ATIVIDADE MUNICIPAL
17 DE OUTUBRO DE 2019
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL

4 JUNHO – CONVERSA COM EMPRESÁRIOS DA
ESTELA
Realizou-se, ao final da tarde de 4 de junho, a primeira de um ciclo de tertúlias poveiras com empresários,
promovidas pela Câmara Municipal, e que vão percorrer todo o concelho.
A Garrafeira Divino, na Estela, foi o local escolhido
para acolher a iniciativa intitulada “À conversa com as
empresas da Estela” que reuniu vários empresários da
freguesia e contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira,
e da Vereadora Lucinda Amorim.
Um primeiro momento deste encontro serviu para a
sensibilização dos empresários para a adesão ao portal
“Póvoa Empresas”, lançado no 2º Congresso Empresarial da Póvoa de Varzim com o objetivo de ser uma
ferramenta útil que permita conhecer rigorosamente
as empresas do concelho.
Seguiu-se a apresentação de três empresas da Estela
de áreas distintas: Safiestela – aquacultura; Henrique &
Fátima – horticultura e Garrafeira Divino – comércio de
vinhos e outras bebidas.
O Presidente da Câmara começou por transmitir
que “com esta iniciativa, que se vai repetir noutros
espaços, não pretendemos que seja uma iniciativa
grande, com muita gente, mas sim com um caráter
mais intimista onde as pessoas se sintam mais à vontade. Pretende-se que seja algo produtivo e, ao mesmo
tempo, darmos a conhecer as empresas, aquelas que

se vão distinguindo e que têm projetos inovadores”.
Aires Pereira constatou que “o tecido industrial da
Póvoa de Varzim não é muito extenso. A Póvoa sempre viveu desta diversidade de atividades e atualmente, em media, as empresas contam com 50 a 60
pessoas. E isto tem feito a diferença no nosso concelho pois somos quase um concelho de pleno emprego
e isto deve-se à aposta que tem vindo a ser feita”. O
edil alertou para a importância de continuar a manter
a diferença na produção pois é isso que nos distingue.
O autarca transmitiu que “a Câmara Municipal pretende ser um parceiro e criar um edifício, o edifício das
empresas da Póvoa, para que as possamos promover, dar a conhecer e que isso se traduza em melhores
negócios. Queremos valorizar o trabalho de todos e
a Póvoa de Varzim, neste sentido, tem condições ímpares”.
Aires Pereira lembrou da importância do Turismo,
referindo que “não devemos deixar de arrastar para
este nosso setor aquilo que o turismo nos pode dar
de importante. A cultura feita aqui é algo único, temos uma cultura ancestral e é importante passarmos
essa imagem”. Acrescentou que “em, breve, ficará
fechada, ao longo de toda a costa a empreitada dos
passadiços e há enorme quantidade de área que fica
disponível e acessível, uma mais valia que deve ser
incorporada nas vossas empresas e devem ser criativos a esse nível porque há aqui uma veia importante
a explorar. São milhares de pessoas que passam por
semana e temos de atraí-los à nossa região”.
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9 JUNHO – INAUGURAÇÃO DAS CICLOVIAS
Na manhã de 9 de junho, foram inauguradas as Ciclovias que cobrem, praticamente, toda a cidade da
Póvoa.
A inauguração das Ciclovias ficou marcada por um
passeio de bicicleta, que começou no parque de estacionamento do Parque da Cidade. Depois de vestidos
a rigor e do apito inicial, o Presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira e todos os que apareceram para
participar pedalaram até à rede de Ciclovias.
A Póvoa de Varzim é uma cidade amiga do ambiente e
um concelho em forma, que agora, dispõe das seguintes ciclovias: Ciclovia da marginal; Ciclovia do Parque
da Cidade à Marginal; Ciclovia da Circular Urbana da
Cidade (Via B); Ciclovia das escolas à Marginal e Ciclovia de Penalves ao centro cívico.
Com esta rede é pretendido impulsionar o uso de bicicletas enquanto transporte alternativo e com o bom
tempo a chegar ficam reunidas todas as condições
para dar mais uso à sua bicicleta.
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10 JUNHO – ENTREGA DE PRÉMIOS COMPETIÇÕES
PELOURO DO DESPORTO
A 10 de junho, no decorrer d’Os Dias no Parque, foi realizada a consagração aos campeões.
Os vencedores das competições organizadas pelo Pelouro do Desporto foram homenageados pelo Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires
Pereira. Milhares de atletas participaram no Plano de
Desenvolvimento do Ténis de Mesa, no Plano de Promoção de Atletismo, no Plano de Promoção do BTT
e no Futebol Interfreguesias, as atividades levadas a
cabo durante a época 2018/2019 e que o Município faz
questão em dar continuidade já no mês de outubro.
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11 JUNHO – RECEÇÃO EMBAIXADOR DA LETÓNIA
O Embaixador da Letónia, Janis Sillis, visitou os Paços
do Concelho, a 11 de junho.
Acompanhado pelo Cônsul Honorário da Letónia em
Lisboa, Tiago Melo Patrício, o diplomata foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, Aires Pereira. Janis Sillis encontra-se, nos
próximos dias, a conhecer algumas das cidades mais
emblemáticas do Norte de Portugal e a Póvoa de Varzim foi um dos concelhos escolhidos pela Embaixada
para fazer parte deste roteiro.
Aires Pereira ofereceu vários livros sobre a cultura poveira ao Embaixador, as típicas sardinhas em
conserva, bem como um dos ícones da cidade: uma
réplica da poveira. Não faltaram conversas sobre a
economia local, a pesca, a agricultura, o turismo e,
claro, sobre as Festas da Cidade que se avizinham.
O edil deixou feito o convite, inclusivamente, para a
vinda de Janis Sillis à Póvoa de Varzim por altura do
São Pedro para conhecer de perto algumas das mais
antigas tradições poveiras.

A Letónia tem uma posição geográfica e cultural única, proporcionando uma localização estratégica para
operações comerciais dirigidas a economias desenvolvidas da União Europeia e a mercados emergentes
de vizinhos orientais. O país é um portal natural entre
a Europa e a Ásia, com destaque para a Rússia e os
países da Ásia Central.
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14 JUNHO – DISTINÇÃO FUNCIONÁRIOS 25 ANOS
Mais de uma centena de funcionários da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim foram homenageados,
a 14 de junho, pelos mais de 25 anos de trabalho e
dedicação à casa, uma tradição perdida na última década, mas que o Presidente, Aires Pereira, entendeu
retomar.
A dois dias da comemoração oficial do Dia da Cidade,
o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim destacou o papel dos funcionários no “acontecer
da cidade todos os dias. Por mais capazes que sejam
os autarcas, nada é possível fazer sem os funcionários do Município”. Por isso, Aires Pereira decidiu englobar na programação das comemorações do 46º
Aniversário da Elevação a Cidade este tributo à força
trabalhadora da Câmara Municipal. O edil afirmou
que o momento atual para os funcionários públicos
não é o mais justo: “o reconhecimento daqueles
que mais se empenham muitas vezes não é reconhecido da forma que deveria ser. A Função Pública
trata todos da mesma forma independentemente da

sua dedicação, da sua disponibilidade. A vossa e a
nossa é uma missão de 24 horas. A importância não
é relativa. Todos importam”. O autarca sublinhou
ser muito orgulhoso da equipa que lidera. “Tenho a
obrigação de ser um Presidente da Câmara Municipal
feliz porque o menor problema que tenho é o funcionamento interno da casa”.
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15 JUNHO – INAUGURAÇÃO REMODELAÇÃO
MERCADO MUNICIPAL
A remodelação do Mercado Municipal foi oficialmente inaugurada na manhã de 15 de junho.
A cerimónia foi revestida de particular emoção uma
vez que José de Azevedo, figura incontornável da
cultura poveira, foi homenageado pelo Município.
Na presença da família e incontáveis amigos do jornalista e escritor, Aires Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, afirmou que José
de Azevedo “está no coração de todos os poveiros
pelo seu serviço em prol da cultura da cidade” e
que, também por este motivo, entendeu dedicar as
obras de requalificação do Mercado ao autarca que
presidia a Câmara quando foi decidida a construção
daquele espaço.
“Entendi que o edifício precisava tornar-se mais
moderno, mais adaptado à realidade desta zona. A
obra iniciou-se há muito tempo, com intervenções faseadas nos seus vários pisos, sempre com o objetivo
de não alterar a vida dos poveiros que gostam de ir

ao Mercado todos os dias e dos comerciantes deste
espaço. O edifício foi projetado, nos anos 80, pelo arquiteto Campos Matos e desta feita, teve o cunho de
Rui Bianchi”. Aires Pereira sublinhou, elogiando, que
todo o trabalho foi efetuado “com prata da casa, desde a arquitetura, às especialidades, à fiscalização”.
“Vamos continuar a investir no Mercado. As próximas intervenções serão na cobertura e a construção
de um parque de estacionamento subterrâneo para
120 automóveis e consequente arranjo no jardim da
Praça Marquês de Pombal. As pessoas que fizerem
compras no Mercado terão direito a estacionar gratuitamente neste parque de forma a dinamizarmos a
cidade e incentivarmos a vida daqueles que dependem deste espaço”.
José de Azevedo revelou que durante dois anos lutou para que o Mercado Municipal se tornasse uma
realidade e lembrou todos aqueles que o auxiliaram
na época.
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15 JUNHO – INAUGURAÇÃO ECOCENTRO E ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
O Presidente do Conselho de Administração da Lipor e Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Aires Pereira, inaugurou, a 15 de junho, o
Ecocentro e Estação de Transferência da Póvoa de
Varzim, em Laundos.
Além do executivo municipal, estiveram presentes na
sessão Fernando Leite, Administrador-Delegado da
Lipor, e Quirino Jesus, Vereador da Câmara Municipal
de Espinho, autarquia que também terá um equipamento semelhante ao inaugurado.
Aires Pereira transmitiu que o dia marcava “uma
nova etapa na vida da Póvoa de Varzim e no nosso
compromisso com esta área tão importante como é
a recolha e transformação de resíduos e com as metas ambientais que todos temos obrigação de contribuir e atingir de modo a termos um planeta mais
sustentável”. O edil explicou que “com a nova estação de transferência, os camiões de resíduos já não
terão que se deslocar à Lipor I ou II para fazer a descarga dos resíduos diariamente durante a noite. Vão
entregá-los aqui e depois serão encaminhados para
os diferentes sistemas. Teremos menos transporte,
menos camiões na rua, menos desperdício de tempo
e menos custos”.
O autarca informou que no dia 1 de julho entra em
funcionamento o Ecocentro, acrescentando que
“investimos 1,5 milhões de euros, num terreno que

tem 60 hectares, propriedade da Lipor”. Os equipamentos ocupam 10 hectares e os restantes 50 destinam-se a uma incubadora de empresas ligadas à
área do ambiente”.
O Presidente revelou que “no mês de maio a Lipor já
atingiu as metas nacionais fixadas em termos daquilo
que é a nossa responsabilidade, ou seja, dos 50 kg
por habitante no que diz respeito à recolha, já atingimos 53 kg e na Póvoa de Varzim 51,2 kg”.
Relativamente a estes números, Aires Pereira fez
questão de deixar uma palavra aos cidadãos que estão a colaborar, destacando a importância da “sustentabilidade do nosso planeta e da economia circular, ou seja, termos a capacidade de reutilizar tudo
aquilo que utilizamos e cada vez menos ir procurar
matérias-primas virgens. Esta é uma obrigação e um
compromisso de todos e de cada um”.
Sobre a recolha porta-a-porta implementada inicialmente na zona sul, agora a avançar na Matriz e, em
breve, na zona norte, transmitiu que “entre janeiro e
maio deste ano permitiu aumentar o total em 1,7 mil
toneladas o material enviado para reciclagem”.
O Presidente lembrou que a Lipor é empresa de
referência no universo dos resíduos, sendo que já
representa 12% dos resíduos nacionais: “somos a
maior empresa pública do país a tratar resíduos”,
acrescentando tratar-se de “um exemplo para o país
e para a Europa, uma vez que a Lipor tem delegações
em vários países”, desde Malta a Roménia, Israel e
parcerias com o Brasil.
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15 JUNHO – LANÇAMENTO OBRAS ANTÓNIO
DOS SANTOS GRAÇA
Outra das iniciativas comemorativas do Dia da Cidade
foi a apresentação das reedições especiais de O Poveiro e A Epopeia dos Humildes de António dos Santos
Graça.
O evento decorreu a 15 de junho, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, e contou com a presença do
Presidente e do Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Aires Pereira e Luís Diamantino, do Presidente da Assembleia Municipal, Afonso Pinhão Ferreira, e de familiares do ilustre poveiro António dos Santos Graça.
O Presidente da Câmara começou por constatar que
este ano as comemorações do Dia da Cidade começaram mais cedo e com duas homenagens muitos especiais: a primeira decorreu esta manhã e foi dirigida
a José de Azevedo porque, enquanto Presidente da
Câmara, aprovou a construção do novo mercado municipal, cujas novas obras de reabilitação foram concluídas; a segunda é esta e diz respeito a António dos
Santos Graça, autor dos mais importantes livros sobre
a nossa comunidade piscatória, O Poveiro (1932) e a
Epopeia dos Humildes (1952), e cuja reedição concretizamos agora.
Aires Pereira salientou que “esta reedição fac-similada
d’O Poveiro, além do rigor face à 1ª edição, exibe a
primeira página do manuscrito que Santos Graça nos
deixou”, acrescentando ainda que “temos uma edição
muito especial d’O Poveiro, cuja 1ª edição foi oferecida
ao Presidente da República em fevereiro, na sessão de

abertura do Correntes d’Escritas, com capa de prata”.
O Presidente revelou que “além destas reedições,
iremos cumprir, finalmente, um desejo antigo dos poveiros: termos uma estátua do Santos Graça, que vos
convido a inaugurar, no próximo dia 7 de setembro, na
Avenida com o seu nome. Essa escultura, criada pelo
Nando, que nos deixou há poucos meses, permitirá
cumprir uma dívida da Póvoa para com o fundador do
nosso Museu e do Rancho Poveiro, além das muitas
associações que integrou, e que também presidiu a
esta autarquia”.
Terminou agradecendo a presença de todos, em especial
aos netos e bisnetos de Santos Graça presentes, transmitindo que “a comunidade poveira tem Santos Graça
num patamar muito elevado, dos maiores entre os maiores
que fazem parte da história da Póvoa de Varzim”.
Em representação da família, Benilde Graça, “a neta
mais experiente” de António dos Santos Graça, agradeceu à Câmara Municipal e manifestou um orgulho e
emoção muito grandes.
O Presidente da Assembleia Municipal disse que via
com bons olhos a reedição dos livros porque são “sinal identitário da Póvoa”.
Na sua opinião, “é importante que as sociedades tenham os seus ícones, qualquer coisa que nos liga” e,
neste sentido, “nada melhor do que um livro que retrata a forma de ser e de viver de uma época que deu
origem áquilo que somos hoje”.
Afonso Pinhão Ferreira transmitiu que “António dos
Santos Graça soube divulgar e perpetuar o que nos
liga a todos”.
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16 JUNHO – INAUGURAÇÃO CHAIMITE
O 46º aniversário da elevação da Póvoa de Varzim a
cidade ficou marcado pela inauguração da Instalação
da Viatura Chaimite na Avenida 25 de Abril.
A cerimónia decorreu na manhã de 16 de junho e
contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, do Coronel Armando José Rei Soares Ferreira, Comandante
da Escola dos Serviços (ES), que assinaram o protocolo de cedência da viatura.
O Presidente da Câmara Municipal revelou que a
cedência da viatura Chaimite V200 ao Município “é
fruto da colaboração entre a cidade da Póvoa de Varzim e a instituição militar com a presença ininterrupta
há mais de 100 anos na nossa cidade onde se sentem
em casa e onde nós sentimos que fazem parte da
família poveira”.
Aires Pereira constatou que “não haveria outro sítio
na cidade onde pudéssemos colocar tão emblemática viatura que neste sítio (Avenida 25 de Abril)”.
O edil deixou uma palavra ao arquiteto Rui Bianchi
pelo trabalho da instalação onde está apoiada a viatura e toda a recuperação e iluminação, acrescentando que “este monumento será um marco para todos
aqueles que visitam ou passam nesta Avenida que,
assim, não precisa de placas”.

O Presidente da Câmara aproveitou o momento para
anunciar que “nos próximos dias abriremos o concurso para a finalização desta Avenida, uma obra que
urge terminar com a sua ligação ao extremo norte
do concelho. Trata-se de um concurso público de
aproximadamente 4 milhões de euros para concluirmos esta tão importante infraestrutura rodoviária de
circulação entre um extremo e outro da cidade da
Póvoa de Varzim”.
O Coronel Armando Ferreira referiu que “a viatura
que simboliza o espírito do 25 de Abril será mais um
cartão de visita que perpetuará indelevelmente a ligação e presença militar de mais de 100 anos nesta
cidade que tanto nos tem acarinhado”.
O Comandante da Escola dos Serviços acrescentou
que “esta cerimónia fortalece a ligação do exército
e da Escola dos Serviços com o Município e com a
comunidade e as gentes da Póvoa. O Exército está
ao serviço de Portugal e dos portugueses pelo que
a Escola dos Serviços estará sempre disponível ao
serviço do Município e dos poveiros, como sempre
tem estado”.
O Coronel Armando Ferreira lembrou que este ano
se completam 25 anos do Quartel de Beiriz, um marco importante que será assinalado no Dia da Unidade, em julho.
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16 JUNHO – CERIMÓNIA DE HOMENAGENS DIA
DA CIDADE
O Cine-Teatro Garrett acolheu, ao final da tarde de ontem, a cerimónia de homenagens do 46º aniversário
da elevação da Póvoa de Varzim a cidade.
No ano em que se assinalam os 25 anos da celebração do Dia da Cidade, o Presidente da Câmara
Municipal quis, além de distinguir os cidadãos escolhidos, apresentar a todos os presentes a Póvoa
Arena que fará parte da Nova Póvoa.
A Póvoa Arena, que resulta da demolição da Praça
de Touros, terá capacidade para três mil pessoas
e o investimento estimado é de sete milhões de
euros. No projeto, a nova arena manterá apenas
a forma circular, lembrando a praça que ali esteve durante mais de 60 anos. O espaço multiusos
e auditório coberto será utilizado para grandes
concertos, feiras, conferências, exposições e atividades desportivas e terá zonas de comércio e uma
cobertura ventilada.
Este projeto apenas vem reforçar a constatação do

edil no seu discurso de que “a cidade é cada vez
mais competitiva” e “é por isso que quando nós
dizemos que «É bom viver aqui» – esta afirmação é
mais que um slogan de marketing territorial: é uma
realidade, que mais e mais cidadãos constatam.
E sendo a cidade uma construção dos seus cidadãos, a excelência da cidade é expressão do excelente povo que somos. Por isso, o estímulo da
participação cidadã é a missão mais elementar de
uma gestão inteligente da cidade.
A distinção das pessoas singulares ou coletivas
que mais se distinguiram pelo serviço à comunidade num determinado período ou no decurso de
uma vida é sobretudo um sinal e um estímulo: há
quem esteja atento e valorize o que se faz pela comunidade”.
É o caso de Dionísio Vinagre, Administrador da
Varzim Sol, distinguido com a Medalha de Cidadão
Poveiro, grau prata, por “prestar à nossa cidade
relevantes serviços culturais, através dos quais
aprofundou a relação da concessionária da Zona
de Jogo com a cidade.
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A abertura do Casino à realização de espetáculos com
fins solidários e beneficentes, a parceria com o município para a animação das festas a S. Pedro, a oferta
da estátua de Fernando Pessoa, a edição do livro “A
Igreja de S. Pedro de Rates – um património artístico
milenar!” e sobretudo a instituição, desde 2004, do
prémio “Casino da Póvoa” (um dos grandes prémios literários portugueses, associado ao “Correntes
d’Escritas”) – foi isso, e muito mais, mas sobretudo o
empenho e a dedicação com que tudo fez”.
Profundamente agradecido pela distinção, Dionísio
Vinagre revelou que “há muito me sentia cidadão
poveiro mesmo não o sendo por nascimento” e salientou a relação com o Município baseada no respeito
mútuo.
A João Marques, distinguido com a Medalha de
Reconhecimento Poveiro, grau prata, quis “o município agradecer tudo quanto fez, e continuará a fazer,
pela promoção da Póvoa de Varzim enquanto destino
de excelência para a vivência das artes e particularmente da música, de cujo ensino foi figura maior no
nosso concelho e na região.
O Dr. João Marques é indissociável da história da
nossa Escola de Música (da qual foi fundador, diretor
pedagógico e diretor executivo, além de professor),
como é indissociável do nosso Festival Internacional
de Música (a que está ligado desde a sua criação e
onde exerceu, sucessivamente, e até 2018, as funções
de diretor executivo, diretor artístico, programador
e coordenador-geral), como é indissociável de inúmeras outras iniciativas congéneres na região, para
cujo prestígio o seu contributo foi determinante”.
João Marques entende que “transmitir a música é
missão de utilidade pública” e daí a sua inteira dedicação a esta missão ao longo de tantos anos da sua
vida.
Manuel António Correia Martins, distinguido com a
Medalha de Reconhecimento Poveiro, grau prata,
“é uma grande referência no domínio da Ortopedia
– e o nosso Hospital beneficia, há décadas, do seu
conhecimento e da sua dedicação, a ponto de aquela
especialidade passar a constituir uma referência clínica emblemática, com a notoriedade que hoje lhe é
reconhecida.

