, Bruno Machado, Francisco Évora, Gilberto 
Carvalho, João Pedro Ferreira, José Monteiro, José Silva, Mariana Novo, Nadine Laranjeira, 
Paulo Marques, Pedro Faria, Pedro Silva, Philippe Pereira, Rafael Costa, João Campos (Trein) 
- ATLÉTICO CLUBE DA PÓVOA, Bruno Costa - S. L. BENFICA, Fernando Serrão – SPORTING 
CLUBE DE PORTUGAL, Filipe Vital e Silva - REAL SOCIEDADE
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Em 2017, de forma a continuar a apoiar as empresas e a 
população poveira, o município deixará de arrecadar mais 
de cinco milhões de euros.
Este número resulta da política fiscal aprovada em Reunião 
de Câmara de 31 de outubro e Sessão de Assembleia de 23 
de novembro.
À semelhança do ano passado, o Imposto Municipal de 
Imó-veis (IMI) irá continuar a ser de 0,3%, valor que, na 
área Metropolitana do Porto (AMP), apenas o município 
de Arouca acompanha a Póvoa de Varzim. Aires Pereira 
anunciou, ainda, que em relação ao IMI 

“adotamos a medida de reduzir 40 eu-
ros os valores para as famílias com dois 
dependentes e 70 euros para as famílias 
com três ou mais “. 

De acrescentar que existem 2200 famílias com dois depen-
dentes e 270 famílias com três ou mais dependentes. Estas 
reduções significam menos 107 mil euros em receita para o 
município.
No que diz respeito ao IRS, de 4%, apenas Paredes, na AMP, 
pratica esta percentagem.
A Póvoa de Varzim irá continuar a não cobrar Derrama, o que 
significa deixar nos cofres das empresas poveiras mais de 
800 mil euros.
Quanto às tarifas de abastecimento de água e de sanea-
mento de águas residuais que serão aplicadas no ano de 
2017 pela águas do Norte, S.A., devidamente ratificadas pela 
Entidade Reguladora dos Serviços de águas e Resíduos, re-
presentam um aumento de 1% no que diz respeito à água e 
de 3,5% relativamente ao saneamento, que se traduzirá num 
acréscimo de custos na ordem dos 20 mil euros no abasteci-
mento de água e de 50 mil euros no saneamento, 

Política Fiscal 
mantém-se favorável 
às famílias e às 
empresas
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mas que serão inteiramente suportados pelo orçamento 
municipal, uma vez que não haverá qualquer atualização de 
taxas e tarifas para o próximo ano.
Ou seja, estes aumentos não se vão refletir nas faturas dos 
consumidores mas serão suportados pelo Município. 
Sobre os grandes investimentos para o próximo ano, o 
Presidente da Câmara Municipal sublinhou a Antiga Ga-
ragem Linhares, a remodelação dos campos de futebol nas 
freguesias de Balasar, Rates e Aguçadoura, a melhoria do 
campo de Aver-o-Mar (não será colocado relvado sintético 
porque pretendemos, a curto prazo, relocalizá-lo), rea-
bilitação da antiga Escola da Lapa (instalação do Centro 
Ocupacional de Idosos) e zona envolvente, reabilitação da 
antiga Escola de Aver-o-Mar (instalação do Centro Comu-
nitário), arranjos urbanísticos nas Ruas Santos Minho, 
Hortas e António Graça, início da 3ª Fase do Parque da 
Cidade, requalificação do pavimento da Estrada Municipal 

501 entre Aver-o-Mar e Aguçadoura, reabilitação da Ma-
rina, intervenção na Rua José Régio e zona envolvente ao 
MAPADI, remodelação do 1º piso do Mercado Municipal e 
dos balneários das Piscinas Municipais.
Ainda com o objetivo de investir, em 2017, em projetos 
que vão ao encontro das necessidades das pessoas, Aires 
Pereira pretende visitar todas as freguesias nas próxi-
mas semanas: “acho que é importante averiguarmos as 
opiniões da população em relação ao que está bem feito, 
ao que precisa ser melhorado e ao que falta fazer. Para 
isso, nada melhor do que dar a cara e conversarmos olhos 
nos olhos. Nos próximos sábados, eu e a Vereação iremos 
dedicar as tardes a contactar as pessoas e as associações 
de cada freguesia”. Só ouvindo a população é que a Póvoa 
de Varzim consegue continuar a ser um Município Amigo 
das Pessoas, com um orçamento equilibrado e com uma 
boa saúde financeira.
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Póvoa de Varzim 
em excelente situação 
financeira, orçamental, 
económica e patrimonial
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No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, a 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim é a 

21ª no ranking dos municípios de 
média dimensão que apresentam 
melhor desempenho financeiro no 
ano de 2015. E em 2º lugar no Ranking 
Global dos melhores municípios do 
Distrito do Porto.
Para o Ranking Global foram selecionados os seguintes 
10 indicadores: Índice Liquidez; Resultado Operacional 
deduzido de amortizações e provisões sobre os provei-
tos operacionais; Peso Passivo exigível no Ativo; Passivo 
por habitante; Taxa de cobertura financeira da despesa 
realizada no exercício; Prazo Médio de Pagamentos; Grau 
de execução do saldo efetivo; Índice de Dívida Total; Grau 
de execução da despesa relativamente aos compromissos 
assumidos e Impostos diretos por habitante
De referir ainda que a Póvoa de Varzim se encontra entre 
os 10 Municípios com melhor Grau de execução da 
despesa relativamente aos compromissos assumidos.
Uma boa gestão financeira deveria refletir o pagamento 
dentro do mesmo ano económico das despesas compro-
missadas no mesmo. Assim, seria desejável que a razão: 
despesas pagas/compromissos assumidos fosse próxima 
dos 100%. Em dezembro de 2015 o município da Póvoa de 
Varzim apresentou um rácio de 98,95%.
A edição de 2015 do Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses foi divulgada a 22 de novembro.
João Carvalho, professor do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA), é o coordenador deste estudo, na 
companhia de Maria José Fernandes, Pedro Camões e Su-
sana Jorge, que é uma referência na radiografia das contas 
do poder local, sendo por muitos considerado a “bíblia” do 
poder local em Portugal.
Trata-se da 12ª edição do Anuário dos Municípios, uma 
publicação iniciada em 2003 e que teve, desde sempre, o 
apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados.
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Durante dois dias, mais de 1500 empresários tiveram a 
oportunidade de criar uma rede de contactos naquele que 
foi o I Congresso Empresarial da Póvoa de Varzim.
Esse, afinal, foi um dos principais objetivos que levou a 
Câmara Municipal a apostar na realização do Congresso 
subordinado ao tema “Potenciar as Empresas”.
O evento teve lugar no Axis Vermar Hotel no final do mês 
de novembro e contou com a intervenção de mais de 40 
oradores. As suas experiências enquanto empresários, os 
seus sucessos e lutas para os alcançar e projetos para o 
futuro foram os temas partilhados com a plateia. Além de 
casos de sucesso, foram ouvidos os seguintes temas ao 
longo dos dois dias de trabalhos: Empreendedorismo e 
Financiamento; Agricultura e Mar; Sucessão de Empresas 
Familiares; Turismo, Indústria e Internacionalização; Tu-
rismo: Póvoa e o Turismo; Indústria e Internacionalização. 
O Congresso reu-niu, ainda, uma mostra de 60 empresas 
sediadas na Póvoa de Varzim.
O Presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, falou aos 
participantes por duas vezes: na Sessão de Abertura e no 
Encerramento do Congresso. O autarca reforçou a 

importância do evento para o setor e a vontade que 

a Câmara tem de ser um apoio aos pro-
jetos e “não mais um obstáculo à criação 
e desenvolvimento dos mesmos”, 
tentando para isso “descomplicar ao 
máximo e ser um parceiro ativo dos 
projetos”. 
Aires Pereira revelou “a vontade de criar uma plataforma 
de divulgação de todas as empresas poveiras” que será um 
pilar potenciador de uma rede de contactos consistente e 
impulsionadora do crescimento do setor empresarial da 
Póvoa de Varzim, o grande motivo da realização deste 1º 
Congresso Empresarial na cidade. O edil deixou, também, 
um apelo aos empresários poveiros para que participem 
no próximo Congresso de forma a darem-se a conhecer e a 
conhecerem as outras empresas do concelho. 
“Há pessoas que moram no mesmo prédio há 20 anos e não se 
conhecem. Partilham o elevador e não sabem o nome do

Congresso empresarial: 
sucesso na estreia
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vizinho  ou em que trabalham. Se expandirmos esta realidade 
para a área empresarial, damos conta que, no mesmo concelho, 
há empresas que não sabem da existência uma das outras e a 
troca de experiências é fundamental. É preciso fazer parcerias 
entre as nossas empresas para que este setor cresça”, anunciou o 
autarca.
Abordando os números da área empresarial no concelho, Aires 
Pereira referiu que “temos ativas, na Póvoa de Varzim, 6900 
empresas, das quais 96% têm até 10 funcionários; 268 empre-
sas contam com menos de 50 funcionários; com mais de 50, o 
concelho tem 20 empresas”.
Segundo o Presidente da Câmara Municipal, “um dos motivos 
pelos quais as empresas têm procurado a Póvoa de Varzim para 
se instalarem é o facto de não lhes ser cobrada derrama. Este é 
o único município da área Metropolitana do Porto e do distrito 
do Porto que não cobre a derrama. O único município no distrito 
do Porto que pratica a mais baixa taxa de IMI de 0,3 e ainda 
devolvemos 1% de IRS. Isto quer dizer que uma empresa que 
hoje queira vir para a Póvoa de Varzim tem este quadro fiscal 
estabili¬zado há mais de quatro anos. É um aspeto competitivo”.
Outra mais-valia é a localização da Póvoa: “estamos servidos por 

um conjunto de auto-estradas, a 20 minutos do aeroporto, a 
25 minutos do Porto de Leixões, 20 minutos do Porto de Viana. 
Do ponto de vista do licenciamento, um empresário que queira 
fazer um investimento na Póvoa de Varzim tem de telefonar 
ou mandar um e-mail dirigido à presidência ou aos serviços da 
Câmara e ser-lhe-á logo dedicado um técnico do município para 
o acompanhar em todo o seu processo de licenciamento. Hoje o 
investimento não se compadece com as burocracias, nem com 
os processos administrativos muito pesados”.
O Turismo e o seu desenvolvimento tem beneficiado de um 
crescimento notável: “ao longo dos últimos anos temos realizado 
dois grandes eventos por mês para quebrar a sazonalidade, quer 
sejam eles desportivos ou culturais. Hoje, as 1700 camas que os 
nossos estabelecimentos oferecem são manifestamente insu-
ficientes para acolher todos os que querem cá ficar. Além disso, 
no Aeroporto do Porto aterram 9 milhões de pessoas por ano e a 
cidade não tem capacidade para albergar este número. Por isso, 
é importante que a Póvoa de Varzim tenha novas unidades ho-
teleiras”. Sobre as que existem, Aires Pereira afirmou que a Póvoa 
de Varzim é o único sítio com hotéis em frente ao mar.
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O executivo municipal, liderado pelo 
seu Presidente, Aires Pereira, tem vindo 
a realizar visitas ao concelho, tendo já 
sido contempladas as freguesias de 
Rates, Balasar, Laundos e Estela.
A iniciativa concretiza-se no âmbito da 
política de proximidade implementada 
pelo Presidente da autarquia poveira 
que pretende ir ao encontro da popu-
lação e transmitir-lhes a inteira disponi-
bilidade do município: “Gosto muito de 
vir ao terreno e falar com as pessoas”.
As visitas foram conduzidas pelos 
respetivos Presidentes das Juntas de 
Freguesia por locais, instituições e 
associações das diferentes freguesias, 
terminando com um encontro com a 
população nas sedes das Juntas.
Na Vila de rates estabeleceu-se con-
tacto direto com algumas das institui-
ções mais representativas: o Centro 
Social de S. Pedro de Rates; a Sede 
dos Escuteiros; a Associação Musical e 
Cultural de Rates – Melodiartes; a As-
sociação de Amizade de São Pedro de 

Rates, o Rancho Folclórico e o Clube de 
Caçadores de S. Pedro de Rates.
O Presidente da Câmara Municipal 
anunciou os próximos investimentos 
para a freguesia (construção do edifício 
de 4 salas para transferência da Escola 
da Praça e área desportiva), dando 
maior ênfase ao saneamento: “serão 
investidos cerca de 2 milhões de euros 
para fechar o ciclo do saneamento 
básico na freguesia”.
Em Balasar, o executivo, antes do en-
contro com a população, visitou vários 
locais na freguesia: o cemitério, que 
está a ser ampliado; o Parque Verde, 
que está a ser concluído; o local onde 
ficará instalado o Campo de Futebol, 
num terreno com cerca de 25 mil m2, e 
que estará pronto a ser utilizado pelos 
atletas já no início da época 2017/2018; 
a Ponte da Traquinada, que ruiu no 
Inverno passado e que será recons-
truída. O pároco da freguesia, Padre 
Casado, também esteve reunido com 
os autarcas para discutir os projetos que 

pretende efetuar em Balasar.
Sobre o saneamento, Aires Pereira con-
firmou que em novembro teria início 
a sua instalação na zona central da 
freguesia e que, no próximo ano, será a 
vez das Fontainhas. Terão de ser instala-
das Estações de Tratamento individuais 
até a rede estar ligada às águas do 
Noroeste. No entanto, o Presidente da 
Câmara pede para a população assumir 
o compromisso de efetuar as ligações 
depois da rede estar montada. Um dos 
assuntos mais antigos em Balasar é o 
nó de ligação à estrada A7. O autarca 
repetiu que as estradas locais não foram 
feitas para a circulação de camiões e o 
nó seria essencial. No entanto, a solução 
está ainda longe de ser encontrada.
Em Laundos, foram alvo de visita os 
locais onde a Junta pretende intervir 
durante o próximo ano, com o apoio 
do Município da Póvoa de Varzim, 
nomeadamente, o campo de futebol, 
a área junto à Igreja, onde irá avançar a 
edificação da Capela Mortuária, bem

Política de proximidade
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como a Rua de São Félix que vai 
sofrer melhoramento com a criação 
de passeio e estacionamento. Outras 
ruas serão melhoradas com o objetivo 
de criar melhores acessibilidades na 
freguesia. Aires Pereira também esteve 
no cemitério para averiguar a possibili-
dade de alargamento do mesmo.
Sobre o alargamento do Aeródromo de 
Laundos, Aires Pereira explicou tratar-se 
de uma autorização que a Lipor conce-
deu. No entanto, essa ampliação não 
se concretizou devido à estabilização 
do aterro que está por baixo: “Temos 
que esperar mais algum tempo para 
que seja dado como estável”. Informou 
ainda que a Lipor irá criar, no próximo 
ano, um Ecocentro e uma Central de 
Transferência.
Quanto ao saneamento, Aires Pereira 
informou que, “no âmbito do 2020, o 
Município fez uma candidatura para 
fechar o ciclo de saneamento básico 
no nosso concelho. Falta fazer parte 
da Estela, de Laundos, Rates e Balasar”, 

acrescentando que “Laundos tem uma 
questão pertinente: o encaminhamen-
to dos esgotos porque a recolha em alta 
não é da responsabilidade do Municí-
pio mas sim da águas do Norte”.
O edil revelou que “no próximo ano, e 
está previsto no Plano de Atividades e 
Orçamento para 2017 um investimento 
de 300 mil euros em Laundos, em ter-
mos de saneamento. Vamos ligar toda 
a rede à Estela porque esta freguesia já 
está a funcionar para a Póvoa. Tivemos 
que criar uma alternativa para poder-
mos ligar já à rede”.
Uma vez o saneamento esteve em de-
bate, desta feita na freguesia da estela, 
onde Aires Pereira reiterou a importân-
cia dos munícipes ligarem as suas casas 
à rede assim que esta estiver concluída. 
“A dificuldade que as pessoas têm 
apontado são as obras que têm que 
ser feitas para se proceder à ligação. Aí 
a ligação poderá ter um custo elevado. 
E, por isso, temos pressionado mas 
não temos executado”. Na Estela e em 