Acresce que o Dr. Correia Martins confere à sua
profissão uma vertente solidária, integrando uma
equipa multidisciplinar que todos os anos presta
Serviço Médico nas regiões mais distantes e desfavorecidas do nordeste transmontano, além de ter
servido, durante anos e em regime de voluntariado,
o Varzim Sport Club.
Correia Martins disse que “a Póvoa, terra milenar,
carregada de muitas tradições, teve sempre no seu
seio poveiros de grande relevo local e nacional” e
enumerou diversas figuras marcantes da nossa terra nas diversas áreas. Falou da sua juventude e da
opção que tomou após ter feito a sua licenciatura:
“preferi a Póvoa pela qualidade de vida que tem”.
O Presidente da Assembleia Municipal, Afonso
Pinhão Ferreira transmitiu que “os nossos homenageados exercem e exerceram a profissão com
sentimento e projetaram com o seu prestígio o Município da Póvoa de Varzim. De todos eles ressalta
um denominador comum, algo que é inerente a todos e que os qualifica: a arte de viver, olhando mais
além de si mesmo. Dr. Dionísio Vinagre prestigiou a
sua ocupação, elevando as artes e proporcionando o
encontro da população com a cultura; o Dr. Manuel
Correia Martins juntou o seu conhecimento médico e
experiência política com a sua incomensurável simpatia e emprestou a sua disponibilidade à reutilização
da humanidade; o Dr. João Marques foi membro fundador da Escola de Música e um excelso organizador de eventos melómanos e alimentou a Póvoa de
Varzim com saborosas e inesquecíveis sobremesas
musicais”.
Terminada a cerimónia no Cine-Teatro Garrett, a festa continuou no Casino da Póvoa onde todos puderam visualizar a maquete da Nova Arena.
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1 JULHO – ARRANQUE PROJETO IN PÓVOA
Arrancou, a 1 de julho, em duas praias do nosso concelho – Praia Verde e Praia da Fragosa –, o projeto “IN
Póvoa – Praia para Todos”. Este tem como objetivo
tornar as praias da Póvoa de Varzim acessíveis a pessoas com desafios de acessibilidades, essencialmente
de mobilidade condicionada, procurando ainda sensibilizar os veraneantes para a importância de uma sociedade inclusiva.
A abertura do projeto foi assinalada, esta tarde, na
Praia da Fragosa, que acolhe a iniciativa pela primeira
vez, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira,
do Capitão dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do
Conde, Comandante Marques Coelho, do Presidente
da União de Freguesias Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, Ricardo Silva, do Presidente da União de Freguesias Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, Carlos Maçães,
e de Sérgio Furtado, Tesoureiro do Instituto Maria da
Paz Varzim. As Vereadoras Andrea Silva e Sílvia Costa
também estiveram presentes na sessão.
O Presidente da Câmara manifestou a sua intenção
de estender este projeto até outras praias do concelho, acrescentando que para tal “é necessário lançar
o apelo aos voluntários, nomeadamente aos jovens,
para que se envolvam neste projeto para que disponibilizem um pouco do seu tempo em prol dos outros”.
Apesar dos meios (cadeiras anfíbias, tapetes, tendas)
serem disponibilizados pelo Município, “sem as pessoas, o projeto não funciona”, admitiu o autarca.
Para o edil, este é “um projeto de grande importância
dentro daquilo que é oportunidade para todos. Permitir às pessoas com mobilidade muito condicionada
e alguns profundamente afetados poderem ir até mar,
poderem tomar um banho é uma obrigação da socie-

dade criar estas oportunidades e disponibilizar a todos
este tipo de equipamentos”.
Aires Pereira revelou que estava “feliz por termos
concretizado este projeto. Espero poder ampliá-lo até
às praias mais a norte para que haja um ponto mais a
limite do concelho de modo a criar condições de acessibilidade a todos os que precisam”.
Terminou, dizendo que “este é um projeto que nos
realiza mais do que qualquer um dos outros”, acrescentando que “é um daqueles projetos que faz a diferença entre quem se interessa e quem não se importa”, daí que seja um projeto diferenciador.
O Comandante Marques Coelho transmitiu que enquanto responsável pela segurança nas praias, é
“com muito agrado que vejo o sucesso deste projeto
que está a crescer cada vez com mais valias e mais
implantação territorial. Isto é, sem dúvida, motivo de
orgulho para todos nós. Agradeceu aos voluntários, ao
Instituto Maria da Paz Varzim, ao Município e Juntas de
freguesia envolvidas, aos nadadores salvadores e aos
concessionários”.
“IN Póvoa – Praia para Todos” é um projeto inclusivo,
promovido pelo Instituto Maria da Paz Varzim, em parceria com o Município da Póvoa de Varzim, contando
ainda com o apoio de diversas entidades locais, que
enquanto parceiras, se associam à sua dinamização.
O projeto decorre no ponto acessível Praia Verde
(Náutico), Póvoa de Varzim: de 1 de julho a 31 de agosto e ponto acessível Praia da Fragosa, Aver-o-Mar: de
1 de julho a 31 de julho.
O horário de funcionamento do serviço de apoio, a
cumprir em cada ponto acessível, será das 9h30 às
11h30 e das 15h30 às 17h30, de segunda-feira a sábado. O horário praticado inclui o tempo de montagem e
desmontagem dos equipamentos, que se prevê ser de
aproximadamente de 20 minutos.
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3 JULHO – SÃO PEDRO NOS CENTROS OCUPACIONAIS
Os Centros Ocupacionais do nosso concelho – Lapa
(COL) e Aver-o-Mar (COA) – assinalam, a 3 de julho,
o São Pedro, no Centro Ocupacional da Lapa.
Foi num ambiente de alegria, com muita música,
dança e sardinha assada que os utentes do COL e do
COA vivenciaram as festas de São Pedro, convivendo entre eles.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, esteve presente na iniciativa e
destacou a importância do convívio entre os utentes
dos diferentes Centro Ocupacionais, deixando o apelo para que “todos se divirtam”.
O edil agradeceu ainda aos responsáveis por estes
espaços pela sua dedicação e pela forma como têm
envolvido as pessoas.
As Vereadoras Andrea Silva e Lucinda Amorim
também marcaram presença no evento.
Depois das Atuações das Rusgas do Centro Ocupacional da Lapa e do Centro Ocupacional de Aver-o-Mar,

foi hora de ser servido o almoço confecionado com
a colaboração das equipas do COL e do COA, dos
utentes, e da PROANDI.
Durante a tarde, a festa continuou com a Atuação da
Rusga do MAPADI e da Rusga Infantil do Bairro Sul,
seguindo-se um arraial popular.
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3 JULHO – RECEÇÃO EQUIPA DE INTERVENÇÃO
PERMANENTE

de vital importância para que os poveiros se sintam
seguros. Estou particularmente empenhado nesta
matéria”.

Os cinco membros que integram a recém-formada
Equipa de Intervenção Permanente (EIP), acompanhados pelo Presidente da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, Rui Coelho, visitaram, a 3 de julho, os Paços do
Concelho para serem formalmente apresentados ao
Presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira.
Segundo o edil, “a necessidade de socorro não
está condicionada à disponibilidade de voluntários.
Esta equipa irá aumentar a prontidão a qualquer
solicitação entre as 9h00 e as 18h00, de segunda
a sexta-feira. Continuamos, no entanto, a apelar à
comunidade para darem um pouco do seu tempo a
esta causa. O que não significa que possamos colocar nos ombros dos voluntários o peso de estarem
disponíveis a todo e qualquer momento. Por isso, o
esforço que o Município e a Autoridade Nacional de
Proteção Civil (o pagamento dos salários dos cinco
elementos será dividido entre as duas instituições) é
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4 JULHO – DIA DA VILA DE RATES
A Junta de Freguesia de São Pedro de Rates assinalou, ao final da tarde de 4 de julho, o Dia da Vila
com uma cerimónia de homenagens no Salão Nobre
da Junta.
No seu 26º aniversário, a Junta de Freguesia distinguiu com a Medalha de Reconhecimento Grau Prata, o Diretor do Agrupamento de Escolas de Rates,
José Augusto Monteiro, e os organizadores do evento Rates Billing, Daniel Santos, Ricardo Teles e Rui
Gomes.
Estiveram presentes na sessão o Presidente da Junta
de Freguesia, Paulo João Silva, o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira,
o Vice-Presidente da Câmara, Luís Diamantino, e as
Vereadoras Andrea Silva e Lucinda Amorim.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim começou por transmitir que se associava “a
esta justíssima homenagem a quatro pessoas que conheço bem e têm feito muito quer pela Vila de São
Pedro de Rates, quer pela Póvoa de Varzim”.

A propósito da distinção ao Diretor do Agrupamento, o edil disse que “nunca é demais reconhecermos
o trabalho da escola pública”, acrescentando que
“devemos enaltecer as virtudes da escola pública”.
Destacou o sentido prático que o Diretor tem tido
na resolução dos problemas da escola e assumiu que
tem uma dívida com a escola, a recuperação do Pavilhão Desportivo. Sobre este assunto, anunciou que
no próximo ano será lançado o procedimento com
vista a dotar o equipamento dos mesmos níveis de
qualidade que têm os das outras escolas.
Quanto ao Rates Billing, Aires Pereira constatou que
é um dos maiores eventos que se realiza na Península Ibérica e na Europa que dá a conhecer a Vila de
Rates e a nossa região, reconhecendo que envolve
uma equipa enorme para que tudo corra dentro dos
padrões de qualidade que o evento tem. Nesse sentido, “o Município e a Junta de Freguesia estão gratos
e reconhecidos pelo trabalho que fazem e que coloca
a Póvoa de Varzim e São Pedro de Rates no roteiro
mundial de quem gosta deste tipo de atividades”,
transmitiu o autarca.
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O Presidente da Câmara aproveitou o momento para
dar a conhecer os investimentos feitos e a fazer na
Vila de Rates: recentemente, adquirimos mais 30
mil m2 de área para o Parque, um investimento que
ultrapassa os 150 mil €, e continuaremos a adquirir
terreno até aos limites do perímetro definido; a transformação da antiga Casa Paroquial num Museu do
Caminho de Santiago e da Vila, que há-de ser uma
referência no nosso concelho e polo de atratividade;
a ecovia, que vai mudar muito a forma como nos deslocamos, um investimento de quase 3 milhões de
euros, 18 km de ligação entre a Póvoa de Varzim e
o limite do concelho, interligados com Famalicão.
Trata-se de um investimento estruturante que inclui
a nova circular; o saneamento aguarda o visto do Tribunal de Contas para dar início à obra de 4 milhões
de euros; decorre, ainda, a empreitada, no valor de 2
milhões de €, do campo de futebol.
O Presidente da Junta de Freguesia fundamentou as
distinções atribuídas no âmbito do 26º aniversário da
Vila de Rates: o Diretor do Agrupamento de Escolas
de Rates, José Augusto Monteiro, pela forte determinação em criar um ambiente de cooperação sinérgica entre todos quantos integram a comunidade
escolar, favorecendo as condições de sucesso que
todos que com ele trabalham impõem como uma exigência, e os organizadores do evento Rates Billing,
Daniel Santos, Ricardo Teles e Rui Gomes, pela sua
determinação em fazer de S. Pedro de Rates palco do
mais importante evento de Land Rover’s da Península
Ibérica.
Paulo João Silva referiu-se aos últimos dois anos de
mandato como “anos de alguma realização, mas
também de alguma angústia” visto que este segundo mandato será de preparação do futuro que prevê
obras estruturantes e pesadas. Depois de referir algumas delas, também abordadas pelo Presidente da
Câmara, terminou advertindo: “juntos preparamos o
futuro, mas temos de ser fortes e unidos”.
A cerimónia de homenagens contou ainda com uma
atuação musical pelos alunos da Escola de Música de
Rates.
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FESTAS DE SÃO PEDRO
O programa das Festas de São Pedro terminou com o
Espetáculo das Rusgas no Estádio do Varzim, a 6 de julho, seguido do Espetáculo de Fogo de Artifício.
A Rusga da Póvoa, MAPADI, Regufe, Belém, Mariadeira, Norte, Matriz e Sul, sucederam-se no palco para
apresentarem, orgulhosamente, as suas atuações. Com
o palco ao centro do relvado e a cor de cada um dos
bairros espelhada através das luzes que incidiam sobre
o cenário tornou a última atuação das rusgas deste ano
num espetáculo inesquecível. E se em palco reinava a
vaidade em representar o seu bairro, na plateia, dividida
pelo relvado e bancadas, o fervor dos seus apoiantes
não podia ser mais notório. Todos se empenharam para
que este espetáculo, o último do programa das Festas,
fosse único. E foi de olhos postos no céu que poveiros e
visitantes terminaram o sábado. Todos se renderam ao
magnífico espetáculo de fogo-de-artifício com música,
pela Avenida dos Banhos, Largo do Alto Martim Vaz e
Marginal Norte, durante cerca de 20 minutos.
Uma vez mais, o canal televisivo Porto Canal acompanhou o evento emitindo a sua singularidade a outros
pontos do país.
O dia de sábado também ficou marcado pela confeção,
na Praça do Almada, do Maior Arroz de Sardinhas do
Mundo, servido a mais de duas mil pessoas, que não
quiseram perder a oportunidade de provar a iguaria. O
Presidente da Câmara também provou.
Com o apoio da Câmara Municipal, a iniciativa foi pro-

movida pela Confraria de Sabores Poveiros, que cozinharam o prato gastronómico, que contou entre muitos
ingredientes com 150 quilos de arroz e 450 quilos de
sardinha. Às 13h08 foi realizada a pesagem que ditou
os 1027 quilos de arroz de sardinha, ultrapassando a
proposta inicial de 850 quilos.
O feito foi registado em vídeo, fotografias e com testemunhos certificados, com o intuito de incluir o arroz de
sardinha como o maior do mundo no livro de recordes
do Guinness.
Ainda durante a manhã de sábado, o quartel da Escola dos Serviços sediado em Beiriz, Póvoa de Varzim,
comemorou dois aniversários: os 150 anos do Serviço
de Administração Militar e o 13º da Escola dos Serviços.
Durante as cerimónias, que foram presididas pelo Chefe
de Estado Maior do Exército, General José Nunes da
Fonseca, foi realizada uma homenagem aos militares
falecidos em defesa da Pátria, e realizada a imposição
de condecorações. Pela parada do quartel desfilaram as
forças militares, apeado e motorizado, além da atuação
da Banda Militar do Exército.
Na sexta-feira, 5 de julho, as comemorações centraram-se nos seis bairros da cidade. Cada qual com a sua
animação festejou a 2ª Noitada de São Pedro e contou
com a visita do Presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, Aires Pereira. À uma da manhã, de
cada bairro, foi lançado fogo-de-artifício nos tons que
os caraterizam.
Para trás ficaram duas semanas de muita festa, alegria e
convívio tão típicos das Festas de São Pedro.
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5 JULHO – VISITA DO MINISTRO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR AO PROJETO
ACT – AGUÇADOURA OCEAN LAB FOR FUTURE
TECHNOLOGIES
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor, esteve na Póvoa de Varzim, a 5 de julho,
com o objetivo de conhecer o projeto ACT – Aguçadoura Ocean Lab for Future Technologies.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira, acompanhou o Ministro nesta visita que
decorreu em Aguçadoura. O autarca afirmou que uma
das vantagens de servir o Município há quase três décadas é poder acompanhar o desenvolvimento dos vários
projetos do concelho: “assisti à instalação do Windfloat
e, de repente, deixámos de ter notícias e as pessoas
questionam-se sobre a utilidade daquela infraestrutura
instalada em plena duna primária e sobre o seu futuro”.
De facto, o projeto que trouxe o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior a Aguçadoura está relacionado com aquele que foi o primeiro protótipo de
uma turbina eólica para criação de energia renovável.
Assente numa plataforma flutuante offshore, o dispositivo está localizado a uma distância de seis quilómetros
da orla litoral, numa profundidade de 50 metros.
Para Aires Pereira, “é sempre positivo para o Município
estar ligado a áreas tão importantes como são a inovação e o desenvolvimento da economia circular. Esta é
uma preocupação de todos, criar alternativas à economia linear. Temos a obrigação de investir nestas áreas