Rates foi conseguido um financiamento 
para esta empreitada e, com os três 
milhões e meio de euros destinados às 
duas freguesias, Aires Pereira explicou 
que ambas irão ficar com esta questão 
completamente resolvida.
O passadiço, segundo Aires Pereira, será 
prolongado no próximo ano, desde 
Aguçadoura até ao limite do concelho. 
Se criarmos condições para que todos 
possamos utilizar a zona litoral iremos, 
também, evitar alguns comportamen-
tos indesejados naquela zona.
O Parque Público será a grande aposta 
do Município na Estela em 2017. Com 
projeto de arquitetura de Sidónio 
Pardal, responsável pelos Parques da 
Cidade do Porto e da Póvoa de Varzim, 
o novo espaço trará centralidade à 
freguesia, bem como qualidade de vida 
aos moradores, proporcionando uma 
zona de lazer e de desporto.
Para o próximo ano, fica a visita às 
restantes freguesias do concelho…
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A Póvoa de Varzim viu concretizadas algumas obras funda-
mentais, que deram, desta forma, resposta às necessidades do 
concelho. Em destaque o alteamento de passadeiras, de modo 
a privilegiar a segurança dos peões e a melhoria, há muito 
tempo desejada, das condições nos cemitérios da Póvoa de 
Varzim e de Aver-o-Mar.
A segurança da população é uma preocupação da Câmara 
Municipal, pelo que foi feita uma sobrelevação de passadeiras 
na zona balnear (deste a rotunda do Alto de Martim Vaz até 
à antiga Escola da Lapa) e na zona escolar da cidade (área 
envolvente às escolas secundárias Rocha Peixoto e Eça de 
Queirós e Escola de Música da Póvoa de Varzim). Foram alvo de 
intervenção a Rua Dona Maria I, a Rua Dr. Leonardo Coimbra e 
o cruzamento entre a Rua de Camilo e a Praça Luís de Camões 

(zona escolar), a Avenida dos Banhos, a Avenida dos Descobri-
mentos e o Largo António Nobre (zona balnear). 
A intervenção consistiu na microfresagem do pavimento, na 
aplicação de duas camadas de betuminoso e na aplicação de 
pintura termoplástica na definição e reforço da sinalização 
rodoviária horizontal existente. O objetivo desta requalificação 
é reduzir significativamente a velocidade dos automóveis e 

dar prioridade ao peão, com o reforço das 
condições de segurança na circulação 
pedonal, em especial para pessoas com 
mobilidade condicionada.

Concluídas obras de 
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Também a população da vila de Aver-o-Mar viu concretizado 
um desejo antigo com a ampliação do cemitério, no final de 
setembro. O novo espaço foi benzido pelo Pároco da freguesia, 
Joaquim Amorim, perante a presença do Presidente da Câ-
mara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, bem como 
do restante executivo municipal, do Presidente da União de 
Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, Carlos Maçães, e do 
Presidente da Assembleia Municipal, Afonso Pinhão Ferreira.
O autarca revelou que se trata de 

“uma obra bem executada, com uma nova 
filosofia no que diz respeito aos enterra-
mentos, que resultou num espaço muito 
agradável”. 

A ampliação acrescentou 120 campas, armários para as cinzas 
dos corpos cremados e 12 capelas ao cemitério. Para além disso, 
foi implementada uma técnica designada de decomposição 
aeróbia, que permite evitar a contaminação dos solos.
O Cemitério da Póvoa de Varzim foi, igualmente, alvo de obras 
de melhoramento. A 31 de outubro, Aires Pereira, acompanha-
do pelo Vice-Presidente, Luís Diamantino, e pelos Vereadores 
Andrea Silva e Ricardo Zamith, visitaram o local e mostraram-se 
agradados com a requalificação efetuada pela autarquia, que 
inclui melhoramentos na Capela Mortuária, nas casas de banho 
e nas áreas de arrumo, bem como uma nova pintura no portão 
de entrada e no gradeamento. 
Desta forma, no Dia de Todos os Santos (1 de novembro), a 
população poveira pôde usufruir de cemitérios renovados e com 
condições de excelência.

requalificação 
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Póvoa distinguida como 
“município Amigo do 
desporto”
O concelho da Póvoa de Varzim foi presenteado com o galardão “Município Amigo do Desporto”, no jantar de gala do XVII 
Congresso da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), realizado a 17 de novembro.
O galardão, que pretende reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos 
municípios portugueses, foi entregue à Vereadora da Coesão Social, Ambiente e Juventude, Andrea Silva.
Pretende-se, com este prémio, que o reconhecimento seja feito em relação à intervenção que os municípios têm ao nível do 
desenvolvimento desportivo em geral e, em particular, na gestão de instalações desportivas artificiais e naturais, na gestão 
de eventos desportivos e na gestão de programas desportivos.
A análise assenta em dez áreas diferentes, a saber: organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias 
de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Este é 
atribuído perante o sucesso do modelo de gestão implementado pelos municípios, os seus resultados, o desenvolvimento 
de uma atitude sustentável e a abordagem solidária e inclusiva através da prática do desporto, bem como a abrangência e 
a excelência dos modelos de intervenção.
O galardão reúne uma rede de cidades, as quais a APOGESD se propõe a monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas 
de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento desportivo português.
De entre os benefícios do prémio para os municípios destaca-se a inclusão no anuário digital dos “Municípios Amigos do 
Desporto”, o acesso a banco de indicadores de benchmarking de gestão do desporto e o acesso a oportunidades de for-
mação contínua.



O Município da Póvoa de Varzim foi premiado com o Galardão ECOXXI, atribuído pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, como reconhecimento do empenho da Autarquia no desenvolvimento de ações conducentes 
a um desenvolvimento sustentável, alicerçado na educação para a sustentabilidade e na defesa e proteção da 
qualidade ambiental. 
O prémio “ECOXXI” foi entregue, no passado dia 25 de novembro, no auditório da ARH – Administração 
Regional Hidrográfica do Centro, a todos os Municípios que se destacaram pelas boas práticas de sustentabili-
dade desenvolvidas ao nível municipal.
A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim foi representada pela Vereadora do Ambiente, Andrea Silva.
Inspirado nos princípios da Agenda 21 Local, o “ECOXXI” avalia a sustentabilidade dos Municípios através de um 
conjunto de 21 indicadores que visam a caracterização de diversos setores munici-
pais, nomeadamente ao nível da Educação Ambiental, Instituições, Conservação 
da Natureza, água, Resíduos, Energia, Transportes, Ruído, Ar, Ordenamento do 
Território, Agricultura e Turismo.
Os objetivos deste galardão são: motivar os municípios para a importância do 
seu papel como parceiros e como agentes do processo de educação ambiental 
para o desenvolvimento sustentável formal e não formal; envolver os municí-
pios no apoio à implementação de programas de Educação Ambiental para 
o Desenvolvimento Sustentá-vel; sensibilizar os municípios para a importân-
cia da parceria com os projetos escolares no âmbito da implementação da 
Agenda 21 Local; sensibilizar os municípios para uma maior integração 
das preocupações ambientais nas políticas municipais; reconhecer as 
iniciativas/políticas em desenvolvimento no concelho, em prol do 
ambiente/desenvolvimento sustentável; contribuir para o apare-
cimento das Agendas 21 Locais e para o envolvimento de 
diversas entidades na elaboração e implementação da 
Agenda 21 e no cumprimento dos seus objetivos; con-
tribuir para a elaboração de indicadores de sustentabi-
lidade local. A promoção de um mundo limpo (gestão 
de produtos químicos e de resíduos).
Na edição de 2016, candidataram-se ao Programa 
ECOXXI 46 municípios (mais 3 candidaturas do que 
no ano anterior). Quatro municípios candidata-
ram-se pela primeira vez (Alvaiázere, Góis, Valon-
go e Vila do Bispo) e dois municípios retomaram a 
candidatura (Arouca e Loures). Os municípios de 
Abrantes, Aljezur e Vila Real de Santo António não 
renovaram a candidatura.
Em 2016, 93,5% dos candidatos foram galardoa-
dos com a bandeira verde ECOXXI 2016, ou seja 
obtiveram um índice igual ou superior a 50% 
(-3,5% do que em 2015). Cerca 68,0% pontuam 
acima dos 60% (mais 9,0% do que em 2015) e 
28% dos municípios obtiveram pelo menos 70% 
(menos 2,0% do que em 2015). Aproximada-
mente 14,0% apresenta pontuação igual ou su-
perior a 80%  (mais 2,0% do que em 2015). 
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Póvoa é um 
município eCoXXi
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Já arrancou o 18º Encontro 
pela Paz, sob o tema “Malala 
– Uma criança, um professor, 
uma caneta e um livro podem 
mudar o mundo”. A exposição 
“Educação pela Paz”, patente 
no Diana-Bar desde 14 de 
dezembro, foi o ponto de 
partida para esta edição, dedi-
cada à mais jovem vencedora 
do Prémio Nobel da Paz (com 
16 anos de idade).
O programa do evento vai 
contar ainda com a Chama 
da Paz, transportada por 
atletas do concelho por todas 
as freguesias da Póvoa (17 
de dezembro); a Cerimónia 
Encontro pela Paz, que vai 
proporcionar um espetáculo 
de teatro da autoria da Varazim Teatro, 
uma largada de pombos, atuações 
musicais da Escola de Música e uma 
Marcha pela Paz, com minuto de 
silêncio e deposição da flor branca 
na Taça da Paz, no Coreto (18 de 

dezembro); lançamento ao mar das 
flores brancas recolhidas, no Cais da 
Paz, junto ao edifício do INS / Salva 
Vidas (1 de janeiro) e encerramento 
da exposição, com o visionamento 
de um filme, a entrega de diplomas 
e certificados de agradecimento e 

atuações musicais (14 de janeiro).
A organização do evento convida-nos 
a colocar na janela ou na varanda 
um pano branco, símbolo da Paz e 
a deixarmos a nossa mensagem na 
árvore da Paz, até ao último dia do 
Encontro.

S. Pedro de Rates voltou a ser palco 
de reflexão sobre as temáticas do 
Caminho de Santiago, com a realiza-
ção da terceira edição do Colóquio 

Internacional dos Caminhos de 
Santiago, decorrida nos dias 18 e 19 
de novembro.
Sob o tema “Os caminhos do Caminho”,

o evento atraiu várias dezenas de 
participantes, que fizeram questão 
de se juntar a esta iniciativa cultural 
da Junta de Freguesia de S. Pedro de 
Rates, do Centro de Estudos Jacobeos
e da Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim.
A elevada qualidade dos confe-
rencistas e os conhecimentos e 
abordagens trazidas à discussão, 
traduziram-se em dois dias de 
verdadeira elevação cultural, onde 
foram tratados assuntos como o 
turismo cultural, a geodiversidade, 
o património, as tradições, a gas-
tronomia ou as lendas em torno dos 
Caminhos de Santiago.
Ainda relativamente a este tema, 
Joel Cleto apresentou, no dia 9 de 
dezembro, a Conferência “Caminho 
Português da Costa”. Na Igreja Matriz 
de Amorim, o arqueólogo e historia-
dor falou sobre o Caminho da Costa 
a Santiago de Compostela perante 
uma plateia repleta de peregrinos, 
amigos e interessados no Caminho.

18º encontro 
pela Paz
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A Horpozim – Associação dos Horti-
cultores da Póvoa de Varzim, com o 
apoio da Câmara Municipal, realizou a 
nona edição das Jornadas Técnicas de 
Horticultura.
O evento deste ano, realizado no 
Pavilhão Multiusos de Aguçadoura, 
cedido pela Junta de Freguesia, 
voltou a ter uma forte componente 
empresarial, garantindo dois dias (26 
e 27 de novembro), de forte animação 
para o centro da vila de Aguçadoura, 
através de um conjunto de palestras, 
associadas à exposição de vários 
stands relativos à horticultura.
No primeiro dia, 26, teve lugar uma 
sessão de fados, com artistas de 
Coimbra, que apresentaram um es-
petáculo inovador intitulado “Fado na 
Baixa”. No dia seguinte, 27, o popu-
lar cantor Zé Amaro e a sua banda, 
encheram o largo da igreja paroquial 

de Aguçadoura. Depois do espetáculo 
foi servida a Sopa D´A Póvoa, no inte-
rior do pavilhão.
Com a Hortipóvoa, a organização 

conseguiu, com sucesso, reunir os 
horticultores, parceiros agrícolas e 
empresários poveiros, num encontro 
de oportunidades de negócios.

Hortipóvoa

No dia 3 de dezembro, oito novos con-
frades integraram a Confraria dos Sabores 
Poveiros. A Cerimónia de Insigniação 
teve lugar no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e contou com a presença da Ve-
readora do Pelouro do Desenvolvimento 
Local, Lucinda Delgado. Ana Cecília Figuei-
redo, António da Silva Luiz, Fernando 
Amorim, Leopoldo Cruz, Maria Lia Nunes 
Dias, Paulo Sá Moreira, Rodrigo Moça, 
Tiago Pereira são, então, os membros que 
se juntam aos 40 confrades que aderiram 
a este projeto ao longo dos seus cinco 
anos de existência. Nesta cerimónia fo-
ram, ainda, entronizados como confrades 
honorários a Horpozim – Associação dos 
Horticultores da Póvoa de Varzim e José 

Marques Festas, Presidente da Associação 
Pró Maior Segurança dos Homens do 
Mar. A Confraria fez também questão 
de reconhecer o trabalho desenvolvido 
na promoção dos Sabores Poveiros do 
Restaurante Leonardo e de Tomás Silva, 
concorrente do programa de televisão da 
TVI Masterchef Júnior.
Com esta Cerimónia a Confraria dos Sabores 
Poveiros comemorou cinco anos.
Mas, o fim de semana não se ficou apenas 
por esta iniciativa. De sexta até domingo, 22 
restaurantes incluíram nas suas ementas os 
típicos Sabores Poveiros: Cambitos de Raia, 
Pescada à Poveira e Rabanada à Poveira. 
A melhor Rabanada à Poveira de 2016 
foi escolhida a 11 de dezembro, no Posto 

de Turismo, no Concurso promovido 
pela Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim, e que contou com a presença do 
Presidente da autarquia, Aires Pereira. O 
Restaurante Di António classificou-se em 
1º lugar, em 2º lugar ficou o Restaurante 
Quebra-Mar e em 3º a Padaria S. Do-
mingos. O júri entendeu, ainda, atribuir 
uma Menção Honrosa, ao Restaurante 
Romero, e um Prémio pela apresentação, 
à Pastelaria DaMira. O público também 
pôde escolher o seu doce preferido e a 
opção recaiu sobre o Restaurante Mari-
nheiro. O lucro da venda dos doces será 
entregue pela Câmara Municipal à Santa 
Casa da Misericórdia, instituição sorteada 
durante o evento.