para que a vida continue no nosso planeta. Utilizando
recursos naturais (ondas, vento, temperatura) estamos
a caminhar no sentido da sobrevivência”. Por estes motivos, o edil garantiu disponibilidade total para cooperar
com esta nova ideia (ACT – Aguçadoura Ocean Lab for
Future Technologies) e afirmou que o Município será
um elemento facilitador e um parceiro do projeto.
O Ministro Manuel Heitor manifestou a sua disponibilidade para mobilizar atores não só portugueses como de
outros países europeus.
ACT – Aguçadoura Ocean Lab for Future Technologies
está a ser pensado pela empresa WavEC. Fundada em
2003 com o nome de Centro de Energia das Ondas,
uma associação privada sem fins lucrativos, com o objetivo de promover o desenvolvimento da energia das
ondas e de apoiar empresas e centros de investigação
nesta área, através de suporte técnico e de políticas estratégicas, o WavEC alterou o seu nome para WavEC
Offshore Renewables em 2013. Definiu como missão
desenvolver a energia renovável offshore através da
criação e transferência de conhecimento, inovação e
disseminação. Mais recentemente alargou o seu âmbito
de atividade à aquacultura offshore e projetos de engenharia nos oceanos.
Com o ACT – Aguçadoura Ocean Lab for Future Technologies irá estar a desenvolver-se energia através do
vento e das ondas, aquacultura offshore, robótica, comunicação espaço-oceano, armazenamento de energia
debaixo de água.
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6 JULHO – INAUGURAÇÃO DO PARQUE LÚDICO
DA ESTELA
A 6 de julho, o Presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, Aires Pereira, e o Presidente da Junta
de Freguesia da Estela, Armandino Domingues, inauguraram o Parque Lúdico da Estela. O novo espaço de lazer foi benzido pelo pároco da freguesia, Adelino Sousa,
e contou com a presença do autor do projeto, Arquiteto
Sidónio Pardal.
O Presidente da Câmara Municipal transmitiu que “este
é um espaço diferente”, apelando para que depois de o
visitarem o deixem como o encontraram, ou seja, “tenham o cuidado de zelar por ele e utilizar sem danificar
as espécies. É um equipamento para ser usado e fruído
pelas pessoas, mas tem que naturalmente ser respeitado por todos”.
Aires Pereira disse que o espaço fazia muito lembrar-lhe
o Parque da Cidade da Póvoa quando foi aberto, “com
uma vegetação ainda muito ténue e poucas árvores,
mas se cuidarmos delas e não as danificarmos, dentro
de poucos anos teremos aqui um espaço magnífico de
encontro”.
O edil aproveitou o momento para se referir aos mais recentes investimentos na freguesia da Estela: “o Parque
Lúdico, entre aquisição de terreno e execução de obra,
no valor de mais de 600 mil €; o saneamento, que ultrapassa os 3 milhões de euros; a obra dos passadiços, que
já ultrapassa meio milhão de euros; a aquisição do terreno para o cemitério, que custou mais de 100 mil euros; a
aquisição do terreno junto à A28 para um novo parque
de merendas; estamos a ultimar o período negocial para

uma das obras mais importantes para a freguesia, a variante para retirar o trânsito da zona do Teso, fazendo
com que a A28 ligue diretamente à EN13; recuperação
da azenha, onde haverá um centro interpretativo para
os mais novos”. Concluiu dizendo que “estamos a ser
responsáveis e a cumprir o que prometemos que íamos
fazer”, contribuindo para “uma melhoria significativa da
qualidade de vida dos estelenses e de quantos vêm até
aqui”.
O autarca terminou afirmando que “estamos a criar um
futuro novo para Estela”, fazendo jus a que “todas as
freguesias do concelho tenham o mesmo nível de qualidade de vida da cidade para que as pessoas não tenham
que se deslocar”.
O Presidente da Junta de Freguesia da Estela referiu-se
à inauguração do Parque Lúdico como “um sonho de
todos os estelenses tornado realidade”, pois “a freguesia há muito clamava por um espaço com estas características”.
Armindo Domingues transmitiu que o facto da inauguração do espaço decorrer durante as Festas de São
Tomé e da Sr.ª do Alívio não foi por acaso, pois “era
precisamente na comemoração destas festividades que
a falta de um espaço como este se fazia notar”.
O Presidente da Junta fez alusão a outros obras relevantes na Estela como os passadiços e o saneamento,
que “apenas foram possíveis porque o Município está
mais perto da nossa freguesia e a freguesia mais próxima da sede do concelho”.
O evento contou com a atuação do coro infantil Pequenos Cantores de Deus.
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8 JULHO - 1º CAMPEONATO MUNDIAL DE
DESPORTO ESCOLAR ADAPTADO
A Póvoa de Varzim acolheu o 1º Campeonato Mundial
de Desporto Escolar Adaptado.
As provas, com início a 9 de julho, decorreram até sexta-feira, dia 12 de julho, mas os atletas já se reuniram
a 8 de julho, no Cine-Teatro Garrett, na Sessão Oficial
de Abertura.
A Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas
com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e o Secretário de
Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo,
acompanhados pelo Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, dirigiram-se aos
atletas durante a cerimónia e os três demonstraram
grande orgulho por esta competição estar a acontecer em Portugal. Claramente, o autarca poveiro está
duplamente satisfeito já que a Póvoa de Varzim foi a
cidade escolhida para acolher este Campeonato do
Mundo. Aires Pereira sublinhou que esta escolha não
aconteceu por acaso. O Município tem trabalhado
para tornar o concelho cada vez mais inclusivo. Prova
disso é o projeto IN Póvoa – Praia para Todos. É possível, com a colaboração de voluntários, que todos tenham a possibilidade de mergulhar no mar. Para isso,
são disponibilizadas cadeiras anfíbias na Praia Verde
e Praia da Fragosa de forma a que pessoas com mobilidade condicionada possam usufruir da água fria da
Póvoa mas – dizem – terapêutica.
O edil sublinhou, ainda, que a cidade sofreu algumas
transformações de maneira a torná-la mais acessível

sendo possível circular praticamente sempre em superfície plana. Por esta dedicação do Município foram
já várias as competições internacionais de Boccia que o
Pavilhão Municipal acolheu ao longo da última década.
Ana Sofia Antunes contou que, enquanto portadora de
deficiência, sente-se afortunada por ter tido professores
de Educação Física que fizeram o possível para que se
sentisse incluída nas aulas e que gostasse de praticar
desporto. A governante considera fundamental chamar
todos ao desporto, estimular a prática desportiva, combater o sedentarismo. Mas é mais importante fazê-lo de
uma forma inclusiva e plena, considerando todos aqueles que estão à nossa volta, mesmo as pessoas que, à
partida, teríamos a ideia de que não tinham interesse,
vontade ou condições. Segundo Ana Sofia Antunes
“no Governo tentamos sempre fazer a nossa parte mas
precisamos muito da ajuda de quem está no terreno,
porque é isso que queremos: trabalhar com quem está
no terreno e conhece as suas realidades. Queremos
mais e melhor inclusão para todos”.
João Paulo Rebelo considera o desporto um excecional
instrumento para nos relacionarmos, para aproximar
povos, países e pessoas e, sobretudo, para incluirmos
todos e todas na nossa vida em comunidade.
São mais de cem estudantes – nascidos entre 2001 e
2005 – vindos da Croácia, Inglaterra, França, Grécia,
Eslováquia, República Dominicana e, claro, Portugal,
acompanhados por equipas técnicas e familiares, que
vão permanecer na Póvoa de Varzim durante toda a
semana, não somente a competir mas a conhecer o
concelho e cidades vizinhas.
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83º ANIVERSÁRIO DO RANCHO POVEIRO
O Rancho Poveiro assinalou, a 10 de julho, o seu 83º
aniversário com um jantar comemorativo.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, esteve presente no evento, bem
como a Vereadora Lucinda Amorim, reconhecendo a
intensa atividade do grupo ao serviço da promoção
do folclore e da cultura tradicional da nossa cidade.
Este ano, o Rancho Poveiro foi presenteado pelo Município com a requalificação da sua sede.
O Rancho Folclórico Poveiro foi fundado em 24 de
junho de 1936, pelo etnógrafo poveiro António dos
Santos Graça, com a finalidade de manter vivos os
trajes, danças e cantares dos pescadores.
Jacinto Sá, responsável pela gestão e ensaios do
Rancho Poveiro, já tem mais de 50 anos de atividade
neste grupo.
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11 JULHO – ASSINATURA CONTRATO – PROGRAMA COM A FILANTRÓPICA
A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e A Filantrópica assinaram um Contrato-Programa com vista
a permitir que a Cooperativa de Cultura promova a
realização de obras no edifício que constitui a sua
sede social.
O imóvel em causa apresentava um acentuado grau
de degradação e que punha em risco a continuidade
das atividades projetadas pel’A Filantrópica. Uma vez
que a Cooperativa não dispõe dos recursos financeiros necessários para proceder à recuperação do edifício, o Município disponibilizou-se para subsidiar a
execução das obras.
No final da tarde de 11 de julho, o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira,
sublinhou que é imperioso não colocar em causa o
património do concelho e que o edifício d’A Filantrópica, situada na Rua da Lapa, é de interesse público. Por isso, serão investidos mais de duzentos
e setenta mil euros na reconstrução total do corpo

nascente e em alterações profundas no restante edifício.
Segundo o edil, segurança é sinónimo de pessoas, ou
seja, as ruas são mais seguras quanto mais pessoas
as percorrerem. Daí ser relevante a reestruturação
d’A Filantrópica de forma a dotá-la e equipá-la de
acordo com as exigências de comodidade, modernidade e segurança e, dessa forma, levar cada vez mais
poveiros a usufruir das suas atividades culturais, destinadas à fruição de toda a população, incluindo os
idosos e cidadãos de mobilidade reduzida.
O Presidente do Conselho de Administração d’A
Filantrópica, Luís Alberto Custódio, explicou que todos os membros da Direção se têm dedicado à manutenção de uma oferta formativa variada em múltiplas áreas artísticas e em tornar a Cooperativa numa
entidade dinamizadora do panorama cultural no concelho da Póvoa de Varzim. As obras que estão em
curso vão melhorar exponencialmente as condições
oferecidas aos poveiros e serão uma nova página na
história da Cooperativa.
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2 AGOSTO – ASSINATURA PROTOCOLO CENTRO
HOSPITALAR
Foi assinado, a 2 de agosto, na unidade da Póvoa de
Varzim do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/ Vila
do Conde, o Protocolo de Cooperação entre o Município da Póvoa de Varzim e o Centro Hospitalar da Póvoa
de Varzim/ Vila do Conde, que define os termos para
as obras de reabilitação, adaptação e ampliação da
unidade poveira.
A cooperação traduz-se no comodato de dois imóveis
contíguos à unidade hospitalar, cujo proprietário é o
Município e no apoio financeiro 1 milhão e 500 mil €
destinado às obras nos imóveis comodatados, em particular as obras de reabilitação, adaptação e ampliação.
Além deste apoio do Município, o Programa de Investimentos na Área da Saúde (PIAS) atribuiu ao
Centro Hospitalar, para reabilitação e melhoramento das instalações e equipamento, o montante de 3
milhões e 230 mil €, sendo que parte dessa verba
será destinada a garantir o investimento nas obras
de reabilitação, adaptação e ampliação a realizar nos
prédios cedidos pelo Município.
Este pacote inicial de investimentos previsto para
este biénio (19-20), depois de concluído, terá um
impacto positivo quer ao nível da eficiência, quer na

melhoria generalizada das instalações e equipamentos do CH mas só ficará completa, depois de concluída a 2ª fase do projeto.
Nesta primeira fase, pretende-se construir um novo
edifício para as consultas externas na Póvoa de Varzim, com uma área de construção aproximada de
1.500 m2, contendo mais de 30 novos consultórios,
salas para exames e colheitas, entre outras construções preparatórias para o início da 2ª fase.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, considera tratar-se de um “dia
histórico” para a Póvoa de Varzim no sentido em que
marca “o início de um processo de grande modernização deste Centro Hospitalar e trará um futuro
diferente para todos”. O edil acrescentou que “é
também uma mensagem importante para os profissionais que todos os dias se questionam se vale a
pena continuar a trabalhar neste Centro Hospitalar
em função das condições que têm. Posso dizer-lhes
que da minha parte e deste Conselho de Administração e do seu Presidente não vamos baixar os
braços. Este milhão e meio e estas obras não ficam
por aqui. Isto é o que queremos para quem cá trabalha, mas fundamentalmente a quem se dirige todo
este investimento, aos 150 mil utentes que aqui vêm
quando precisam de cuidados de saúde”.
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O autarca transmitiu que este era “excelente exemplo de descentralização” e uma “cooperação efetiva
quer seja sob o ponto de vista de cedência de instalações e de espaço quer seja sob o ponto de vista do
financiamento”.
Apesar de 1 milhão e 500 mil € ser uma generosa
parte do orçamento municipal, Aires Pereira revelou
que “é aquilo que eu acho que faz sentido investir
nesta fase para que a obra possa avançar já com uma
dimensão que nos permite pensar numa futura ampliação, ou seja, não nos limitamos a uma obra de
cosmética, estamos a projetar uma obra do futuro.
Nesse sentido, vale a pena investir na melhoria do
atendimento e das condições de saúde do nosso
concelho em detrimento de obras de menor importância”.
O Presidente da Câmara fez questão de, neste momento de formalização do acordo, reconhecer publicamente o “envolvimento e determinação” da Ministra da Saúde, Marta Temido, “em avançarmos
com este projeto”.
O Presidente do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, José Gaspar Pais, começou por
reconhecer que este protocolo era “de importância
estratégica para o futuro desta instituição, uma vez
que permite ultrapassar o principal constrangimento
sentido ao longo dos cerca de 20 anos de existência
do CHPVVC: a falta de espaço”. Esclareceu que “o
acordo que hoje assinamos, marca o fim de uma etapa e o início de outra, que terá como principal investimento, a construção do novo edifício para as consultas externa da Póvoa de Varzim, no terreno, cedido
pela Câmara Municipal, contíguo ao antigo quartel
e que se prevê que esteja concluída no decorrer o
primeiro semestre de 2021”.
José Gaspar Pais fez um agradecimento especial ao
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Eng. Aires Pereira e a seu executivo, porque desde
a primeira hora demonstrou toda a disponibilidade
para conhecer as virtudes, coerência, credibilidade e
consistência do nosso projeto, tendo-se prontificado
de imediato a apoiá-lo. Mas seguramente também
por reconhecer a importância estratégica que o nosso CH tem para o território, que ultrapassa em muito

a grandeza da nossa missão, de prestar cuidados de
saúde à população, com qualidade e em segurança:
pelo valor que geramos para a economia local,
atendendo ao número de pessoas que empregamos,
mais de 700 colaboradores, pela própria dinâmica
que o movimento diário de pessoas, que frequentam
os dois hospitais, mas também pela conservação dos
seus históricos edifícios, ou até mesmo pelo papel
crucial que a Saúde tem, quer para o desenvolvimento sustentável do turismo na região, quer para fixar
os cidadãos”, além de “toda a qualidade e prestígio que o CHPVVC granjeia, na prossecução da sua
missão, ao cuidarmos diariamente de mais de 1000
utentes, da forma como o fazemos”.
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9 AGOSTO – 34º ANIVERSÁRIO DO CONSELHO
NACIONAL DE JUVENTUDE
O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) assinalou o
seu 34º aniversário na Póvoa de Varzim e a comemoração contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
João Paulo Rebelo foi recebido pelo Presidente da
Câmara Municipal, Aires Pereira, no espaço Honi –
Clube da Praia, a 9 de agosto.
O autarca lembrou que, em apenas poucas semanas, João Paulo Rebelo visitou a Póvoa de Varzim por
duas vezes, sinal de que “estamos a fazer um bom
trabalho na área da juventude e desporto”. O edil recordou, então, que uma das vindas do Secretário de
Estado se prendeu com a realização do Campeonato
do Mundo de Desporto Escolar Adaptado – ISF Inclusive Games, entre os dias 9 e 12 de julho. Aires Pereira sublinhou o grande orgulho que sentiu pela Póvoa
de Varzim ter sido escolhida para ser anfitriã deste
derradeiro passo em direção à inclusão dos jovens
com deficiências. Mas reconhece que essa escolha

se deve ao facto de o concelho trabalhar em prol da
juventude há largos anos e lembrou a existência de
vários projetos: a Casa da Juventude, aberta desde
1997, Escola da Minha Vida, Fórum de Opções Profissionais, Colónias de Férias, etc.
Nesta comemoração do aniversário do CNJ foi
também apresentado o Encontro Nacional da Juventude que também vai ter lugar na Póvoa de Varzim
já no próximo mês. Sobre o tema escolhido (Reforma do sistema político), Aires Pereira afirmou que
“é tempo dos jovens, de forma descontraída e não
agarrada a dogmas ou interesses, discutirem o futuro
e a mudança que tanto necessitamos”.
O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
sublinhou que o país ficou mais rico após a constituição do CNJ. “A juventude é necessária porque representa a irreverência, a vontade de mudar, a energia”,
disse João Paulo Rebelo.
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17 AGOSTO – NOITE BRANCA
Milhares de pessoas responderam ao convite da
Câmara Municipal e pintaram a Póvoa de Varzim de
branco, na noite de 17 de agosto. Vestidos a rigor,
poveiros e visitantes celebraram assim a diversidade
cultural pelo terceiro ano consecutivo, numa verdadeira noite de todas as cores!
O Largo do Passeio Alegre, a Praça da República, a
Praça do Almada, a Praça 5 de Outubro, a Esplanada
do Carvalhido e o Casino da Póvoa foram os grandes
pontos de referência da Noite Branca, que, com o
apoio da Rádio Comercial, voltou a receber alguns
dos melhores DJ´s nacionais. Wilson Honrado, Nélson Miguel, Os Meninos da Favela, a dupla Mayze
X Faria, Kika Lewis, José Araújo, João Duque, Bruno
Guedes Vieira, João Caseira, Big Daniels e Manel Fonseca foram os convidados de luxo que abrilhantaram
a festa, noite dentro.
Quem também se associou à grande noite foi Filipe
Pinto. O cantor e compositor de São Mamede de Infesta subiu ao palco em frente ao Casino da Póvoa e