Sabores Poveiros
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Realizou-se, a 7 de novembro, na sede 
da Associação Pró-Maior Segurança dos 
Homens do Mar, uma reunião no âm-
bito do grupo de trabalho responsável 
pela “Acessibilidade dos portos de Vila 
do Conde, Póvoa de Varzim e Vila Praia 
de Âncora”, coordenada por represen-
tantes do Ministério do Mar.
Este grupo de trabalho vai avaliar as 
condições de segurança e navegabili-
dade das barras dos referidos portos, 
as condições de trabalho e segurança 
de ação nas operações portuárias do 
setor pesqueiro, no acesso ao porto, 
bem como as condições da operação 
do porto.
Neste sentido, o grupo vai identificar: 
a situação das obras de dragagem nos 
portos de Vila do Conde, Póvoa de 
Varzim e Vila Praia de Âncora, e neces-
sidades para garantir, integralmente, 
as suas condições de acessibilidade; 
previsão e calendarização dos próximos 
orçamentos do Estado da verba para 
obras de dragagem e manutenção dos 
portos; data para o início das operações 

de desassoreamento do porto da Póvoa 
de Varzim.
Entre outras funções, o grupo também 
irá realizar uma análise da sustentabili-
dade dos portos da zona norte nas di-
mensões económica, ambiental e social.
O grupo de trabalho é constituído 
por 11 pessoas: dois representantes 
do gabinete da Ministra do Mar; um 
representante da Câmara Municipal de 
Vila do Conde; um representante da 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 
um representante da Câmara Municipal 
de Caminha; um representante da 

Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos; um 
representante da Docapesca, Portos 
e Lotas, S.A.; um representante da 
Autoridade Marítima Nacional; um 
representante da Associação Pró-Maior 
Segurança dos Homens do Mar; um 
representante da Associação dos Arma-
dores da Pesca do Norte; um represen-
tante da APROPESCA – Organização de 
Produtores da Pesca Artesanal.
A Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim esteve representada pelo seu 
Vice-Presidente, Luís Diamantino.

A Agência Portuguesa do Ambiente – 
ARH Norte escolheu a Póvoa de Varzim 
para a realização da Reunião Regional 
do Programa Bandeira Azul. A iniciativa 
decorreu no dia 22 de novembro, no 
Diana Bar, e contou com a presença da 
Vereadora do Pelouro do Ambiente, 
Andrea Silva.
Os participantes, cerca de 50 pessoas, 
foram sobretudo técnicos das autar-
quias com praias galardoadas (costeiras 
ou fluviais), que fizeram o balanço 
da época balnear 2016 e prepararam 
já a próxima época. Para além disso, 
estiveram presentes todos aqueles 
que de alguma forma estão envolvidos 
nesta causa da sustentabilidade do 
turismo como os gestores e técnicos de 
empreendimentos turísticos, autarcas, 
técnicos, organismos estatais, não-go-
vernamentais e todos os que se identifi-
cam com esta motivação.

Pretendeu-se com o evento fazer 
uma análise sobre o impacto do 
desenvolvimento deste Programa de 
Educação Ambiental nos empreendi-
mentos aderentes, mas em simultâneo 

promover sinergias para que outros 
empreendimentos possam vir a aderir 
a este programa num futuro próximo, 
particularmente os empreendimentos 
da região do Norte.

Póvoa acolheu reunião regional do programa Bandeira Azul

PóVoAde

VArzim

Grupo de trabalho reúne-se pela acessibilidade dos portos



O Salão d´Ouro do Casino da Póvoa acolheu, a 6 de novembro, a festa 
de aniversário dos 40 anos do Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao 
Diminuído Intelectual (MAPADI), que serviu para a instituição distinguir 
os seus fundadores e antigos dirigentes.
Aparício Quintas, ex-presidente da instituição, deu voz emocionada 
ao sentimento dos fundadores homenageados, mostrando-se muito 
orgulhoso com a evolução do MAPADI nestes 40 anos e com o carinho 
que a Póvoa de Varzim demonstra pelo seu trabalho.
O presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, fez questão de marcar 
presença neste jantar, que reuniu mais de 300 pessoas, salientando esta 
“data importante para a associação e para a Póvoa, por aquilo que o 
MAPADI representa, por aquilo que conquistou ao longo destes 40 anos 
e fundamentalmente pelo que consegue em prol das crianças, jovens e 
adultos, que noutras circunstâncias estariam escondidos em casa.” Aires 
Pereira ressalvou que o MAPADI funciona em muitos casos como “única 
retaguarda para muitos jovens”, pelo que se impõe a valorização da 
instituição. O edil pretende que os horizontes do MAPADI se alarguem, 
permitindo que encare o futuro com ainda maior tranquilidade. Desta 
forma, confirmou que a autarquia vai avançar, já na próxima reunião 
de câmara, com a adjudicação da obra que irá ampliar a sua estação 
de serviços, permitindo à instituição passar do sonho à realidade e dar 
inicio “à montagem do novo centro de lavagem inclusivo, onde todos os 
poveiros poderão aceder”.
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mAPAdi assinalou 40º aniversário

3º aniversário da União de Freguesias de Aguçadoura e Navais

A União de Freguesias de Aguçadoura e 
Navais assinalou, entre 28 e 30 de outubro, 
o seu 3º aniversário.
No âmbito das comemorações, realizou-se 
a Sessão Solene de Homenagens, na Junta 
de Aguçadoura. Foram distinguidos Daniel 
Fontes, fundador e diretor do boletim 
informativo “Terra Viva” há mais de 26 anos, 
e Alberto Fernandes da Silva, que presidiu 
à Junta de Navais durante quase 30 anos, 
pelo contributo que deram para o desen-
volvimento das freguesias de Aguçadoura 
e Navais.
O Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, Aires Pereira, esteve 
presente na sessão e enalteceu o trabalho 

realizado pela União de Freguesias de 
Aguçadoura e Navais ao longo destes três 
anos, sublinhado o “exemplo de humildade 
e cooperação”.
Sobre os homenageados, o edil considerou 
“justíssima” a homenagem a Daniel Fontes, 
que há mais de 26 anos dirige o jornal 
“Terra Viva”, alargando a distinção a toda a 
imprensa local. O autarca transmitiu que 
“felizmente, temos na Póvoa de Varzim dois 
jornais e uma rádio e há uma tradição muito 
grande no que diz respeito ao jornalismo
local. Esta homenagem é também um 
incentivo aos mais jovens para que apareça 
mais gente no sentido de manter esta 
pujança”. Quanto a Alberto Silva, o Presi-

dente referiu que o conhece desde 1988, 
altura em chegou à Câmara Municipal. Aires 
Pereira revelou que “tive o grato prazer de 
trabalhar com ele e sou testemunha da sua 
disponibilidade e amor à terra. Nele reco-
nheço a importância do comprometimen-
to, dedicação e política de proximidade, 
junto das pessoas, que também procuro 
fazer no meu trabalho autárquico”.
As comemorações do 3º aniversário da 
União de Freguesias de Aguçadoura e 
Navais contaram ainda com a conferência 
intitulada “A saúde mental nas pessoas mais 
velhas”, por Horácio Firmino, uma missa 
solene na Igreja Paroquial de Aguçadoura, e 
com o VII Circuito Amigos do Rui Costa.
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O Aver-o-Mar Futebol Clube celebrou 
33 anos da vida com um jantar de 
aniversário, no dia 25 de novembro.
O Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, foi 

o convidado de honra da coletivi-
dade poveira, que juntou sócios e 
simpatizantes do clube à mesa do 
restaurante Fonte do Galo. O autarca 
agradeceu o convite e aproveitou a 

oportunidade para saudar o clube e 
desejar que este celebre muitos mais 
anos de sucessos, no futuro.
O Aver-o-Mar FC participa no Campeo-
nato Inter-Freguesias da Póvoa de 
Varzim (organizado pela Câmara Mu-
nicipal) há mais de 20 anos consecu-
tivos, em todos os 5 escalões exis-
tentes: feminino, escolinhas, infantis, 
juvenis e seniores. Mobiliza cerca de 
120 atletas e 20 dirigentes e técnicos 
ao longo da época. 
Oficialmente fundado em 25 de 
novembro de 1983, o clube nasceu 
como fruto da vontade de duas deze-
nas de sócios-fundadores que assim 
deram corpo a um sonho antigo da 
sociedade civil local. Um clube cem 
por cento amador e inserido numa 
freguesia com várias carências sociais, 
este tem funcionado como local e 
motivo de integração comunitária e 
de desenvolvimento humano e social, 
através da prática desportiva.