colocou miúdos e graúdos a dançar.
Para além da música, a Noite Branca contou igualmente com uma grande variedade de animadores a
circularem pela cidade, durante toda a noite, tendo
estes respondido com simpatia a todas os pedidos
para fotografias feitos pela multidão branca.
Este evento não seria o sucesso que foi sem a adesão
incondicional dos estabelecimentos comerciais, que
responderam positivamente à solicitação do Município. Cafés, bares e restaurantes estiveram abertos
até ao final da festa e assim contribuíram novamente
para o desenvolvimento da economia local.
O Presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, fez
parte deste mar branco que inundou a Póvoa de Varzim para mais uma edição mágica da Noite Branca.
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29 AGOSTO – AGROSEMANA
Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, distinguiu, a 29 de agosto, o Comissário Europeu da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, com
a atribuição da Medalha de Honra da Agricultura Portuguesa. A distinção decorreu durante a sessão inaugural
da AgroSemana, uma iniciativa do Grupo Agros, que
decorreu na Póvoa de Varzim, até ao dia 1 de setembro.
O Ministro da Agricultura transmitiu que “o Comissário
Phil Hogan procurou sempre acompanhar a realidade
portuguesa, bem testemunhada através das múltiplas
visitas que fez a Portugal, tendo dado um contributo
importante para a conclusão, com êxito, das negociações do Governo português com o Banco Europeu
de Investimento e com o Banco do Conselho da Europa
para o Desenvolvimento para financiamento do Plano
Nacional de Regadios, bem como relativamente ao futuro da PAC, incorporando nas propostas de reforma
para o período pós-2020 aspetos relevantes, que vão
ao encontro dos anseios dos agricultores portugueses”.
Aproveitando a presença do Ministro da Agricultura
e do Comissário Europeu da Agricultura, José Capela, Presidente da Direção do Grupo Agros, transmitiu
as suas preocupações em relação ao setor, nomeadamente: a nova PAC pós-2020; a execução do PDR
e os benefícios praticamente inexistentes da complexa OP; o compromisso da neutralidade carbónica; a
contínua desresponsabilização da distribuição e a competitividade dos produtores de leite. A propósito do

envelhecimento em Portugal, José Capela constatou que
“entre os nossos produtores, a idade média é de 54 anos,
mas apenas 14 % tem menos de 40 anos e 2% menos de
30. É algo que põe em causa o futuro deste setor”.
“É um problema estrutural gravíssimo de Portugal e da
Europa, mas já temos programas para inverter essa situação com um conjunto de estímulos muito importantes.
Teremos pago, nestes três anos de Governo, 300 milhões de apoio aos jovens agricultores, ajudando instalar 4 mil explorações”, vincou Capoulas Santos.
Phil Hogan também reconheceu o problema e garantiu
que a nova PAC, que entra em vigor a partir de 2020,
tem essa questão em consideração.
“Além de um apoio de 25% de apoio diretos, temos empréstimos com baixas taxas de juros e por um período
de 20 anos em vez dos atuais sete”, disse o comissário.
Phil Hogan disse ainda compreender a insatisfação dos
agricultores lusos, e apontou a expansão dos mercados
como uma das soluções.
“Continuaremos a apoiar diretamente os produtores
de leite, para os impulsionar no mercado, mas vamos
também tomar outras medidas, como aumentar em
20% os fundos para promoção dos produtores, para
encontrar novos mercados, nomeadamente no México
e no Japão”, explicou o comissário europeu da Agricultura.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira, participou na cerimónia inaugural desta 7ª
edição da AgroSemana, promovida pelo Grupo Agros
que assinala 70 anos de existência.
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2 SETEMBRO – RECEÇÃO NOVOS FUNCIONÁRIOS
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, recebeu, a 2 de setembro, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, os 45 funcionários
que hoje iniciam funções no Município.
Após uma década sem novas contratações e em que
o mapa de pessoal do Município sofreu diminuição
ano após ano, a Câmara Municipal decide apostar no
alargamento da sua equipa de trabalho com o intuito
de melhorar o serviço que presta aos seus munícipes.
A primeira grande aposta é na educação, mais especificamente nos jardins de infância do concelho
e no acompanhamento dos mais pequenos. Neste
sentido, o edil apelou ao sentido de responsabilidade
de cada um, sendo que muitos dos contratados irá
trabalhar nas escolas e esta é uma área bastante
exigente porque o público alvo são as crianças e
estas devem ser tratadas com o máximo cuidado e
atenção.
O autarca deu as boas vindas e manifestou a sua disponibilidade a todos transmitindo que “a porta do

gabinete do Presidente da Câmara está sempre aberta para vos receber”.
Aires Pereira revelou que existe um “bom ambiente
de trabalho na Câmara Municipal e as chefias são relativamente novas”, desejando que “se sintam bem
connosco”.
O Presidente terminou invocando “tolerância, compreensão e respeito mútuo” no desempenho das
funções de cada um e fazendo votos de “muitas felicidades connosco”.
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7 SETEMBRO – INAUGURAÇÃO ESTÁTUA SANTOS GRAÇA
A 7 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, inaugurou o Monumento de Homenagem a António dos Santos Graça, no
lado poente da Avenida que já tem o nome deste ilustre
poveiro.
O edil transmitiu, desde logo, que se tratava de um
“momento especial na vida da Póvoa de Varzim e singelo face à dimensão do nosso homenageado”.
No seu discurso, Aires Pereira começou por confessar
“o meu orgulho por presidir à Câmara Municipal que,
finalmente, concretiza uma ideia que há muito estava
na mente dos gestores municipais: a Póvoa salda, hoje,
uma dívida de reconhecimento e de gratidão àquele
que (como salientou, em oportuno estudo, o saudoso
Prof. João Francisco Marques) «pelo atuante dinamismo, pela inteligência prática, pela férrea vontade, pelo
humanismo solidário, terá sido a personalidade poveira
mais marcante da 1ª metade do século XX». De facto,
e conhecendo bem a história local, não encontramos
ninguém, naquele período tão marcante da nossa
história, que, como António Santos Graça, tenha estado
empenhado em tantas frentes de luta para que a Póvoa
crescesse e se desenvolvesse. Lutou particularmente
pelos pescadores, num tempo em que a pesca era atividade económica dominante – e, portanto, a crise da
pesca se refletia dramaticamente na crise da economia
da cidade, designadamente do seu comércio”.
O Presidente da Câmara transmitiu que “Santos Graça

sentia como ninguém estes dois mundos e estas duas
atividades económicas tão complementares: tinha origens na colmeia piscatória e era, desde os 21 anos,
comerciante.
A sua generosidade e o seu dinamismo, por um lado, e
o seu acendrado bairrismo levaram-no à luta pelo associativismo filantrópico e sócio desportivo como formas
de intervenção e de elevação social e socioeconómica,
de que são exemplo: a colaboração n’A Povoense, na
Associação de Socorros Mútuos das Classes Laborais,
nos Bombeiros, no Clube Naval (de que foi sócio nº1
e onde a sua ação foi determinante para a construção
do monumento ao Cego do Maio), na Beneficente (no
lançamento da “sopa dos pobres”), na Santa Casa da
Misericórdia, n’A Marítima – Associação da Classe dos
Pescadores e Gente do Mar da Póvoa de Varzim, reclamando para os pescadores o exclusivo dos processos
de captura intensiva, as chamadas “artes novas” e tantas e tantas outras iniciativas de carácter solidário”.
Aires Pereira referiu-se à presença militante de Santos
Graça na imprensa: “aos 20 anos, criou “O Povoense”;
pouco depois, foi fundador d’O Comércio da Póvoa,
onde desempenhou, ao longo de duas décadas, os cargos de diretor, editor e proprietário e onde escreveu
centenas de artigos, versando os grandes temas da
atualidade poveira e “O Progresso” (sugestivo nome)
foi outro jornal que fundou, no início da década de 1920.
Nada do que à Póvoa dizia respeito lhe era indiferente
– pelo contrário, tudo quanto interessava ao presente
e ao futuro da Póvoa contava com Santos Graça na
primeira frente de luta”.
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Também na área cultural, Santos Graça foi um “Homem
do presente, empenhado na luta por um futuro melhor
para a terra que tanto amava, Santos Graça fez também
“o registo da memória de uma comunidade marítima
multisecular”, nesse livro icónico, que a Câmara se não
cansa de reeditar – “O Poveiro”, publicado pela 1ª vez
em 1932”. Com este livro, Santos Graça veio a revelar-se e a ser internacionalmente conhecido como um
cientista de incontestável mérito no domínio da etnografia marítima…. Com este livro, e com o outro, que
de algum modo o complementa: “A Epopeia dos Humildes”, cuja 1ª edição é de 1952. É obra sua o Museu Etnográfico, fundado em 1937. Já fora obra sua a criação,
um ano antes (em 24 de julho de 1936) do Grupo Folclórico Poveiro, que desde então vem apresentando ao
mundo as danças e os cantares da nossa terra e a beleza do traje branco inspirado na típica indumentária de
trabalho e de festa da classe piscatória. E foi por efeito
do eco nacional da obra de Santos Graça, mormente
do seu livro O Poveiro, que germinou, em 1939, a
ideia, que viria a ser concretizada dois anos depois, de
realizar o filme “Ala Arriba”, com atores locais – filme
que seria premiado no Festival de Veneza e que teve um
efeito exponencial em termos de promoção da imagem
marítima e piscatória da Póvoa de Varzim”.
O Presidente da Câmara constatou que “a nossa cidade
tem vindo, sobretudo desde há um quarto de século, a
concretizar um plano de regeneração urbana em que a
história e a memória assumem a função identificadora
dos cidadãos com o seu território, integrando o passado no presente e humanizando o espaço público, onde
as maiores figuras singulares da nossa história (Eça de
Queirós, O Cego do Maio, Vasques Calafate, António
Nobre, Rocha Peixoto, David Alves, Major Mota, Elísio
da Nova), ou os seus principais símbolos coletivos (O
Pescador, O Banhista, S. Pedro, A Evocação da Lota –
homenagem às mulheres do mar, Às Gentes da Póvoa)
onde tudo isto, dizia, nos lembra que a construção da cidade, sendo obra coletiva, teve lideranças, teve referências éticas, teve símbolos, teve, em síntese, valores humanos superiores que orientaram e moldaram a nossa
caminhada coletiva.
Era gritante – mormente desde 1982, ano do centenário
do nascimento de Santos Graça, assinalado com um
oportuno Colóquio Internacional de Etnografia Marítima, que o teve como patrono –, já então e sobretudo
desde então, a necessidade de, através da força impressiva de um monumento, prestar a António Santos
Graça a expressão maior da nossa homenagem – aquela
que se concretiza no espaço público e sob forma de arte

pública.
O monumento que hoje inauguramos, e que nasceu
da superior capacidade figurativa de Fernando da Silva Gonçalves (o nosso Nando, já de saudosa memória,
que também brevemente evocaremos – a 2 de fevereiro, dia do seu nascimento, iremos perpetuar no espaço
público aquele que durante muito tempo fez esculturas
para toda a gente) –, vem resgatar a memória e lembrar
a obra de quem, no seu tempo, conquistou o direito à
imortalidade e à veneração dos conterrâneos, hoje e
para o futuro”.
Em representação da família, tomaram da palavra os netos de António dos Santos Graça, Vasco Graça Oliveira
e Benilde Graça.
Benilde Graça agradeceu, em nome da família, à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a todos os poveiros esta homenagem, acrescentando que “fazia falta
reconhecer deste modo a dimensão excecional de um
homem que deu tudo, e foi muito, à sua terra, figura
máxima do século XX poveiro”.
Para Benilde Graça, o seu avô “foi, de facto, um homem
de exceção, autodidata, multifacetado, que se empenhou no comércio e na indústria, no associativismo
desportivo, social e assistencial, no jornalismo, na cultura popular e erudita. Atrás de si, deixou obra feita e
bem feita, sendo de salientar, por exemplo, a criação
do Museu Etnográfico, do Rancho Poveiro, ainda hoje
e cada vez mais, marcas de identidade das gentes da
Póvoa do mar, A Filantrópica e talvez, acima de tudo,
a obra escrita que produziu”. A este propósito, transmitiu que “O Poveiro é a marca do meu avô, obra essencial para se conhecer a Póvoa de 800 escrita de uma
forma simultaneamente simples e erudita que a torna
uma monografia exemplar. A Epopeia dos Humildes,
também da sua autoria, é a história dos heróis poveiros
feitos no mar”.
Benilde Graça destacou ainda outras facetas de António
dos Santos Graça: “o meu avô foi também político chegando a deputado e senador em tempos da 1ª República e depois oposicionista sempre, legado que também
deixou à família”.
Benilde Graça terminou afirmando que António dos
Santos Graça “colocava sempre em primeiro lugar a
sua terra” e, por isso, considera a homenagem “justa e
merecida porque é um reconhecimento de valor único
de um homem que deu à Póvoa o muito que tinha para
dar: a inteligência, a determinação e a tenacidade”.
Vasco Graça Oliveira referiu-se ao avô como um
“homem bom e capaz que era superiormente inteligente e que fez a Póvoa”.
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11 SETEMBRO – ENCERRAMENTO PROJETO INPÓVOA
Realizou-se, ao final da tarde de 11 de setembro, no Náutico Bar, a sessão de encerramento
do “IN Póvoa – Praia para Todos”, um projeto
inclusivo, promovido pelo Instituto Maria da
Paz Varzim, em parceria com o Município da
Póvoa de Varzim, contando ainda com o apoio
de diversas entidades locais, que enquanto parceiras, se associam à sua dinamização.
Na Praia Verde (Póvoa de Varzim) realizou-se
pelo quarto ano consecutivo, entre 1 de julho
e 31 de agosto, e, na Praia da Fragosa (Aver-o-Mar), pela primeira vez, de 1 a 31 de julho.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Aires Pereira, esteve presente na sessão e congratulou-se pela existência deste projeto – único no país – e que se destina ao que
realmente importa, as pessoas.
O edil destacou o facto de ano após ano, o IN-

Póvoa chegar cada vez a mais pessoas porque
“o projeto vai sendo cada vez mais conhecido e
vai tendo cada vez mais sustentabilidade”.
Aires Pereira agradeceu a todos os envolvidos,
nomeadamente, “aos nadadores salvadores –
Os Delfins, aos voluntários, às famílias, a todos
os que dispõem de um bocadinho do seu tempo
para ajudar neste projeto e ao Instituto Maria
da Paz Varzim”.
O edil constatou que o alargamento à Praia da
Fragosa veio trazer maior responsabilidade e
também despoletar o interesse de levar o projeto até outras praias, um mais a sul e outro
mais a norte, acrescentando que tal poderá
concretizar-se “se houver colaboração das associações locais e se alguém se predispuser a
dar a sua colaboração. Não há-de ser por falta
de meios físicos, nem por falta de financiamento que não havemos de ampliar o projeto”, garantiu o autarca.
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Em representação do Instituto Maria da Paz Varzim,
Sérgio Furtado, fez um balanço bastante positivo do
IN-Póvoa revelando que teve “níveis de adesão nunca vistos: 305 na Praia Verde e 32 na Fragosa, um total
de 337 utilizadores. Além dos números e dos apoios
dados, aumentamos o número de associações e instituições apoiadas. Pela primeira vez, recebemos
utentes da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de
Varzim e de Vila do Conde e a Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães. Mantivemos o trabalho
conjunto com o Mapadi e recebemos as famílias que
habitualmente passam aqui férias”. Nesta edição, o
projeto contou com 70 voluntários/ colaboradores,
além do apoio de diversas entidades locais.
O Presidente da União de Freguesias Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, Ricardo Silva, realçou o papel
dos voluntários e a faceta humanizante porque “este
é um projeto que se centra na capacidade que todos tivemos de conseguir voluntários pois eles são
o sangue que faz com que todo este corpo que é o
IN-Póvoa se mexa e ande. Assumimos a responsabilidade de dar às pessoas de mobilidade condicionada
a capacidade de usufruir do mar e da praia da mesma
forma que os outros, além de nos consciencializar
para o facto de como, com um simples gesto, podemos ajudar o outro”.
Em representação do Presidente da União de Freguesias Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, Manuel Meira agradeceu ao Presidente da Câmara e à direção do
Instituto Maria da Paz Varzim “a ousadia e a visão de
estender o IN-Póvoa para as freguesias permitindo
que o projeto adquira uma maior amplitude e, consequentemente, uma maior abrangência ao nível da
inclusão social”.
A sessão terminou com a entrega dos diplomas de
agradecimento aos voluntários do IN-Póvoa 2019 e
a oferta de uns sacos produzidos pelo Município a
partir das lonas publicitárias (uma aposta na economia circular que alerta para um comportamento mais
sustentável e amigo do ambiente), duas edições municipais “O Poveiro” e “Epopeia dos humildes” de
Santos Graça e ainda a imagem de uma poveira e
uma lembrança realizada pelas crianças do Instituto
Maria da Paz Varzim.
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13 SETEMBRO – LANÇAMENTO SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
Arrancou, a 16 de setembro, a Semana Europeia da Mobilidade. Durante toda a semana, o
Município da Póvoa de Varzim promove diversas iniciativas com o objetivo de alertar para a
necessidade de mudanças de comportamentos
em relação à mobilidade, especificamente no
que se refere à utilização do automóvel particular, culminando com o Dia Europeu Sem Carros,
domingo, 22.
Aproveitando esta ação, a Câmara Municipal
realizou na passada sexta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma sessão que
serviu para a apresentação das atividades que
decorrem ao longo da semana pela Vereadora
do Ambiente, Sílvia Costa, bem como para dar
a conhecer os investimentos já realizados e a
realizar em todo o concelho de modo a tornar a
nossa cidade mais sustentável e mais saudável

pelo Vereador da Mobilidade, Luís Ramos.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Aires Pereira, começou por referir que
“temos três áreas com impacto muito grande
naquilo que é a nossa pegada ecológica no planeta: os transportes (mobilidade); a produção
de energia e a área dos resíduos”. Neste sentido, transmitiu que “apresentamos o nosso
Plano de Mobilidade que tem várias componentes. Desde logo, uma rede de transportes
que foi possível ser idealizada entre a Póvoa de
Varzim e Vila do Conde e que aguarda, neste
momento, a abertura do respetivo concurso público por parte da Área Metropolitana do Porto
que, em princípio, será em outubro próximo”.
O edil referiu-se ainda “a toda a política de mobilidade implementada dentro da cidade que se
prende com as novas ecovias, a nova Central de
Camionagem – Centro Coordenador de Transportes, enfim, com a forma como nos devemos
mover dentro da cidade da Póvoa de Varzim”.