Aver-o-mar FC festejou o 33º aniversário

A Casa do Regaço celebrou 10 anos. 
As comemorações estenderam-se 
ao longo de todo o ano e culminou 
com a apresentação do livro “Histórias 
com Regaço II – Coletânea de Contos 
Infantis”, obra que reúne textos dos 
escritores álvaro Magalhães, Ana 
Maria Magalhães, António Sampaio da 
Nóvoa, Isabel Alçada, António Mota, 
Gisela Silva, João Manuel Ribeiro, Luís 
Diamantino Batista, Luísa Ducla Soares, 
Maria da Conceição Sousa, Vicente e 
Maria Teresa Maia Gonzalez, com ilus-
trações de Joana Santos, Teresa Lares, 

Inês Antunes, Pedro Seromenho, Isabel 
Sá, Ana Marques, Isabel Mata Graça, 
Cristina Meireles e Catarina Coelho.
Fátima Campos Ferreira, a madrinha 
da instituição, apresentou o livro no 
Cine-Teatro Garrett. 
O evento contou ainda com o lança-
mento de uma série limitada de cháve-
nas exclusivamente desenhadas pelos 
arquitetos álvaro Siza Vieira e Eduardo 
Souto de Moura e foi abrilhantado por 
um espetáculo de dança, de bailado, 
de tunas e pela exibição de um filme 
sobre o Regaço e a inclusão 

dos mais pequenos na sociedade.
O Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, fez 
questão de marcar presença nesta 
iniciativa, ao lado de todos aqueles que 
contribuíram para as comemorações 
dos 10 anos do Regaço. 
O autarca deu os parabéns à instituição 
e enalteceu todo o trabalho incansável 
desenvolvido em prol da comunidade, 
nesta primeira década de existência da 
Casa do Regaço, sublinhando que esta 
continuará a ter o apoio da autarquia 
em projetos futuros.

Um regaço com 10 anos

PóVoAde

VArzim
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O Clube de Caçadores da Estela 
festejou 20 anos de vida na noite de 
3 dezembro, num concorrido jantar 
que reuniu amigos à mesa, num 
serão recheado de música, convívio e 
animação.
O Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, Aires Pereira, foi o 
convidado especial e fez questão de 

oferecer uma agulha de marear ao 
clube, como prenda de aniversário.
A animação musical do jantar, que 
se prolongou noite dentro, esteve a 
cargo de Pedro Cachadinha, Lobo de 
Felgueiras e Deolinda Passos.
O Clube de Caçadores da Estela vem 
festejando as duas décadas de vida 
com um conjunto de iniciativas. 

Recorde-se que no dia 9 de novem-
bro, o clube organizou uma Gala de 
celebração, que reuniu centenas de 
pessoas no Cine-Teatro Garrett. O 
espetáculo de música, dança, moda, 
imagens e depoimentos teve um 
caráter solidário para com o Instituto 
Maria da Paz Varzim.

O Município da Póvoa de Varzim fez questão de celebrar o 
16 de novembro, Dia Nacional do Mar, com um vasto leque 
de iniciativas do património marítimo poveiro. O Porto de 
Pesca, a Escola EB 2/3 de Aver-o-Mar, a Escola Básica Dr. 
Flávio Gonçalves e a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto 
receberam convidados ilustres, que reforçaram as raízes 
culturais marítimas poveiras em quatro sessões diferentes.
A RTP associou-se ao Dia Nacional do Mar poveiro e esteve 
presente no Porto de Pesca. O apresentador Jorge Gabriel, 
do programa “A Praça”, passou a manhã a recolher histórias 
genuínas sobre a resiliência e a força dos pescadores povei-
ros e as dificuldades vividas no mar.
Ainda da parte da manhã, a EB 2/3 de Aver-o-Mar recebeu 
o Vice-Presidente da Câmara Municipal e Presidente da 
Comissão Municipal de Toponímia, Luís Diamantino, que 
orientou a tertúlia “O Mar na Toponímia Poveira”.
Ao início da tarde, perante uma plateia cheia de estudantes 
Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves, José de Azevedo contou 
as “Histórias do Mar da Póvoa”. Este abordou os mares e os 
costumes da comunidade piscatória poveira, numa conversa 
informal e dinâmica. O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Luís Diamantino também marcou presença e aproveitou a 
oportunidade para lembrar algumas personalidades da terra 
cujos feitos ainda hoje marcam a nossa história.
A celebração do Dia Nacional do Mar culminou, ao final da 
tarde, na Biblioteca Municipal. O espaço foi pequeno para rece-

ber todos os interessados na promoção e lançamento do livro 
“Os Braços da Lancha”, de José Peixoto, e do filme documental 
(DVD) com o mesmo título, da autoria de Manuel Martins, José 
Peixoto e Paulo Pinto. A apresentação das duas obras foi feita 
pelo Vice-Presidente da autarquia, Luís Diamantino.

Póvoa assinalou dia Nacional do mar
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Sob o tema “A Estratégia Europeia para 
a Juventude 2010-2018”, o Projeto 
Escola da Minha Vida avança para nova 
edição, este ano letivo. O tema do 

Projeto servirá de mote enquadrador 
e criativo de todas as produções a 
concurso.
Até fevereiro de 2017, terão lugar as 
provas de escultura, pintura, desenho, 
banda desenhada, multimédia e as 
Olimpíadas da Escrita, sempre muito 
concorridas. 
As inscrições poderão ser feitas nas 
escolas do concelho. Para as 

modalidades de artes e multimédia, 
o prazo das mesmas decorrerá até 06 
de janeiro. Quanto às inscrições para 
as Olimpíadas da Escrita, também 
já se iniciaram, mas com um prazo 
mais prolongado, até 27 de janeiro. A 
Grande Final das Olimpíadas realiza-se 
a 17 de fevereiro, no Diana-Bar.
No que toca ao desporto, a prova 
de corta-mato foi realizada, como 
habitualmente, no Parque da Cidade, 
no dia 14 de dezembro, e os Jogos 
Desportivos Municipais irão ocorrer no 
Pavilhão Municipal, a 27 e 28 de abril 
do próximo ano.
A Festa de Encerramento e entrega de 
prémios terá lugar no dia 5 de maio, no 
Pavilhão Municipal.
O Projeto Escola da Minha Vida tem 
tido ao longo de mais de uma década 
uma importância incontornável na re-
lação entre o município, as escolas e os 
alunos. A Câmara Municipal, através da 
Casa da Juventude, pretende fomen-
tar o gosto pelo desporto e pela arte, 
seja ela criada através de palavras ou 
de traços e cores. Desta forma, estão 
reunidas neste Projeto uma grande 
variedade de atividades criativas, 
disponíveis para todos os jovens estu-
dantes interessados em participar.

escola da minha Vida
 já arrancou

O IV Encontro de Música Coral da Póvoa 
de Varzim, que se realizou entre os dias 
17 de novembro e 03 de dezembro, foi 
um sucesso a nível cultural, turístico, da 
educação e coesão social.
O evento, organizado pela Associação 
Cultural Capela Marta com o apoio da 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 
contou com a participação de 19 agrupa-
mentos corais, cerca de 900 vozes, num 
total de sete concertos, realizados em 

10 locais ligados à cultura da Póvoa de 
Varzim (Cine-Teatro Garrett, Igreja Matriz; 
Basílica do Sagrado Coração de Jesus; 
Igreja da Lapa; Igreja de São José de 
Ribamar; Igreja da Misericórdia, Praça do 
Almada, Museu Municipal, Posto de Turis-
mo e Diana-Bar). Fizeram também parte 
deste vastíssimo programa oficial, duas 
exposições, sobre as edições passadas e 
o espólio existente sobre a vida e obra do 
Coro Capela Marta.

O diretor artístico, Tiago Pereira, mostrou-
-se bastante satisfeito pelo evento ter 
“enchido as igrejas muito rapidamente, 
um pouco por todo o lado”, apesar das 
“más condições climatéricas que se foram 
verificando”. Tiago Pereira destacou a 
“elevada qualidade de todos os coros 
presentes, que conseguiu superar as 
melhores expectativas da organização”, 
realçando a “aposta ganha” na interna-
cionalização do evento.

iV encontro de música Coral encantou a Póvoa

PóVoAde

VArzim



O Cine-Teatro Garrett acolheu, na 
noite de 8 de novembro, a sessão de 
lançamento do livro Memórias Vividas 
na nossa Póvoa, de António Pereira. A 
apresentação foi feita pelo Presidente 
da Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim, Aires Pereira, contando ainda 

com a participação de Macedo Vieira, 
Ex-Presidente da Câmara, e do jornalista 
Pedro Azevedo.
O Presidente definiu António Pereira 
como uma “memória viva” da Póvoa 
dos últimos 50 anos, destacando o 
seu papel ímpar de “animador 

cultural, animador desportivo, promo-
tor de atividades recreativas e sociais”. 
O edil revelou “que não houve aspeto 
nenhum da nossa vida Comunitária, 
ao longo deste meio século, que não 
contasse, em períodos mais ou menos 
longos, com a colaboração, e em geral 
com a própria iniciativa fundadora, de 
António Pereira”.
Para Aires Pereira, o autor do livro “é, em 
boa verdade, um cidadão de vida cheia, 
um homem de toda a Póvoa e da Póvoa 
toda. É, como disse, uma “memória viva”. 
E fez-nos o favor de partilhar connosco 
as suas memórias, permitindo-nos que, 
através dele, evoquemos e revivamos 
episódios da nossa vida, ou da vida da 
nossa comunidade”.
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O Pavilhão Municipal vestiu-se de gala 
para receber a Final do concurso Miss 
Póvoa de Varzim 2016.
Mais de um milhar de pessoas assisti-
ram ao evento, marcado pela beleza e 
pelo glamour, que consagrou Jéssica 
Coss como a grande vencedora da 
noite e a nova Miss Póvoa de Varzim. 
Visivelmente emocionada, a represen-
tante da freguesia de Aver-o-Mar não 
escondeu a alegria por ter sido a eleita 
entre as 15 finalistas do concurso.
Iolanda Castro, da Póvoa de Varzim, 

e Juliana Afonso, de Amorim, sagra-
ram-se Damas de Honor, enquanto a 
representante de Terroso, Lúcia Silva 
conquistou o prémio de Miss Fotoge-
nia, uma novidade da edição deste ano.
No final do evento, o Presidente da 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 
Aires Pereira ressalvou a melhor 
preparação das candidatas em relação 
à edição do ano passado e elogiou o 
“belíssimo espetáculo que envolveu as 
famílias e uma parte da população que 
gosta deste tipo de eventos”, 

mostrando-se “particularmente feliz” 
por ver o Pavilhão Municipal pratica-
mente lotado, apesar das condições 
metereológicas adversas.
Para chegarem à Gala de 19 de novem-
bro, as 15 finalistas tiveram de passar 
por uma pré-seleção de 30 candidatas 
eleitas de entre todas as inscritas.
O evento, organizado pelo Mais/Se-
manário em parceria com a José No-
vais Fotografia, contou com o apoio da 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

O Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, Aires Pereira, assinou 
um protocolo com o Varzim Sport Club 
que permite a aquisição de um veículo 
automóvel de transporte de passageiros 
à Confiauto – Indústria e Comércio de 
Automóveis.
A sessão de assinatura teve lugar no 
campo do Varzim, no dia 29 de novem-

bro, antes do jogo contra o Vitória de 
Setúbal, no âmbito da Taça da Liga, que 
o clube poveiro venceu por 1-0 com 
um golo obtido já dentro do tempo de 
compensação.
O custo da viatura é de 29.196,77€ (vinte e 
nove mil cento e noventa e seis euros e se-
tenta e sete cêntimos) e a Câmara Municipal 
irá apoiar esta aquisição com 14.598,38 € 

(catorze mil quinhentos e noventa e oito 
euros e trinta e oito cêntimos), correspon-
dente a metade do preço da compra.
O Padre Robson Oliveira esteve presente 
na cerimónia de assinatura do protocolo, 
procedeu à bênção da carrinha e ofereceu 
uma escultura ao Presidente da Câmara 
Municipal, um gesto muito apreciado 
pelo autarca.

Câmara apoia Varzim 
na compra duma 
carrinha
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Prémios Literários 
Correntes d’Escritas 2017

De 21 a 25 de fevereiro de 2017, irá 
realizar-se a 18ª edição do Correntes 
d’Escritas.
No âmbito do evento, serão atribuídos os habituais Prémios 
Literários.
O Prémio Literário Casino da Póvoa, que distingue Poesia, 
irá premiar com 20 mil euros uma obra publicada em Por-
tugal (1ª Edição), editadas entre julho de 2014 e junho de 
2016, escrita por autores de língua portuguesa, castelhana/
hispânica.
O prazo para entrega de obras terminou a 16 de setembro, 
seguindo-se a apreciação do júri, que fará a seleção das 
obras finalistas.
Desde a primeira edição do Prémio, em 2004, o galardão foi 
entregue a: O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge, 
Dom Quixote (2004); Duende, de António Franco Alexandre, 

Assírio & Alvim (2005); A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz 
Zafón, Dom Quixote (2006); A Génese do Amor, de Ana 
Luísa Amaral, Campo das Letras (2007); desmedida, luanda-
-s.paulo-s.francisco e volta, de Ruy Duarte de Carvalho, Co-
tovia (2008); A Moeda do Tempo, de Gastão Cruz, Assírio & 
Alvim (2009); Myra, de Maria Velho da Costa, Assírio & Alvim 
(2010); O Livro do Sapateiro, de Pedro Tamen, Dom Quixote 
(2011); Bufo e Spallanzani, Rubem Fonseca, Sextante (2012); 
A Terceira Miséria, de Hélia Correia, Relógio D’água (2013); 
Uma Mentira Mil Vezes Repetida, de Manuel Jorge Marmelo, 
Quetzal (2014); Categorias e Outras Paisagens, de Fernando 
Echevarria, Edições Afrontamento (2013); As Leis da Fron-
teira, de Javier Cercas, Assírio & Alvim.
Até meados do mês de dezembro, decorre o prazo para en-
trega de trabalhos ao Prémio Literário Correntes d’Escritas 
Papelaria Locus e Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha 
Correntes d’Escritas.
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O primeiro é para jovens, de Portugal ou de países de 
expressão portuguesa, entre os 15 e os 18 anos, e distingue 
um poema escrito em português. O valor do Prémio Literário 
Correntes d’Escritas Papelaria Locus é, em 2017, de 1000€. 
Para além disso, o poema premiado será publicado na 
edição seguinte da Revista Correntes d’Escritas. Os trabalhos 
podem ser enviados até 15 de dezembro de 2016.
O segundo distingue uma obra literária inédita, escrita em 
português – romance, contos ou poesia -, cuja temática seja 
a Póvoa de Varzim. O vencedor receberá um prémio mone-
tário de 1000€ e verá o seu livro publicado pela Fundação. 
Os trabalhos podem ser enviados até 16 de dezembro de 
2016.
O evento contará ainda com a IX edição do Prémio Conto 
Infantil Ilustrado Correntes d’Escritas Porto Editora, que resulta 
de uma parceria entre a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
e a Porto Editora e vai premiar trabalhos coletivos originais.