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

Aires Pereira afirmou que “vamos aproveitar
esta semana para dar a conhecer às pessoas a
nova rede de ciclovias (+ de 27 km), a nova rede
de transportes públicos – Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável da Póvoa de Varzim, bem
como os sítios onde as pessoas podem fazer
interligação entre os diversos meios de transporte e serem convidados à utilização cada vez
menor do automóvel. É este o esforço que estamos a fazer, um investimento que ultrapassa os
10 milhões de euros, entre vias, renovação de
equipamentos (Centro Coordenador de Transportes, parques de estacionamento) e outros.
Os Fundos Comunitários também privilegiavam
muito investimentos nesta área”.
O Presidente do município poveiro tem consciência de que se trata de um “desígnio de
difícil resultado este de alterar o comportamento das pessoas a utilizar cada vez menos o automóvel como forma de reduzirmos a emissão
dos gases com efeito de estufa e também como
forma de, dentro da cidade, nos podermos deslocar melhor”.
No âmbito da aposta na mobilidade sustentável,
o Município da Póvoa de Varzim produziu dois
folhetos (modos suaves e ciclovias) e dois vídeos (modos suaves e ciclovias) informativos e
de sensibilização à adoção de novos hábitos e
de modos suaves.
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13 SETEMBRO – TORNEIO INTERNACIONAL DE
GOLFE DA PÓVOA DE VARZIM
De 10 a 13 de setembro, realizou-se, no Estela
Golf Club, o 1º Torneio Internacional de Golfe
da Póvoa de Varzim promovido pela ASGNP –
Associação de Seniores de Golfe do Norte de
Portugal com a apoio da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim.
Esta primeira edição contou com a participação
de mais de 100 pessoas, durante três dias.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, Aires Pereira, esteve presente no
almoço de encerramento do evento a que se
seguiu a entrega de prémios.
Aires Pereira agradeceu a presença de todos,
muitos deles espanhóis, neste espaço que “a
Póvoa vai continuando a manter e a criar esta
oportunidade do turismo de desporto sénior,
que cada vez faz mais sentido”.
Para o autarca, este torneio é também “uma

forma de divulgação daquilo que são as potencialidades do concelho da Póvoa de Varzim. A
Câmara foi parceira deste projeto desde o início, que continuará a apoiar, e o próximo já está
marcado para setembro de 2020”.
O Presidente não tem dúvidas de que esta “é
uma área com tendência de crescimento e importante para aquilo que é a oferta turística diversificada que o Município tem vindo a apostar”.
Neste sentido, afirmou que “o golfe não se
pode resumir ao sul do país e este campo – Estela Golf – é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade e muito reconhecido para os amantes
de golfe e por isso tem que fazer parte da nossa
oferta e daquilo que é o desígnio da Póvoa de
Varzim”.
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16 SETEMBRO – LANÇAMENTO DA CAMPANHA
“RECICLA-TE”
A Lipor e seus Municípios Associados lançaram, a 16 de
setembro, na Póvoa de Varzim, uma nova Campanha
de Comunicação com vista à promoção da colaboração
dos cidadãos no processo da Reciclagem.
Esta Campanha marca uma nova forma de comunicar a
reciclagem, sob o mote “Recicla-te”, destinada aos cidadãos dos oito municípios: Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do
Conde e tem como objetivo: sensibilizar os cidadãos
para a importância da reciclagem dos resíduos, motivando-os a transformar o seu comportamento.
O Presidente do Conselho de Administração da Lipor e
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira, explicou que “estamos aqui para comunicar de forma diferente tudo o que tem a ver com a
problemática dos resíduos. Com esta campanha pretende-se mudar a terminologia e as nossas atitudes no
que diz respeito a lixo e resíduos, pois a diferença entre
lixo e resíduos está só na nossa atitude, num pequeno
gesto de colocar no sítio certo”.
Aires Pereira esclareceu que “esta campanha de comunicação tem a ver com todo o trabalho que a Lipor tem
vindo a desenvolver no sentido de aumentarmos e atingirmos aquilo que são as metas fixadas sob o ponto de

vista da reutilização”.
O Presidente do Conselho de Administração da Lipor
revelou que a empresa é a “entidade responsável pelo
tratamento de 500 mil toneladas de resíduos por ano de
mais de um milhão de pessoas e é uma empresa que se
preocupa afincadamente com o futuro de todos nós”.
Neste sentido, “decidimos lançar mão de uma campanha muito impactante, que comunica de forma diferente e tem por objetivo agitarmos, ou seja, percebermos que desde o momento que nos levantamos até que
nos deitamos tudo o que fazemos impacta naquilo que é
a nossa presença neste planeta”.
Aires Pereira transmitiu que “queremos que as pessoas
sintam a necessidade que há de mudarmos de atitude”
e deste modo e como forma de criar uma maior proximidade com o cidadão foi criada uma iniciativa itinerante denominada de “Rastreio Clínico”. Entre 16 de
setembro e 2 de outubro, uma carrinha percorrerá os
8 municípios associados da Lipor. A dinâmica tem por
objetivo ajudar as pessoas a descobrir se têm um problema. Para isso, uma equipa de “especialistas” convida
o cidadão a entrar na viatura e fazer o rastreio, através
de um jogo de perguntas sobre reciclagem e sobre os
próprios hábitos de tratamento de resíduos.
No âmbito desta Campanha foi também criado um Microsite www.recicla-te.pt e um e-mail de suporte recicla-te@
lipor.pt para qualquer esclarecimento dos cidadãos.
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20 SETEMBRO – ABERTURA ANO LETIVO DO
MAPADI
O Mapadi realizou, a 20 de setembro, no polo de Terroso, a habitual festa que marca o arranque do ano letivo
e reúne utentes, familiares, colaboradores e entidades
convidadas.
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira, esteve presente na iniciativa destacando
a sua preocupação desde a tomada de posse da nova
direção (2016) com a “sustentabilidade da instituição e
integração na sociedade civil daqueles que estão à responsabilidade desta casa, e já são mais de 400”.
O autarca entendia que “tínhamos a obrigação de criar
na sociedade civil um movimento que fosse capaz de
os acolher no local de trabalho. O Município já dava
o seu exemplo pois há muitos anos temos utentes do
Mapadi como funcionários nas mais diversas áreas”.
Neste sentido, “demos a conhecer aos empresários
que os utentes do Mapadi, desde que devidamente
enquadrados, têm as mesmas condições de trabalho

que outro cidadão qualquer. Este foi o nosso desejo
principal e a sociedade respondeu de forma muito
positiva, contribuindo para integração do cidadão com
deficiência e sustentabilidade desta casa”.
Sobre a próxima empreitada do Mapadi, o Presidente da Câmara transmitiu que “o Município abdicou
de meio milhão de euros em beneficio da instituição
dotando-a de mais uma valência para, dessa forma,
criarmos mais integração e mais sustentabilidade”. A
este propósito, o edil constatou que “o custo da obra
será de cerca de 900 mil euros e a Câmara disponibiliza 500 mil euros, sendo que o Mapadi não tem o
resto do dinheiro. Mas tenho a certeza de que a obra
não ficará por concluir porque com a ajuda de todos
havemos de conseguir”.
Terminou reiterando que “podem continuar a contar
com o apoio do Município e com o apoio das pessoas
que lá trabalham quer para acolher os que vamos tendo dentro das nossas paredes quer para continuarmos
este trabalho. Este é um trabalho da Póvoa inteira, empresas e sociedade civil”.
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O Presidente da Direção do Mapadi, António Ramalho,
referiu-se a este momento como sendo de partida e
também de paragem para refletirmos. Nesse sentido,
falou da “obra mais recente realizada e consolidada
neste último ano, a lavagem manual de carros que veio
permitir a ocupação laboral de mais 6 jovens com deficiência, formados no Mapadi e mais novos postos de
trabalho”.
António Ramalho reconheceu que “esta construção
não teria sido possível sem o apoio do Município poveiro e, em particular, do seu Presidente, que acreditou no valor desta iniciativa. É desta sintonia, deste unir
de esforços e conjugação de vontades que nascem as
mais-valias para a comunidade deste concelho que o
tornam de referência nacional ao nível da inclusão”.
A este propósito, revelou que a instituição foi reconhecida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
como Marca Entidade Empregadora Inclusiva – edição
2017/2018, acrescentando que “contribuíram para
este reconhecimento os empresários do concelho
tendo sido a prática e o exemplo do nosso Município
e a responsabilidade social na empregabilidade dos cidadãos com deficiência determinante para a obtenção
desta marca”.
O Presidente da Direção anunciou que “o Mapadi continua empenhado na implementação de novos projetos e na construção de novas estruturas que permitam
continuar a proporcionar uma resposta de excelência
ao cidadão com deficiência intelectual no concelho da
Póvoa de Varzim”. A título de exemplo, a instituição
“está a propor o alargamento à Segurança Social da
valência de Intervenção Precoce, passando o apoio de
80 para 150 crianças, dos 0 aos 6 anos, e ainda o alargamento de Centro de Atividades Ocupacionais para
mais 30 utentes na sede e na valência de lar residencial para mais 8 utentes”.
No que diz respeito a novas construções, António
Ramalho agradeceu à Câmara Municipal por ter contemplado o Mapadi, no âmbito do PEDU, com 500 mil
euros para a construção do projeto CAOS Solidário,
em fase de concurso público até ao próximo dia 12 de
outubro, com o preço base de 950 mil euros e que
será uma realidade no terreno daqui a cerca de dois
anos.

Como forma de reconhecimento, António Ramalho
ofereceu o símbolo para a inclusão do Mapadi ao
Presidente da Câmara pelo seu empenho pessoal e
ainda ao Comandante da Escola dos Serviços (onde
terminou a sua função a 20 de setembro), Armando
Ferreira, pelo contributo da Escola dos Serviços.

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

28 SETEMBRO – INAUGURAÇÃO PARQUE INFANTIL DE REGUFE
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira esteve presente na reabertura do Parque
infantil de Regufe, no passado sábado, dia 28 de setembro.
Este parque infantil voltou a ter cor, para receber os
mais pequenos, após um período de remodelação. Em
causa estavam alguns equipamentos já deteriorados
e sem funcionamento que deixaram de oferecer as
condições de segurança exigíveis.
Este espaço infantil tem, agora, novo e mais seguro mobiliário e dispõe de um bebedouro, que está acessível a
todas as crianças, das mais pequenas às mais altas.
Todos os materiais disponíveis cumprem as normas de
segurança e estão destinados a crianças de um até aos
catorze anos de idade.

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

28 SETEMBRO – JANTAR ANIVERSÁRIO HORPOZIM
A Horpozim assinalou, a 28 de setembro, o seu 32º
aniversário no passado sábado.
Perto de duas centenas de profissionais ligados à horticultura e à associação poveira participaram nesta
comemoração que contou também com a presença do
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira.
O autarca sublinhou que “este é um setor que necessita
de reconhecimento por parte de quem tem responsabilidades ao mais alto nível. Portugal não é só o que se
passa a Sul do Tejo. E é importante que os governantes
não se esqueçam disso. Queremos que a horticultura
seja reconhecida da mesma forma que o são outras
atividades”.
O edil afirmou que a horticultura não acabaria se não
existisse a Horpozim mas seria naturalmente diferente e
diferente para pior. A Associação, segundo Aires Pereira, “alivia a burocracia que este setor exige” e informa

os profissionais sobre os mais variados assuntos relativos à sua atividade.
“Há novos desafios pela frente. Biodiversidade, bem-estar animal, proteção ambiental: todos estes são termos
que nos têm entrado porta adentro nos últimos tempos
e que não podemos fazer de conta que não devemos ter
estas preocupações. Não podemos fingir que esta nova
realidade não existe até porque serão os próprios consumidores a exigirem todos esses cuidados”, disse o
Presidente da Câmara Municipal. Acerca das alterações
climáticas e do aquecimento global, Aires Pereira afirmou que a maior responsabilidade cabe à exploração
agropecuária em grande escala e não aos pequenos
produtores. No entanto, ressalvou que “o mundo está
diferente” e, por isso, cada um de nós deve tentar fazer
o melhor possível.
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AMBIENTE E
SERVIÇOS URBANOS
CÂMARA MUNICIPAL

ÁGUA E SANEAMENTO
Atividade: Gestão Operacional da rede de Abastecimento de Água
Título – Instalação de medidores de caudal em ZMC`s
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Medição de caudais noturnos em micro-zonas de distribuição delimitadas, para controlo de consumos.
Data – 01/Junho a 30/Setembro
Local – Várias zonas de cidade
Promotor – DASU/SAS
Atividade: Gestão Operacional da rede de Abastecimento de Água
Título – Substituição e execução de ramais de ligação de água
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – remoção de ramais antigos com canalização deteriorada e execução
ramais para ligação de novos consumidores.
Data – 01/Junho a 30/Setembro
Local – Várias freguesias do concelho
Promotor – DASU/SAS
Atividade: Gestão Operacional da rede de Águas Residuais
Título – Execução de ramais de ligação de saneamento
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Execução de câmaras e ramais para estabelecimento de
ligações prediais de saneamento de águas residuais.
Data – 01/Junho a 30/Setembro
Local – Várias freguesias do concelho
Promotor – DASU/SAS

ESPAÇOS VERDES

Para além das tarefas e atividades regulares realizadas no âmbito de atuação do SEV, nomeadamente
a limpeza dos espaços verdes, monda de infestantes, corte de relvados e prados, manutenção dos
sistemas de rega, regas, adubações, tratamentos fitossanitários e o cultivo e manutenção de diversas
espécies de plantas ornamentais no horto municipal, pode enunciar-se o seguinte:
Atividade: Proteção do ambiente e conservação da natureza
Título – Manutenção e conservação de espaços verdes
Breve descrição – Diversas operações culturais, particularmente mondas de infestantes, podas, tutoragens,
cortes de relvados e prados.
Data – 13/8 a 13/9
Local – Parque Lúdico da Estela
Promotor – DASU/SSU/EV
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Atividade: Proteção do ambiente e conservação da natureza
Título – Manutenção e conservação de espaços verdes
Breve descrição – Diversas operações culturas de manutenção e limpeza dos espaços verdes e de todas as
áreas exteriores de recreio dos recintos escolares.
Data – 29/8 a 25/9
Local – EB1 de Terroso, Eb1 de Beiriz, JI de Beiriz, EB1 dos Sininhos, EB23 de Beiriz, Eb1 de Navais, EB1 de
Amorim, JI de Sejães (Terroso), EB1 de Refojos (Aver-o-Mar), EB1 de Agro Velho (Aver-o-Mar), EB1 das
Machuqueiras (Laúndos), EB1 da Sr.ª da Saúde (Laúndos) JI + ATL de Laúndos, EB1 do Paçô (Terroso), EB1 do
Desterro, Escola Nova, EB1 de Argivai, JI de Argivai, EB1 da Giesteira, EB1 do Fieiro (Aguçadoura), EB1 da Aldeia
(Aguçadoura), EB1 Barros (Estela) e JI de Barros (Estela).
Promotor – DASU/SSU/EV
Atividade: Proteção do ambiente e conservação da natureza
Título – Requalificação de espaços verdes
Breve descrição – Alterações no sistema de rega, ornamentação da zona envolvente à instalação do Chaimite e
regularização do prado de sequeiro.
Data – 13 e 14/6
Local – Av. 25 de Abril, separador central
Promotor – DASU/SSU/EV
Atividade: Requalificação de espaços verdes
Título – Plantação de plantas herbáceas anuais
Breve descrição – Renovação canteiros de plantas de época existentes nos diversos espaços verdes do concelho
com espécies de primavera/verão produzidas no horto municipal.
Data – 5 a 28/6
Local – Zona do Varzim, zona da Pr. Luís de Camões, zona da Pr. João XXIII, zona da Sr.ª das Dores, Av. Mouzinho, zona envolvente à Fortaleza de N. Sr.ª da Conceição, zona da Central de Camionagem, Casa da Juventude
e Pavilhão Municipal, zona de Mourões, Rua Dr. Leonardo Coimbra, Habitações Socias de Argivai, Av. do Mar e
Av. 25 de Abril, Adro da Igreja de Beiriz e Campo de Tiro.
Promotor – DASU/SSU/EV
Atividade: Manutenção e conservação de espaços verdes
Título – Poda de arbustos
Breve descrição – Poda de plantas arbustivas isoladas, em maciços e/ou constituindo sebes, para garantir a
manutenção das formas de condução definidas e fitossanidade dos exemplares.
Data – 3/6 a 12/9
Locais – Av. Mouzinho, zona da Pr. Luís de Camões, freguesia de Estela, zona da Pr. João XXIII, zona da Sr.ª das
Dores, zona da Pr. do Almada, zona do Varzim, zona dos Maias, freguesia de Beiriz, zona de Nova Sintra, zona da
Mariadeira, zona de Mourões, zona do Cemitério n.º 2, Av. Mouzinho, zona da Pr. Luís de camões e zona do varzim.
Promotor – DASU/SSU/EV
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Atividade: Manutenção e conservação de espaços verdes
Título – Poda de árvores
Breve descrição – Realização de diversos tipos de poda, designadamente de limpeza, levantamento, arejamento e coabitação das copas, de forma a garantir a fitossanidade dos exemplares e a segurança na utilização do espaço público.
Data – 17/7 a 14/08; 17 a 30/09
Locais – Rua Dr. Garcia de Carvalho, Rua da Alegria, Rua da Imaculada Conceição (Aguçadoura), Rua do Varzim
Sport Clube, Rua dos figueiredos (Aver-o-Mar), Rua José Adélio Lopes Ferreira (Aver-o-Mar), Bairro Nova Sintra,
Rua Agonia Frasco e EB1 dos Sininhos; Largo Alto de Martim Vaz, Av. Vasco da Gama, Largo Dr. José Pontes,
Praça de Touros, Rua das Urzes (Estela) e Loteamento Quinta dos Bonitos (Estela).
Promotor – DASU/SSU/EV
Atividade: Promoção da segurança na utilização do espaço público
Título – Abate de árvores
Breve descrição – Retirada de 3 exemplares de Plátanos no recinto exterior da escola que se encontravam a
provocar elevados danos nos pavimentos e infraestruturas do estabelecimento de ensino.
Data – 29 e 30/7
Local – EB1 da Granja (Rates)
Promotor – DASU/SSU/EV
Atividade: Proteção do ambiente e conservação da natureza
Título – Plantação de árvores
Breve descrição – Substituição de exemplares secos e/ou danificados por pragas, doenças, intempéries ou vandalismo.
Data – 24/9
Local – Largo do Cruzeiro (Aver-o-Mar).
Promotor – DASU/SSU/EV
Atividade: Apoio aos eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara Municipal
Título – Cedência de plantas ornamentais
Breve descrição – Disponibilização de diversos tipos de plantas ajustadas aos espaços e áreas a ornamentar,
incluindo a entrega e recolha dos vasos.
Data – 3/6 a 25/9
Locais – Capela de St.º António (Rates), Varzim Lazer, Pavilhão Municipal, Sede da Associação das Tricanas Poveiras,
Igreja da Lapa, Igreja Matriz, EB1 de Argivai, Capela Sr.ª de Belém, EB1 do Desterro, Clube Desportivo da Póvoa,
Auditório da Lota, Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Tronos de S. Pedro (Bairro Sul, Matriz, Belém, Mariadeira e
Regufe), Igreja da Lapa, Casa da Juventude, Escola Secundária Rocha Peixoto, Centro Ocupacional da Lapa, Auditório
Municipal, Piscinas Municipais, Porto de Pesca (Tenda Póvoa Ar Livre), Colégio do Sagrado Coração de Jesus, Varzim
Lazer, Pavilhão Municipal, Largo do Emigrante (Aver-o-Mar), EB23 de Beiriz, Praça dos forais (Rates), Largo da Margarida (Beiriz), Parque Desportivo Bruno Alves, Casa Manuel Lopes, Esplanada do Carvalhido, Palco do Passeio Alegre,
Pavilhão Municipal, Igreja de Aver-o-Mar, Igreja da Lapa, Largo de Sr.ª de Belém, Palco do Passeio Alegre, Espaço
AGROS, Capela do Sr. do Bonfim, Cruz Vermelha (Terroso)Piscinas Municipais, Igreja de S. José, Igreja de N. Sr.ª das
Dores, Parque de Campismo Rio Alto (Estela) e MAPADI (Terroso).
Promotor – DASU/SSU/EV
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Atividade: Protocolo estabelecido entre o Município e a EB23 de Beiriz no âmbito da jardinagem, para apoio a
alunos com necessidades especiais
Título – Jardinagem, fruticultura e horticultura
Breve descrição – Realização de diversas operações culturais na horta pedagógica, designadamente preparação de
terreno, mondas, sementeiras, plantações, podas, etc.
Data – todas as quintas feiras
Local – EB23 de Beiriz
Promotor – DASU/SSU/EV