Esta iniciativa é dirigida aos alunos do 4.º ano do ensino 
básico e tem como objetivo promover o gosto pela escrita, 
pela leitura e pelo desenho como expressão artística. Os 
trabalhos têm de ser obrigatoriamente realizados pela 
turma, com o indispensável apoio e orientação do respetivo 
professor.
As três primeiras escolas classificadas ganham um vale de 
1000, 500 e 250 euros, respetivamente, em edições e produ-
tos Porto Editora. Para além disso, os vencedores verão os 
seus trabalhos publicados em livro.
Os trabalhos para a IX edição deste Prémio devem ser envia-
dos até ao dia 15 de janeiro de 2017.
O anúncio das obras premiadas será feito na sessão de 
abertura da 18ª edição do Correntes d’ Escritas – Encontro 
de Escritores de Expressão Ibérica, em fevereiro de 2017 e a 
entrega do Prémio ocorrerá na sessão de encerramento do 
evento.
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O Cine-Teatro Garrett tem um pro-
grama eclético nesta quadra natalícia 
e que irá agradar a todos os membros 
da sua família. Até janeiro, divirta-se no 
Garrett.
No dia 18 de dezembro, às 21h30, 
voltam os grandes filmes ao Garrett 
com “monstros fantásticos”: EUA, 
1926. Os perigos estão a aumentar 
no Mundo Mágico. Algo está a deixar 
um rasto de destruição, ameaçando 
expor a comunidade de feiticeiros a um 
grupo de fanáticos Sem Mages – seres 
desprovidos de magia – que não 
descansa enquanto não destruir todas 
as formas de magia. É neste contexto 
que o excêntrico magizoologista Newt 
Scamander chega a Nova Iorque com 
a sua mala onde, sem que ninguém 
desconfie, transporta um sem-número 
de monstros fantásticos que foi colecio-
nando ao longo das suas viagens. Mas 
quando o Sem Mages Jacob Kowalski 
solta inadvertidamente algumas das 
criaturas de Newt, deixa toda a cidade 
em estado de sítio. Esta falha grave nos 

Divirta-se 
no Garrett

PóVoAde
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“Estatutos de Sigilo” faz com que Tina 
Goldstein, numa tentativa de recu-
perar o seu posto de trabalho de auror 
(agente do Congresso Mágico), faça uma 
investigação por conta própria. Tudo se 
complica ainda mais quando Percival 
Graves, o Diretor de Segurança de Magia, 
usa Newt e Tina como bodes expiatórios 
para tudo o que está a acontecer…
Com realização de David Yates – que já 
dirigira os últimos quatros filme da saga 
“Harry Potter” –, um filme de aventura 
ambientado 70 anos antes da chegada 
de Harry Potter a Hogwarts e que 
adapta a obra homónima da britânica 
J. K. Rowling (que aqui se estreia como 
argumentista). O elenco inclui Eddie 
Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Carmen 
Ejogo, Samantha Morton, Ezra Miller, Ron 
Perlman e Jon Voight. 
No dia 22, às 10h30 e às 14h30, assista a 
“Vaiana”: “Há 2000 anos atrás, no Pací-
fico Sul e Oceania, vivia Moana Waialik, 
uma jovem navegadora, filha única de 
um chefe de uma longa linhagem de 

navegadores chamados Tui. Certo dia, 
quando a sua família precisa de ajuda, 
Moana decide aventurar-se pelos mares, 
à procura de uma ilha lendária. Junta-
mente com o lendário semideus Maui, 
Moana vai explorar oceanos, encontran-
do pelo caminho enormes criaturas do 
mar profundo e submundos de cortar a 
respiração.”
O último filme de dezembro será exibido 
no dia 28, às 10h30 e às 14h30: “Top 
Cat” Nas ruas e vielas da cidade de Nova 
Iorque sobrevive um “gang” de gatos 
vadios: Spook, Brain, Choo-choo, Fancy-
-Fancy, Benny e Top Cat, o líder. Este filme 
dá a conhecer as origens de cada um 
dos seus membros e o que
deu início a tão peculiar irmandade. Não 
esquecendo, claro, a razão da eterna 
rivalidade com o azarado Dibble, o 
agente de autoridade que não desiste de 
os perseguir...”
Os bilhetes para estes três filmes têm o 
valor de €3,50. 
A Academia Corpore Sano irá interpretar 
“entre mundos”, dia 19 de dezembro, 

às 21h30. Ainda na área da dança, a 
Academia Gimnoarte irá levar “o Que-
bra-Nozes” ao palco do Garrett, dias 20 e 
21 de dezembro, às 21h30. 
Já em janeiro, no dia 7, às 22h00, o 
Varazim Teatro traz-nos “A rolha da 
garrafa do rei d’aonde?”. Chegou a 
hora mais desejada do dia para a trupe 
de artistas itinerantes que acompanha 
o Grande Ivan, cantor de tão grande 
gabarito como a grandeza da própria 
mãe russa: a hora do almoço. A seu lado, 
Dmitri Lunatikov, um distraído violinista 
que saíu de um quadro de Chagall e não 
voltou a encontrar o caminho para a 
tela, e Maria Roliçova, gentil dançarina e 
comediante e cozinheira e carregadora 
e… faz tudo Prontos para almoçar, há-de 
surgir-lhes uma oportunidade inespera-
da: público! E é aí que, subitamente, uma 
rolha vai mudar para sempre a vida de 
Ivan. Ou não fosse aquela, a rolha da 
garrafa de um rei! De um rei? Mas de um 
rei d’aonde? 
Esta é a programação de Natal do Cine-
-Teatro Garrett. Divirta-se!
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A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim organiza uma Pas-
sagem de Ano ao ar livre e na qual poderá divertir-se com a sua 
família e amigos. Três bandas musicais, dj’s e fogo de artifício à 
meia-noite vão garantir que 2017 chega até si da melhor forma. 
A partir das 22h30, os Lucky Dukies, os Canta Brasil e Os Red vão 
animar a noite em frente ao Casino e no Passeio Alegre. 
Marco António e os seus The Lucky Duckies, combo de jazz 
composto por piano, contrabaixo, guitarra e bateria, parecem 
“recortados” de ul qualquer casino de Laz Vegas dos Anos 50 
e 60. Juntamente com a cantora Cláudia Faria, oferecem-nos 
um espetáculo bem descontraído ao espírito de Dean Martin 
ou de Dinah Shore, não esquecendo Elvis, Sinatra ou Nat King 
Cole. O ambiente proporcionado pelo grupo é de interativi-
dade e brincadeira, oferecendo, além de boa música, verdadei-
ros momentos de entretenimento. 
A Banda Canta Brasil foi criada em 1999 no bairro da Boa 
Viagem, em Salvador, Bahia, e é liderada por Valmir Sedução. 

O grupo tem editados oito trabalhos em Portugal, pela Editora 
Espacial, e é formado por um cantor, quatro bailarinos e seis 
músicos.
Os RED (Rapazes Extremamente Divertidos) são a continuação 
do anterior projeto Banda RED iniciado em Novembro de 2006 
que pisou alguns dos melhores palcos nacionais e alguns pelo 
mundo fora (EUA, Suíça, Luxemburgo, Bélgica Espanha e ilhas 
portuguesas).
A banda é composta por três músicos de referência da 
zona centro (Coimbra), que apostam na qualidade musical 
sem nunca esquecer a sua capacidade incrível de 
animação e interpretação, tornando assim o espetáculo 
dos RED um espetáculo único. Do grupo fazem parte 
Pedro Paz (Guitarra/Voz), João Pedro (Baixo/Voz) e Leonel 
Simões (Bateria).
À meia-noite, 2017 irá chegar com um grandioso fogo de 
artifício.

Fim d’Ano
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