ESTUDOS E PROJETOS
VIA CIRCULAR URBANA - TROÇO NORTE
Breve descrição – Prolongamento da já existente via circular urbana, Avenida 25 de abril, de forma a criar-se uma
nova e melhorada infraestrutura de ligação e distribuição da circulação de entrada e saída da cidade. Melhoria da
circulação na E.N.13 ao ser criada uma via alternativa que lhe é mais ou menos paralela.
Data – Novembro de 2017.
Fase do Projeto – Em revisão de projeto.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
CROAC MUNICIPAL – UNIDADE DEDICADA À ADOÇÃO
Breve descrição – O presente concurso tem por objeto principal a criação, no Centro Oficial de Recolha de
Animais de Companhia Municipal, de uma unidade dedicada a adoção. Os trabalhos em causa consistem na execução da estrutura em betão armado, da cobertura em estrutura metálica e chapas do tipo sandwich. Prevê-se
a construção de 27 celas e de um compartimento destinado a arrumos. As restantes infraestruturas de apoio já
se encontram executadas.
Data – Fevereiro de 2018.
Fase do Projeto – A aguardar a abertura de concurso.
Local – Beiriz, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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CAMPO FUTEBOL DA AGUÇADOURA_2.ª FASE
Breve descrição – A intervenção tem por objetivo a reconstrução do espaço de bar que se encontra extremamente degradado, implantação do campo de futebol de 7, ampliação da bancada e arranjos do espaço exterior.
Data – Agosto de 2018.
Fase do Projeto – Em elaboração o projeto de execução.
Local – Aguçadoura, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
CAMPO FUTEBOL DE LAÚNDOS_2.ª FASE
Breve descrição – A obra consiste na construção de uma nova bancada para o público, ampliação do complexo
para implantação de um novo campo de futebol de 7 e requalificação dos espaços exteriores.
Data – Julho de 2018.
Fase do Projeto – Em elaboração o projeto de execução.
Local – Laúndos, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
LIGAÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE AO CAIS DA ESTAÇÃO DE METRO
DA LINHA DA PÓVOA
Breve descrição – A obra consiste na requalificação do espaço público entre o novo edifício dedicado ao atendimento ao munícipe e de diversos serviços municipais e o cais de embarque da linha de metro da Póvoa, incluindo uma estrutura de cobertura total dos percursos de ligação entre a Praça do Almada e o cais do Metro,
com vista a um melhor conforto dos utentes do Metro e dos munícipes da Póvoa de Varzim.
Data – Agosto de 2018.
Fase do Projeto – Adjudicado.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL
Breve descrição – O projeto consiste na requalificação do espaço público da Praça Marques de Pombal incluindo
a construção de um estacionamento subterrâneo de apoio ao Mercado Municipal compreendido entre o edifício
do Mercado e os edifícios dos Torreões num total aproximado a 120 lugares.
Data – Agosto de 2018.
Fase do Projeto – Em revisão de projeto.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA GIESTEIRA
Breve descrição – A obra consiste na construção de um pavilhão polivalente que servirá para atividades da escola e de
apoio às atividades da Associação Desportiva e Recreativa de Belém, incluindo balneários, bem como a requalificação
da cozinha e do edifício existente.
Data – Julho de 2018.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução das especialidades.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA EB2,3 DE RATES
Breve descrição – A intervenção prevê a substituição da cobertura existente por uma nova, resolvendo assim as
infiltrações que se verificam, incluindo o tratamento e acabamento de paredes. Requalificação dos espaços de
balneário incluindo a construção de uma sala de aquecimento.
Data – Junho de 2018.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução.
Local – Rates, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
PARQUE DESPORTIVO DE MOURÕES_2.ª FASE
Breve descrição – A obra tem por objetivo a construção de um novo edifício destinado a espaço de ginásio
que dará apoio às atividades desportivas do Clube de Atletismo da Póvoa.
Data – Julho de 2018.
Fase do Projeto – Em projeto de execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS
Breve descrição – A obra prevê a construção de um novo edifício para a escola com funções de pavilhão desportivo,
incluindo balneários e dependências necessárias a um programa enriquecedor do curriculum académico na área da
atividade física que possa servir a escola e a comunidade.
Data – Julho de 2018.
Fase do Projeto – A Aguardar a abertura de concurso.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DAS MACHUQUEIRAS - LAÚNDOS
Breve descrição – A obra consiste nos trabalhos de requalificação da escola, incluindo a construção de um novo
espaço de refeitório, salão polivalente e balneários, e demais programas em desenvolvimento, bem como os
arranjos exteriores em toda a envolvente à escola.
Data – Agosto de 2018.
Fase do Projeto – Em elaboração o projeto de execução.
Local – Laúndos, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA PATRÃO SÉRGIO
Breve descrição – A obra consiste no redesenho do espaço público, dotando-o de condições de conforto, quer
pelos materiais utilizados como pelo mobiliário urbano utilizado, requalificando todo o arruamento e dotando-o
de uma nova imagem formal e funcional.
Data – Outubro de 2018.
Fase do Projeto – Adjudicado.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REQUALIFICAÇÃO E CONVERSÃO DO EDIFÍCIO DA PRAÇA DE TOUROS – ARENA DA PÓVOA DE VARZIM
Breve descrição – A obra consiste na conversão do uso tradicional da Monumental Praça de Touros da Póvoa
de Varzim em equipamento multiusos com valências para atividades culturais, recreativas e desportivas com um
programa que inclui, bancada e camarotes, palco amovível na arena, cobertura móvel, bilheteira, bengaleiro e
receção, sanitários, balneário e vestiários, bar/cafetaria e restaurante. A requalificação tem por objetivo tornar
o edifício mais eclético no uso dotando-o de condições de conforto e segurança de que necessita.
Data – Setembro de 2018.
Fase do Projeto – Em revisão de projeto.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO PISO 4º DO MERCADO MUNICIPAL
Breve descrição – A obra consiste na adequação do espaço, organizando-o e modernizando-o de forma a acolher
de forma digna comerciantes e público, complementando toda a intervenção que tem vindo a ser levada a cabo no
edifício.
Data – Outubro de 2018.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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EXECUÇÃO DE PASSEIOS AO LONGO DA VIA B – AVENIDA 25 DE ABRIL
Breve descrição – A obra consiste execução de espaços de circulação que acompanham do lado poente todo
o perfil longitudinal da Avenida 25 de Abril. Desta forma pretende-se capacitar esta importante artéria do
município para servir não só automobilistas ou ciclista como também a circulação pedonal, servindo muitos
munícipes e serviços que se localizam na envolvente próxima.
Data – Setembro de 2018.
Fase do Projeto – Adjudicado.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
AMPLIAÇÃO DA CONDUTA NA RUA PONTE DO VAU
Breve descrição – A empreitada contempla a realização dos trabalhos de instalação de conduta de abastecimento
publico de água potável, a realização dos respetivos ramais domiciliários, os trabalhos de abertura e fecho de vala,
e repavimentação da via, de acordo com as normas da Infraestruturas de Portugal, S.A., e demais trabalhos de
construção civil inerentes.
Data – Janeiro de 2019.
Fase do Projeto – Aguardar abertura de procedimento.
Local – Balasar, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
CAMPO DESPORTIVO DE AVER-O-MAR
Breve descrição – O estudo a desenvolver-se dá resposta a um programa de instalação de um novo complexo
desportivo de futebol, que inclui campo de futebol de 11 e campo de futebol de 7, bem como edifício de apoio e
dependências necessárias a uma qualificada atividade desportiva que dignifique a freguesia e o concelho.
Data – Janeiro de 2019.
Fase do Projeto – Em contratação projetos de especialidades.
Local – Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SANTOS GRAÇA
Breve descrição – Os trabalhos consistem na substituição dos acabamentos de piso existentes que se encontram
bastante degradados e necessitam de uma solução nova que dignifique uma artéria que valoriza tanto a cidade.
Data – Janeiro de 2019.
Fase do Projeto – Adjudicado.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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REABILITAÇÃO DO BAIRRO SOCIAL DE AMORIM
Breve descrição – A empreitada engloba, essencialmente, os trabalhos de construção civil necessários para a reabilitação energética do Bairro de Amorim e demais artes de construção civil inerentes.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de procedimento.
Local – Amorim, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REABILITAÇÃO DO BAIRRO SOCIAL DE SILVEIRA CAMPOS
Breve descrição – A empreitada engloba, essencialmente, os trabalhos de construção civil necessários para a reabilitação do Bairro Social Silveira Campos e demais artes de construção civil inerentes.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de procedimento.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO BAIRRO DE NOVA SINTRA E ESPAÇO
ENVOLVENTE
Breve descrição – Projeto de reabilitação e ampliação da antiga escola Nova Sintra transformando-a num Centro Comunitário.
As novas valências previstas para este local incluem um Centro Ocupacional para Idosos, espaço destinado a
apoio social e zonas de apoio ao espaço lúdico exterior.
Prevê-se a reabilitação de todo o espaço envolvente, mantendo a componente lúdica do recinto (com campo
de jogos e espaços de jogo e recreio) e alargando a intervenção ao espaço público de todo o quarteirão.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto base.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO DOS CAMINHOS DE FERRO DAS FONTAÍNHAS E ESPAÇO ENVOLVENTE
Breve descrição – consiste na remodelação do edifício da antiga estação dos caminhos de ferro das Fontaínhas, convertendo o uso, bem como requalificação urbana do espaço envolvente com um novo desenho e materiais de forma
a melhorar a característica de centralidade da zona oferecendo novas valências e espaços à população tendo em vista
negociar a concessão com a REFER
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução.
Local – Balasar, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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ÁREAS VERDES E PARQUE INFANTIL DE MOURÕES
Breve descrição – A empreitada consiste na qualificação do espaço público nesta zona da cidade, criando três novos ambiente de forma a proporcionar melhores condições de estar aos residentes e constituir-se como uma área mais atrativa.
Desenvolve-se em 3 ambientes distintos com zona de estar, percursos e estações fitness e parque infantil.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de concurso.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
VARIANTE DO TESO NA ESTELA JUNTO AO NÓ DA A28
Breve descrição – A empreitada consiste na implantação de um novo traçado de arruamento na freguesia da Estela
para melhorar a capacidade de absorver o tráfego que sai da A28, criando nova variante ao trafego que evite o
centro da freguesia.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração da contratação das especialidades.
Local – Estela, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
PROLONGAMENTO DA RUA DA FONTINHA EM BEIRIZ
Breve descrição – A empreitada consiste no prolongamento do arruamento de forma a criar variante ao trafego
existente no centro da freguesia e dotando esta zona de condições favoráveis à sua urbanização.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração de projeto de execução.
Local – Beiriz, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Breve descrição – A empreitada consiste criação das condições necessárias para o eficaz abastecimento de água à população da Rua das Tapadas e Rua Azenha do Pego em Rates, Rua do Pinhal em Laúndos e Rua das Frascas em Aguçadoura,
com abertura de vala, introdução de nova tubagem e ligações.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de procedimento.
Local – Rates, Laúndos e Aguçadoura, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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PARQUE VERDE DE ARGIVAI
Breve descrição – A empreitada consiste na criação de um parque de laser em Argivai, junto à Rua Vila Argivadi, destinado
ao usufruto da população para realização de convívios em família em comunhão com a natureza.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura do concurso.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim/Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim, Argivai e Beiriz.
REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA POLICIA MUNICIPAL
Breve descrição – A empreitada consta dos trabalhos de construção civil necessários para a execução de obras
interiores de remodelação do edifício onde se encontra instalada a policia municipal da Povoa de Varzim, designadamente, renovação de pavimentos interiores, vãos e mobiliário fixo, fundamental para a melhoria das condições
do espaço de trabalho.
Data – Abril de 2019.
Fase do Projeto – Adjudicado.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
PARQUE CANINO DO PARQUE DA CIDADE
Breve descrição – A empreitada consiste na criação de um espaço delimitado para atividades de ensino especializado e lazer para cães de pequeno e grande porte, incluindo os equipamentos específicos de treino e vedação, bem
como equipamento urbano variado.
Data – Abril de 2019.
Fase do Projeto – Projeto de execução concluído.
Local – Parque da cidade, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
ANTIGA GARAGEM LINHARES - MOBILIÁRIO
Breve descrição – O concurso tem por objeto a aquisição do mobiliário de escritório necessário para equipar os diversos
gabinetes de trabalho do novo Centro de Atendimento ao Munícipe, localizado no espaço anteriormente ocupado pela
antiga garagem “Linhares”, sito na Praça do Almada, Póvoa de Varzim.
Data – Junho de 2019.
Fase do Projeto – Em análise de propostas.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PARQUES INFANTIS: PARQUE INFANTIL DE AMORIM
Breve descrição – Trabalhos relativos ao fornecimento e instalação de um parque infantil na rua das Fontes, Amorim,
Póvoa de Varzim, considerando a aplicação devida de pavimento amortizante de segurança, a instalação dos equipamentos lúdicos, vedação e placa informativa, colocação de bancos de jardim e iluminação.
Data – Julho de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de concurso.
Local – Amorim, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
EXE. PEQ. OBRAS NO CONCELHO: NAS FREGUESIAS-LIGAÇÃO DA RUA DR. MANUEL MONTEIRO E RUA
DO CABOUCO - RATES
Breve descrição – A empreitada consta dos trabalhos de construção civil necessários para a execução aos trabalhos de demolições, remoção de vegetação e aterros para formação de via.
Data – Julho de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de concurso.
Local – Rates, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA
Breve descrição – A empreitada engloba, essencialmente, os trabalhos de construção civil necessários para a ampliação e requalificação integrada de todo o complexo escolar “Escola Nova”, com a construção de uma sala
polivalente, e reabilitação das patologias existentes, colmatando pequenas deformações e algumas questões que
decorrem da utilização e da própria manutenção necessária das construções.
Data – Julho de 2019.
Fase do Projeto – A decorrer processo de concurso.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
PARQUE INFANTIL NA AV. DO MAR
Breve descrição – A empreitada consta dos trabalhos de construção civil, pavimentações e colocação de equipamentos de jogos e mobiliário infantil necessários para a criação de um parque infantil a levar a efeito na Av. do
Mar. Pretende-se a criação de um parque inclusivo, especialmente pensado para a utilização de crianças/jovens
com dificuldades motoras e ou/cognitivas.
Data – Agosto de 2019.
Fase do Projeto – A aguardar abertura de concurso.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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REQUALIFICAÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO NORTE AO PARQUE DESPORTIVO DE BALASAR
Breve descrição – A obra consiste na pavimentação do arruamento que atualmente se encontra em saibro/terra
batida e que dá acesso, pelo lado norte ao parque desportivo de Balasar, incluindo instalação de iluminação pública. Esta obra complementará o circuito da circulação rodoviária, cuja empreitada já se encontra em execução
e que está a estabelecer o acesso, pelo lado nascente ao complexo desportivo.
Data – Julho de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução.
Local – Balasar, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim
REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO DA RUA ELIAS GARCIA ENTRE A AV. DOS BANHOS E A R. ANTÓNIO GRAÇA
Breve descrição – A obra consiste na requalificação de pavimentos deste troço da rua Elias Garcia (o troço nascente da rua já foi requalificado há vários anos) com tratamento da faixa de rodagem, passeios, infraestruturas
e colocação de nova iluminação pública.
Data – Julho de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim
REQUALIFICAÇÃO DO “BAIRRO DOS PESCADORES” – NA ZONA SUL DA CIDADE
Breve descrição – A obra consiste na requalificação de pavimentos, com tratamento da faixa de rodagem, passeios, infraestruturas e reforço da iluminação pública. Pretende-se criar um bairro mais aprazível, com melhores
condições de permanência e usufruto por parte da população local.
Data – Março de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto de execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim
ESTUDO INTEGRADO PARA VALORIZAÇÃO DO “MONTE DE LAÚNDOS”
Breve descrição – Estudo para a valorização do monte de Laúndos que visa uma intervenção integrada, versando
sobre a temática dos acessos e circulação, estacionamento e qualificação do espaço público. Estabelecimento de
relações de organização territorial entre o domínio público e domínio privado, que constituem todo o território
em estudo.
Data – Maio de 2019.
Fase do Projeto – Em elaboração do projeto base.
Local – Laúndos, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim
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GABINETE DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
Atividade: Controlo da Qualidade da Água distribuída para consumo humano
Título – Qualidade da Água Distribuida
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Elaboração do relatório trimestral da qualidade da água para
divulgação em edital;
Tratamento de reclamações referentes à água distribuída para consumo humano;
Data – 1/Junho de 2019 a 30/Setembro de 2019
Local – Várias freguesias do concelho
Promotor – DASU/GIA
Atividade: Controlo da Qualidade das Águas Residuais domésticas
Título – Qualidade da Águas Residuais Domésticas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Relatório mensal da qualidade do efluente rejeitado na
ETAR para enviar à entidade reguladora (ARH);
Atendimento de reclamações relativas a descargas ilegais de águas residuais;
Data – 1/Junho de 2019 a 30/Setembro de 2019
Local – Laúndos
Promotor – DASU/GIA
Atividade: Monitorização do Lixo Marinho
Título – Monitorização do Lixo Marinho – Campanha de Inverno
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Levantamento do lixo marinho na praia da Estela.
Data – 12/Julho de 2019
Local – Estela
Promotor – DASU/GIA
Atividade: Relatórios das Atividades de Educação Ambiental – BA 2019
Título – Atividades de Educação Ambiental – BA 2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Elaboração dos relatórios da atividade de educação ambiental
do Programa da Bandeira Azul da Europa.
Data – 16/Setembro de 2019 a 31/Outubro de 2019
Local – Vários locais
Promotor – DASU/GIA
Atividade: Infraestruturação de água e saneamento
Título – “Os Dias no Parque”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Infraestruturação de água e saneamento no parque da cidade
para o evento “Os Dias no Parque”
Data – 8/Maio de 2019 a 10/Junho de 2019
Local – Parque da Cidade
Promotor – DASU/GIA
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Atividade: Exposição “O Ciclo das Beatas”
Título – “O Ciclo das Beatas”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Exposição alusiva às beatas de cigarros, para o público em
geral. Estimular o respeito e protecção do meio ambiente, contribuindo para a mudança de hábitos e adopção
comportamentos sustentáveis.
Data – 15/Junho de 2019 a 15/Setembro de 2019
Local – Diana-Bar
Promotor – DASU/GIA
Atividade: Exposição - “A mudança está nas tuas mãos!”
Título – “A mudança está nas tuas mãos!”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Nesta exposição os banhistas vão ter oportunidade de observar e
analisar 5 expositores - de 1.00m*0.60m - relacionados com a prevenção de resíduos e perceber a importância
da separação e redução dos mesmos, para o usufruto comum de um ambiente cada vez melhor.
Data – 15/Junho de 2019 a 8/Julho de 2019
Local – Casa da Juventude
Promotor – DASU/GIA
Atividade: Postais com 30 Temas
Título – “Imagens com Ambiente”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Os postais alusivos a 30 temas ambientais distintos, serão distribuídos ao público em geral, para que possam ser enviados, pela população, a familiares e amigos.
Data – 15/Junho de 2019 a 15/Setembro de 2019
Local –
Promotor – DASU/GIA
Atividade: “UVB - Unidos Vencemos Barreiras - Praia Acessível IN Póvoa - Cidade para todos”
Título – IN Póvoa - Cidade para todos”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – O “Praia Acessível – IN POVOA - Cidade para Todos” é um projecto implementado no Município da Póvoa de Varzim e inserido no “Projeto UVB – Unidos Vencemos Barreiras”,
programa de Voluntariado, de inclusão e de acessibilidades.
Data – 01/Julho de 2019 a 31/Agosto de 2019
Local – Praia Verde e Praia da Fragosa
Promotor – DASU/GIA
Atividade: “A Gotinha Preciosa em SOS”
Título – “A Gotinha Preciosa em SOS”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Neste atelier os participantes são convidados a entrar na viagem
de uma gota de água, desde que nasce até desaguar no mar.
Data – 26/Junho de 2019 e 21/Agosto de 2019
Local – Praia Redonda-Leixão e Praia de Coim
Promotor – DASU/GIA
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Atividade: “STOP ao Lixo Marinho!”
Título – “STOP ao Lixo Marinho!”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Nesta atividade os participantes vão compreender que há
mares que não são feitos de água; há mares que nem parecem ter água; há mares de plástico! Quanto tempo
demoram os resíduos a degradar-se na água salgada? Como fazer plástico biodegradável? Será que podemos
reutilizar os resíduos sólidos, de modo a pouparmos os oceanos?
Data – 26/Junho de 2019 e 21/Agosto de 2019
Local – Praia do Carvalhido e Praia da Fragosa
Promotor – DASU/GIA
Atividade: “Mar Aberto e os Seus Inimigos!”
Título – “Mar Aberto e os Seus Inimigos!”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Neste atelier os participantes serão convidados a perceber que
desde sempre o mar abriu as suas portas à actividade humana e desde sempre o mar se viu ameaçado pelas
invasões a que esteve sujeito. Data – 17/Julho de 2019 e 11/Setembro de 2019
Local – Praia Paimó e Praia Verde
Promotor – DASU/GIA
Atividade: “Ecossistemas Marinhos: Heróis em Acção!”
Título – “Ecossistemas Marinhos: Heróis em Acção!”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Neste atelier os participantes perceberão que os mares são habitados por inúmeros ecossistemas. Desde as profundezas até à superfície, a biodiversidade é imensa.
Data – 17/Julho de 2019 e 11/Setembro de 2019
Local – Praia Estela e Praia Lagoa
Promotor – DASU/GIA

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

Atividade: “Semana Europeia da Mobilidade”
Título – “A pé, de bicicleta ou transportes públicos... Póvoa de Varzim mais sustentável e mais saudável”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Organização das seguintes iniciativas em conjunto com os diversos parceiros:
• Promoção de caminhadas diárias, em circuito urbano, pela Empresa Municipal de Desporto “Varzim Lazer” - Direcionado à população sénior e com orientação de professor.
• Acções de Divulgação nas Escolas – 1 ação por Agrupamento/Direcionado aos 2º e 3º ciclos
- Divulgação da Semana Europeia da Mobilidade/Apresentação do programa de atividades da Semana Europeia da
Mobilidade;
- Workshop Mobilidade Sustentável - Colocar em evidência a caminhada e o ciclismo seguros e os benefícios que
podem ter para a nossa saúde e o nosso meio ambiente. Modos de transporte ativos, como caminhadas e ciclismo,
são livres de emissões e ajudam a manter os nossos corações e corpos saudáveis. Salientar as regras de segurança na
utilização de modos suaves de transporte na cidade;
- Promoção dos jogos Passo-Minuto ou Pedalo-Minuto versus Automóvel, para vários pontos da Cidade;
- Distribuição de elementos de suporte à comunicação - mapa das ciclovias, mapa Passo-Minuto e mapa Pedalo-Minuto.
Data – 16/Setembro de 2019 a 20/Setembro de 2019
Local – Todo o concelho
Promotor – DASU/GIA
Atividade: “Semana Europeia da Mobilidade”
Título – “A pé, de bicicleta ou transportes públicos... Póvoa de Varzim mais sustentável e mais saudável”
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Organização das seguintes iniciativas:
• Momento desportivo de aquecimento antes da participação na caminhada e no passeio de bicicleta para ativação
corporal em parceria com a empresa municipal de desporto “Varzim Lazer”;
• Divulgação do serviço de aluguer de bicicletas nas instalações da empresa municipal de Desporto “Varzim Lazer”;
• Realização de caminhada em circuito urbano e passeio de bicicleta pelas ciclovias existentes – com oferta de um kit
desportivo aos participantes:
- Caminhada em circuito urbano – pretende-se incrementar o uso quotidiano dos modos suaves, nomeadamente as
deslocações a pé, como práticas de deslocação dos cidadãos, integradas no sistema de transportes e dando prioridade a critérios de sustentabilidade e eficiência económica, ambiental e social.
- Passeio de bicicleta para conhecer as ciclovias da cidade – pretende-se adotar o conceito de multimodalidade, repensando
a maneira como nos movemos nas nossas cidades e disponibilizando-nos a experimentar novas formas de mobilidade.
Feira de Mobilidade:
* Promoção dos jogos Passo-Minuto ou Pedalo-Minuto versus Automóvel, para vários pontos da Cidade;
* Distribuição de elementos de suporte à comunicação - mapa das ciclovias, mapa Passo-Minuto e mapa Pedalo-Minuto;
* Divulgação de modos suaves de transporte e incentivo à sua utilização;
* Exposição de modos de transporte sustentáveis;
* Test drives em veículos elétricos;
* Aluguer de bicicletas;
* Experiências em bicicletas elétricas;
* workshops gratuitos de circulação em segurança nas ciclovias da cidade, em parceria com a PSP (Brigadas Cicláveis);
* Workshops gratuitos de reparação de bicicletas, em parceria com os operadores locais.
• Animação na via encerrada ao trânsito automóvel “Avenida dos Banhos”:
- performance com animadores de rua;
- barómetro da mobilidade (inquéritos de satisfação aos participantes no evento);
Data – 22 de Setembro de 2019
Local – Rua do Alto Martim Vaz e Avenida dos Banhos
Promotor – DASU/GIA
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RESÍDUOS URBANOS
Atividade: Assegurar a salubridade dos equipamentos de deposição
Título – Lavagem e desinfeção de contentores e ecopontos de resíduos urbanos
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Garantir a salubridade dos equipamentos de deposição de resíduos urbanos
Data – de 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Póvoa de Varzim, Averomar, Aguçadoura, Navais, Estela, Beiriz e Argivai
Promotor (es) – CMPV/DASU-SSU/RU
Atividade: Apoio aos eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara Municipal
Título – Disponibilização de contentores para a deposição indiferenciada e seletiva de resíduos urbanos
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Permitir a correta deposição dos resíduos urbanos produzidos
nos eventos
Data – de 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Prestação de apoio nas diversas atividades de limpeza de praia efetuadas por estabelecimentos de ensino
e associações; Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Desterro; Os Dias no Parque (Parque da Cidade); Festas de Santo
António (S. Pedro de Rates); XXVI Acampamento Juvenil (S. Pedro de Rates); Festas de Nª Sr.ª de Belém (Giesteira); Festas de S. Pedro; Dia Mundial da Yoga (Fortaleza N.º Sr.ª da Conceição); O maior arroz de sardinha do
mundo (Praça do Almada); Festas em honra de S. Tomé e N.ª Sr.ª do Alívio (Estela); Festa da Paróquia (Paróquia
da Matriz); 2.º Festival de Conservas (Fortaleza N.ª Sr.ª da Conceição); Festa da Vila (S. Pedro de Rates); 1.º ISF
Inclusive Games (Parque da Cidade); Festas N.ª Sr.ª da Boa Viagem (Aguçadoura); Comemorações do Dia da
Freguesia (Amorim); Campeonato Regional de Juvenis e de Clubes (Varzim Lazer); Verão Desportivo (Esplanada
do Carvalhido); Encontro de Danças e Cantares “Costa Verde 2019”; Viver a traquinada 2019 (Balasar); Festas
em Honra de N.ª Sr.ª da Assunção; Feira do Livro (Passeio Alegre); Festa do Emigrante (Navais); Póvoa ao Ar
Livre; A Póvoa na Moda (Passeio Alegre); Festas em Honra do Sr. do Bonfim; Agrosemana; Semana Europeia da
Mobilidade/Dia Europeu sem carros; Encontro Nacional da Juventude (Estela).
Promotor – CMPV/DASU-SSU/RU
Atividade: Limpeza e salubridade dos espaços públicos
Título – Corte e remoção de ervas (infestante)
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Corte e remoção de ervas (infestante), com recurso a roçador
de dorso, de modo a garantir a sua completa eliminação. Limpeza de sarjetas e demais elementos de drenagem
de águas pluviais
Data – de 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Diversos arruamentos da cidade a nascente e poente da EN 13; terrenos propriedade do Município
Promotor – CMPV/DASU-SSU/RU
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Atividade: Resíduos Sólidos
Título – “Reciclar para Ganhar” — Mercado Municipal
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Trata-se de um projeto inovador desenvolvido pela LIPOR e testado no
Município da Póvoa de Varzim, no Mercado Municipal, desde o dia 08/12/2018. O projeto consiste na instalação de uma
máquina onde os cidadãos colocam os seus resíduos e são diretamente compensados por esta ação. A máquina emite
um talão com pontos que os cidadãos podem trocar por vales de compra no mercado, bilhetes no Cine-Teatro Garrett
e entradas na Varzim Lazer.
Este projeto tem como principal objetivo sensibilizar os cidadãos para a separação de resíduos, permitindo o aumento, de
forma significativa, dos quantitativos de materiais (vidro e embalagens) a enviar para reciclagem.
A máquina esteve avariada do dia 15 de junho até ao dia 18 de setembro, mas, neste momento, encontra-se operacional.
O projeto, até à data, contou 14.524 utilizações e foram colocadas na máquina 357.000 embalagens, que correspondem a 27 toneladas de materiais enviados para reciclagem e 2965 vales entregues.
Data – de 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Mercado Municipal
Promotor – CMPV/DASU-SSU/RU/LIPOR
Título – “Reciclar é Dar +” — Recolha porta a porta em duas zonas piloto da cidade (Matriz e Bairro Sul)
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – O projeto “Reciclar é Dar +” teve início no dia 10 de setembro
de 2018, na zona 2 (Bairro Sul) com a fase de sensibilização e distribuição de equipamentos de recolha seletiva
de resíduos urbanos.
Este projeto, que inicialmente comtemplava duas zonas-piloto (Zona 1 - Matriz e Bairro Sul e Zona 2 -Bairro Sul),
sofreu um alargamento em julho de 2019, incluindo mais 1021 fogos na atual Zona 1, denominado “Matriz 2”.
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A cada fogo foram entregues 4 contentores de 40L de capacidade (ou em caso de falta de espaço um único contentor
que deverá sempre ser colocado à recolha com a fração respetiva), e os contentores estão equipados com um chip
que é lido pela viatura que efetua a recolha, sendo possível saber quem coloca à recolha, que fração coloca e quantas
vezes coloca.
O número de fogos com potencial na Zona 1 e Zona 2 é:
Número de fogos por zona
Residencial
Não residencial		
Zona 1
999		
173		
Zona 2
1187		
220		
Matriz 2 936		
85		
Total
3122		
478		

Total
1172
1407
1021
3600

Estima-se que, à data, aproximadamente 15% dos fogos se encontrem vazios.
A taxa de adesão está apresentada no quadro seguinte em forma percentual:
Percentagem de adesão
Residencial
Não Residencial
Zona 1
95%		
95%
Zona 2
91%		
93%
Matriz_2
98%		
95%
Total
94%		
94%
Atualmente, existem 151 recusas ao projeto (134 em fogos residenciais e 17 em fogos não residenciais).
Número de Recusas
Residenciais
Não Residenciais
Zona 1
32			
6
Zona 2
86			
9
Matriz_2
16			
2
A principal razão pela qual os munícipes recusam o novo sistema é, maioritariamente, a falta de espaço. Contudo, para estas situações foi previsto um sistema alternativo de um contentor único. Outras razões focam-se
na má vontade, no facto de não concordarem com a mudança, ou, caso sejam idosos, no facto de já não terem
capacidade para transportar o contentor e de o pôr à recolha.
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O objetivo do município, que inicialmente pretendia encaminhar para valorização 195 toneladas de resíduos, foi atualizado para 250 toneladas, após inclusão da nova área porta-a-porta. No dia 24 de agosto de
2019 a meta foi atingida e, até ao momento, já foram recolhidas 292 toneladas de resíduos valorizáveis.

Verificam-se algumas situações de deposições incorretas de resíduos. Numa primeira fase foram efetuadas ações de sensibilização aos não cumpridores. Atualmente estão a ser instaurados processos de
contraordenação.
Data – de 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Bairro da Matriz e Bairro Sul
Promotor – CMPV/DASU-SSU/RU/LIPOR
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19 de junho de 2019

Título – Estudo para o alargamento do projeto porta a porta à zona norte e Mariadeira
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Elaboração do estudo de alargamento do projeto PAP para a
zona norte da cidade e zona da Mariadeira num total de 2833 fogos. A sensibilização com entrega dos equipamentos está prevista iniciar no decorrer do presente ano.

Data – de 01/04/2019 a 31/05/2019
Local – Bairro da Matriz e Bairro Sul
Promotor – CMPV/DASU-SSU/RU/LIPOR
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CULTURA
CÂMARA MUNICIPAL

ARQUIVO MUNICIPAL
Atividade: Conservação Documental (cont.)
Título – Digitalização de projetos de obras particulares
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O principal objetivo deste processo de digitalização é, essencialmente,
retirar os originais de circulação, inviabilizando assim o contínuo manuseamento e irreparável desgaste dos
documentos, que a constante consulta e a repetitiva reprodução produz. Mais tarde, ter um posto informático à
disposição dos nossos utilizadores, para que possam consultar os documentos sem os manusear.
Data – junho a setembro 2019
Local – Arquivo Municipal
Promotor (es) - Arquivo Municipal
Atividade: Conservação Documental (cont.)
Título – alteração das unidades de instalação dos projetos de obras particulares
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O principal objetivo desta atividade prende-se na conservação /
preservação da série documental: processos de obras particulares permitindo uma melhor manutenção e manuseamentos desta série.
Data – junho a setembro 2019
Local – Arquivo Municipal
Promotor (es) - Arquivo Municipal
Atividade: Conservação Documental (cont.)
Título – limpeza das séries documentais: Recenseamento eleitoral e Recenseamento militar
Breve descrição (Objetivos e descrição) –
O principal objetivo desta atividade prende-se na conservação / preservação da série documental: estão a ser efetuados trabalhos de restauro de rasgões, limpeza.
Data – junho a setembro 2019
Local – Arquivo Municipal
Promotor (es) - Arquivo Municipal
Título – limpeza da manual de Missais e outros livros religiosos da Confraria das Almas
Breve descrição (Objetivos e descrição) –
O principal objetivo desta atividade prende-se na conservação / preservação dos livros que estão emprestados pela
Confraria das almas da Paróquia da Matriz para a exposição que pretendemos realizar em novembro, e assim contribuir para a preservação da memória local.
Estão a ser efetuados trabalhos de restauro de rasgões, limpeza de ferros e capas em couro.
Data – junho a setembro 2019
Local – Arquivo Municipal
Promotor (es) - Arquivo Municipal
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Atividade: Descrição Documental
Título – Descrição da Série: Requerimentos - Diversos
Breve descrição (Objetivos e descrição) –
O principal objetivo é a criação de um catálogo desta séria e a sua para que o acesso à informação nela contida seja
mais célere.
Data – agosto a setembro 2019
Local – Arquivo Municipal
Promotor (es) - Arquivo Municipal
Atividade: Serviço educativo (ano letivo 2018/2019)
Título – Sessões, Oficina pedagógicas e Visitas Guiadas
Sessões Pedagógicas: História da Póvoa, Brasão da Póvoa, Forais da Póvoa
Oficinas Pedagógicas: Paleógrafo por um dia, A minha família, Escrevo com a pena
Breve descrição (Objetivos e descrição) – As ações de promoção e difusão do Arquivo, para além do serviço de
visitas guiadas, passam também pela existência de um Serviço Educativo próprio. Pretendemos com este serviço
contribuir não só para a formação cultural e histórica da comunidade em que estamos inseridos, bem como para
gerar, neste caso concreto entre os mais novos, uma nova atitude face ao património documental.
Continuação da política de Serviço Educativo que o Arquivo Municipal traçou desde a sua abertura, e à semelhança dos passados anos letivos continua com sessões pedagógicas interativas, abordando as diferentes
temáticas como os usos e costumes poveiros, personagens emblemáticas da nossa história, locais e lugares da
nossa cidade.
Relativamente às oficinas pedagógicas de cariz essencialmente prático: Paleógrafo por um dia, o Arquivo Municipal pretende que os alunos entrem em contato com suportes e materiais de escrita utilizados ao longo dos
tempos, bem com, tomem o gosto pela paleografia: arte de a decifrar o que está escrito nos textos antigos; a
oficina A minha família pretende apelar os mais jovens para a sua ascendência, e estrutura de família desde os
seus antepassados; Escrevo com a pena a criança é convidada a experimentar escrever uma letras, números e
alguns textos com pena.
Por fim a Visita Guiada, uma forma descontraída de dar a conhecer através de uma visita orientada o funcionamento e os serviços do Arquivo no âmbito do tratamento, estudo e conservação documental.
Data – junho 2019
Local – Sala de Conferências
Promotor (es) - Arquivo Municipal
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Atividade: Serviço educativo (novo ano letivo 2019/2020)
Título – Sessões, Oficina pedagógicas e Visitas Guiadas
Sessões Pedagógicas: História da Póvoa, Brasão da Póvoa, Forais da Póvoa
Oficinas Pedagógicas: Paleógrafo por um dia, A minha família, Escrevo com a pena, Azulejaria de fachada, Dia-a-dia de
um Arquivista, Cria a tua iluminura
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Com o mesmo espírito e objetivos de anos transatos o Arquivo Municipal
apresentou o seu Serviço Educativo à comunidade escolar poveira.
Este ano temos ao dispor das escolas sessões pedagógicas que consistem em: História da Póvoa onde se pretende dar a
conhecer a evolução da cidade, desde Vila Euracini até aos nossos dias. No final da sessão será feito um “quizz” sobre a
temática; Brasão da Póvoa sessão em que através da montagem de um puzzle as crianças irão compreender, interpretar
e reconhecer os vários elementos que compõem o Brasão da Póvoa de Varzim. No final irão pintar e levar a bandeira da
cidade; nos Forais da Póvoa os alunos irão aprender sobre o que é um “Foral” e compreender a sua importância. No final
as crianças irão entrar em contato com o Foral Manuelino de 1514.
No que diz respeito às oficinas pedagógicas de cariz essencialmente prático: Paleógrafo por um dia, uma oficina de paleografia em que se transcreve um excerto da folha de rosto do Foral Manuelino da Póvoa de Varzim, de 1514; a oficina A
minha família pretende levar os alunos a compreenderem o que é a Genealogia e o trabalho de um genealogista, bem
como, a importância dos livros de Registo Paroquial para a construção de uma árvore genealógica. No final da explicação
as crianças irão construir a sua própria Árvore Genealógica (simples); Em Escrevo com a pena as crianças depois de
tomarem conhecimento de como os suportes e os instrumentos de escrita evoluíram, terão a oportunidade de realizar
diferentes fichas de trabalho utilizando a pena como instrumento de escrita; na oficina Azulejaria de fachada as crianças
irão ter o momento de produzir um documento – um projeto de azulejo e o divertimento de criar a peça; Dia-a-dia de um
Arquivista é uma oficina onde se realizarão atividades de carácter essencialmente prático, que colocam os alunos perante o dia-a-dia de uma série de tarefas técnicas que se realizam num Arquivo, nomeadamente higienização, paginação,
ordenação de documentos, entre outros; Cria a tua iluminura é uma atividade que consiste na aprendizagem do que é
uma Iluminura e na criação de uma.
Por fim a Visita Guiada, uma forma descontraída de dar a conhecer através de uma visita orientada o funcionamento e os
serviços do Arquivo no âmbito do tratamento, estudo e conservação documental.
Data – setembro 2019
Local – Sala de Conferências
Promotor (es) - Arquivo Municipal
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Atividade/ Título – PÓVOAFUT 2019
Histórias | Leituras | Exposições | Ateliers | Tertúlias
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O MAPADI organizou um evento solidário a favor da instituição, nos dias 1 e
2 de junho. No dia 1 de junho as atividades começaram com um jogo solidário, no Estádio Municipal, onde estiveram
presentes personalidades do meio futebolístico, artístico e jovens do MAPADI.
De tarde, as atividades continuaram na Biblioteca Diana Bar, com a realização de um Quiz de futebol e um jogo falado,
sobre a final do Campeonato da Europa, com um convidado especial. À noite, o dia terminou com a atividade Cine Futebol Clube, com o visualização do documentário “Fuori Campo”, com um convidado especial, na Biblioteca Diana Bar.
No dia seguinte, 2 de junho, de manhã foi feita uma homenagem ao jogador Ricardo Pires e ao selecionador Pedro Silva,
Campeões da Europa de Futsal, para atletas com síndrome de down. Também decorreu uma conversa é sobre futebol,
com uma tertúlia sobre o seguinte tema “O futebol dos nossos sonhos vs a indústria do futebol”.
Data – 1 e 2 de junho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – MAPADI

Atividade/ Título – PÓVOA DO MAR – Exposição de Fotografias de Noel Magalhães
Breve descrição (Objetivos e descrição) –
De 20 de junho a 28 de julho esteve patente na Biblioteca Diana Bar a exposição de fotografia “Póvoa de Mar”, de Noel
Magalhães.
As 51 fotografias que Noel Magalhães ofereceu à Câmara Municipal motivaram esta exposição. São memórias visuais
que revisitam o quotidiano piscatório dos poveiros em meados do século passado.
Fotógrafo amador desde os 14 anos, Noel Magalhães nasceu há 97 anos em São João da Pesqueira e reside no Peso da
Régua, tendo veraneado na praia poveira.
Data – 20 de junho a 28 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim
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Atividade/ Título – Lançamento do livro “Toda a água que nos une” de Ana Paula Mateus
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 21 de junho decorreu o lançamento do livro “Toda a água que nos
une”, de Ana Paula Mateus, na Biblioteca Diana Bar.
A obra vencedora do Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha no Correntes d’Escritas 2019: “Um pianista. Uma
escritora. A história de um amor improvável na cidade onde é bom viver.”
Ana Paula Mateus nasceu a 16 de Julho de 1964, na Póvoa de Varzim.
Licenciada em Ensino de Português e Francês pela Universidade do Minho, exerce funções docentes na Escola Secundária de Eça de Queirós. Possui um Mestrado em Teoria da Literatura – variante de Literaturas Lusófonas – pela
Universidade do Minho e uma Pós-Graduação em Gestão de Bibliotecas Escolares.
Em 2007 criou o blogue DE PROFUNDIS que terá sido o primeiro passo para a certeza da escrita. Em 2009 ganha
o 1º Prémio, na categoria “Docentes”, no concurso literário Dar Voz à Poesia, de âmbito nacional e abrangendo
também os países lusófonos, com o poema Um Punhado de Palavras.
Sete Estórias do Vento Salgado, a sua primeira publicação em prosa, é a obra vencedora do 1º Prémio do Concurso
Literário Fundação Dr. Luís Rainha / Correntes d’Escritas em Fevereiro de 2011.
Em 2015 publica O Guardião do Silêncio com a chancela da editora Poética Edições.
Em 2019, vence, pela segunda vez, o Concurso Literário Fundação Dr. Luís Rainha / Correntes d’Escritas, com a
obra Toda a Água que nos Une.
Ana Paula Mateus foi cronista do jornal local “O Comércio da Póvoa de Varzim”, colaborou em várias coletâneas
e antologias literárias e, além da produção, dedica-se à revisão de textos literários.
Data – 21 de junho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Atividade/Título – Apresentação do livro “Espaços Verdes e Vivos – um futuro para a Àrea Metropolitana do Porto”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 22 de junho foi apresentado o livro “Espaços Verdes e Vivos. Um
futuro para a Área Metropolitana do Porto”, no Diana Bar.
A obra é, “de certo modo, um livro de memórias, pois reporta-se a uma campanha levada a cabo de 2006 a 2008.
Entretanto, os autores revisitaram os lugares, atualizaram a informação e conferiram maior coerência e sentido
crítico ao conjunto. O livro está estruturado em três partes: na primeira descreve-se a metodologia de trabalho
participativo e cidadão com que foi realizada a campanha de propostas de espaços em perigo a preservar na Área
Metropolitana do Porto (AMP); na segunda descrevem-se e revisitam-se os espaços selecionados em cada um dos
nove concelhos que então constituíam a AMP (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim,
Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia); na terceira, aponta-se para o futuro através de um curto posfácio,
descrevem-se espaços verdes de interesse nos oito concelhos que só mais tarde integraram a AMP, e inclui-se
uma Revista de Imprensa da época sobre a campanha e ainda alguns índices remissivos minuciosos que reforçam
o valor deste livro como ferramenta de pesquisa.
A apresentação do livro foi antecedida por uma saída de campo de descoberta do património paisagístico e natural
do concelho.
Este projeto é apoiado pela AMP e divulgado em todos os municípios que dela fazem parte.
Data – 22 de junho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente
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Atividade/Título – Lançamento do livro “Um Conto de duas cidades - A viagem de um turista curioso à Póvoa de
Varzim dos anos 50” de Steve Harrison
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 22 de junho foi apresentado, na Biblioteca Diana Bar o livro “Um
Conto de Duas Cidades – A Viagem de um turista curioso à Póvoa de Varzim dos anos 1950”, de Steve Harrison.
Este livro foi inspirado por uma fotografia tirada na Póvoa de Varzim, em 1956, pela grande realizadora de cinema,
Agnès Varda. Recua aos anos 50 para contar a história das duas cidades da Póvoa: o Bairro Sul, que sobrevivia através
de uma vida perigosa no implacável Atlântico, e a próspera cidade turística que ganhava dinheiro com a praia.
Nestas páginas, poderá explorar os dois lugares e vislumbrar um Portugal que desapareceu, e uma visão da vida
quotidiana sob o governo ditatorial do Dr. António de Oliveira Salazar.
Na comunidade de pescadores irá para o mar com os bravos homens que pescaram nas águas selvagens dos
Grandes Bancos de Terra Nova. Depois, de volta à terra firme, verá o papel notavelmente dominante desempenhado pelas mulheres e como elas administravam todos os aspetos da vida no Bairro Sul. Irá descobrir como essa
vida foi regulada por uma cultura única, que colocava estas pessoas num plano diferente do resto da sociedade
portuguesa. E como essa cultura – seus valores e costumes – foi idealizada pelo Dr. Salazar e vista como o modelo
social para o Portugal que ele tentou criar.
A sua história é contada pelo “turista curioso” do subtítulo do livro. O Dr. Steve Harrison é um historiador inglês e
um publicitário de sucesso. Há mais de 20 anos que visita a Póvoa de Varzim quatro vezes por ano. A sua perspetiva
é a de um estrangeiro sobre uma cidade em particular sob a ditadura de Salazar, estando, por isso, livre do viés
político e polémico que caracteriza grande parte da escrita histórica sobre este assunto.
Data – 22 de junho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Blue Book e Município da Póvoa de Varzim
Atividade/Título – Bibliotecas de Verão – Bibliotecas de Praia e Biblioteca de Jardim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Biblioteca Municipal Rocha Peixoto alarga os seus serviços até ao areal
poveiro, permitindo a todos desfrutar do prazer da leitura num ambiente veraneante.
De 1 de Julho a 31 de Agosto, as Bibliotecas de Praia estão situadas em dois locais distintos do concelho, uma
no coração da cidade, no emblemático café Diana-Bar, outra na Praia da Lagoa, em Aver-o-Mar e funcionam de
segunda a domingo entre as 9h-12h30 | 14h-17h30 na Biblioteca Diana-Bar e entre as 9h30-12h30 | 14h-17h30 na
Biblioteca de Praia da Lagoa.
Nesses espaços disponibiliza-se um conjunto diversificado de livros, jornais e revistas para consulta, sendo igualmente possível aceder à Internet através dos vários postos instalados em ambos os locais e o acesso à rede WI-FI.
De 1 a 30 de Agosto, a Biblioteca Municipal expande os serviços até ao centro da cidade, com a Biblioteca de Jardim, na Casa Manuel Lopes, na Avenida Mousinho de Albuquerque, nº 68 e funciona de segunda a sexta-feira, das
14h00 às 17h30, revitalizando um espaço ao ar livre para os mais novos e suas famílias.
No programa de animação das Bibliotecas de Verão serão promovidas várias iniciativas lúdicas e pedagógicas.
Data – 1 de Julho a 31 de Agosto de 2019
Local – Biblioteca de Praia Diana Bar e Biblioteca de Praia da Lagoa
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
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Atividade/ Título – – Exposição colectiva “P de Pintura #3”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 5 de julho, a Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim inaugurou a exposição coletiva “P de Pintura #3”.
Esta mostra integrava trabalhos de oito artistas: Ana Allen, André Lemos Pinto, António Macedo, Carlos Seabra, Leonel
Cunha, Luís Troufa, Mariana Barrote e Pedro Andrade.
Segundo os autores, “nos dias de hoje, a pintura desenvolve-se vigorosa, sem questionar a sua existência. É uma pintura que
convive bem com as questões históricas levantadas no século passado, que se pretende valorizada pelos seus métodos e
processos e que continua a ter lugar no seio da arte contemporânea, agora um contexto cultural mais fragmentado. A prática
diária da pintura não é justificada, necessariamente, através de algum assunto em particular mas, especialmente, através da
evidência da sua realização. É uma pintura informada sobre o seu passado recente, no que diz respeito ao discurso e processos técnicos, mas parece não sentir a necessidade de afirmação através de um discurso fundador e radical das grandes
narrativas”.
A exposição esteve patente até 30 de agosto.
Data – 5 de Julho a 30 de Agosto de 2019
Local – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Promotor (es) – Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Atividade/ Título – Café Concerto
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Para comemorar e assinalar a finalização de um ano letivo repleto de
aprendizagens, os alunos das atividades extracurriculares do Colégio de Amorim, sob a orientação dos seus
professores, dinamizaram uma nova edição de um Café Concerto aberto a toda a comunidade.
Nos dias 9 e 10 de julho, no Diana Bar, decorreu um conjunto de atuações que refletiram o trabalho, a dedicação
e o empenho de todos os envolvidos nesta atividade.
Com este momento de partilha artística, pretendeu-se presentear a audiência com atuações musicais de piano,
de voz, de violino, de flauta transversal, de guitarra clássica, de guitarra elétrica e de bateria, pontuadas pela
participação do grupo de Expressão Dramática do Colégio de Amorim.
Data – 9 e 10 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Colégio de Amorim – Póvoa de Varzim
Atividade/ Título - Debate “Descentralização, Regionalização e Federalismo” por Prof. Doutor Manuel Monteiro
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Comissão Politica Concelhia do CDS da Póvoa de Varzim promoveu
um debate sobre a temática “Descentralização, Regionalização e Federalismo” com o Prof. Doutor Manuel Monteiro.
Data – 12 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – CPC do CDS da Póvoa de Varzim
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Atividade/ Título – XIV Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Município da Póvoa de Varzim esteve representado no XIV
Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza, que decorreu na cidade A GUARDA, entre os dias 11 e 14
de julho. O evento, organizado pela Federacion Galega Pola Cultura do Marítima e Fluvial e pela Associação
guardense O Piueiro, contou com a participação de mais de 100 embarcações tradicionais oriundas de
vários países.
A Lancha Poveira do Alto “Fé em Deus” integrou as regatas de embarcações, nos dias 13 e 14 e houve
apresentações de livros alusivos à história da comunidade piscatória poveira (O Poveiro, Epopeia dos Humildes, Os Cadilhe). O poeta Aurelino Costa participou numa sessão de poesia associada ao lançamento
do livro RioMAr.
Os participantes no Encontro provaram as conservas poveiras, cuja degustação decorreu no sábado.
Data – 13 e 14 de julho de 2019
Local – Cidade A Guarda – Espanha
Promotor (es) – Federacion Galega Pola Cultura do Marítima e Fluvial e Associação guardense “O Piueiro”

Atividade/ Título – 4ª edição da FEIRA DA SAÚDE
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Nos dias 13 e 14 de julho, o Lions Club da Póvoa de Varzim promoveu
a 4ª edição da Feira da Saúde, no Diana Bar.
No horário de funcionamento do espaço, a população disfrutou de rastreios gratuitos em diversas áreas, sendo
que a feira contou com os serviços de Medicina Familiar, Audiologia, Podologia, Saúde oral, Oftalmologia.
No sábado de manhã, houve o serviço de uma viatura móvel de recolha de sangue para quem quiser fazer a
sua dádiva.
Os donativos angariados durante a feira e resultantes da venda de rifas reverteram para o tratamento da Francisca, uma menina que se encontra num programa de tratamento com custos elevados.
A madrinha desta 4ª Feira da Saúde foi a atleta Jéssica Augusto.
Data – 13 e 14 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Município da Póvoa de Varzim e Lions Clube da Póvoa de Varzim
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Atividade/ Título – Cinema ao Ar Livre 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 16 de julho iniciaram as sessões de cinema ao ar livre promovidas pelo Cineclube Octopus, no Jardim da Casa Manuel Lopes, na Avenida Mouzinho de Albuquerque, nº 68.
O filme visionado foi Frankenstein Júnior (1974 – Young Frankenstein), de Mel Brooks. A história desta noite
é a seguinte: “Ao receber o testamento de seu avô, o professor universitário Dr. Frederick Frankenstein faz
a viagem que mudará sua vida: vai à Transilvânia para reivindicar a herança. Ao chegar, é recebido por Igor,
um corcunda vesgo. Após uma exploração noturna, Frederick encontra o livro intitulado “Como Consegui”,
do seu avô, e inicia uma aventura para realizar o maior das experiências: dar vida a um tecido inanimado.”
Frankenstein Júnior é um filme norte-americano de 1974, dos géneros de comédia, ficção científica e terror,
realizado por Mel Brooks, baseado no livro de Mary Shelley. Foi rodado no mesmo castelo em que foi feito
o filme Frankenstein de 1931.Nomeado para os Óscares de melhor argumento adaptado e melhor som.
A sessão, no dia 23 de julho, foi o filme Anna e o Apocalipse (2017), de John McPhail. Neste filme as personagens estão “embrenhadas num autêntico apocalipse, em que um vírus desconhecido transforma meio
mundo em mortos-vivos, Anna e seus amigos tentam encontrar uma forma de chegar à escola secundária,
o único lugar onde sabem que podem sobreviver. Pelo caminho, vão ter de enfrentar centenas de criaturas
putrefactas que deambulam pelas ruas e os tentam atacar de todas as formas possíveis”.
No dia 30 de julho, o cinema ao ar livre teve o documentário Amanhã, de Mélanie Laurent. Sinopse do documentário: “E se mostrar soluções, contar uma história positiva, fosse a melhor forma de resolver as crises ecológicas, económicas e sociais que atravessam o nosso mundo? Após a publicação de um estudo que
anuncia a possibilidade do desaparecimento da humanidade até 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent partiram com uma equipa de quatro pessoas, para investigar em dez países aquilo que poderá provocar esta
catástrofe e, sobretudo, como evitá-la. Durante a sua viagem, encontraram pioneiros que reinventaram a
agricultura, a energia, a economia, a democracia e a educação. Ao juntarem todas estas iniciativas positivas, eles começam a ver emergir aquele que poderá ser o mundo de amanhã”.
No dia 6 de agosto foi exibido o filme Os Combatentes (2014), de Thomas Cailley. Um filme sobre o amor
e a iniciação à idade adulta, que foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes e conquistou quatro prémios, entre os quais o da Crítica Internacional (Fipresci – Federação Internacional de Críticos de Cinema).
Em 2015, obteve ainda nove nomeações para os Césars (os Óscares franceses), sendo contemplado com
quatro galardões: Melhor Primeiro Filme, Melhor Actriz (Haenel), Melhor Actor Revelação (Azaïs) e Melhor
Argumento Original (Cailley e Le Pape).
As sessões de cinema ao ar livre tiveram entrada livre, num espaço limitado a 60 pessoas.
Data – 16, 23, 30 de julho; 6 de Agosto de 2019
Local – Biblioteca de Jardim da Casa Manuel Lopes
Promotor (es) – Octopus
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Atividade/ Título – Apresentação do livro “A Curva do Tempo” de Clementina Matos
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Este livro fala-nos do tema do amor e seu carácter efémero, no
seio da natureza sempre viva, percorre as páginas deste livro em que os textos se alinham por etapas, no
sentido de descreverem o nascimento da relação amorosa e seu ciclo vital. Deparamo-nos por isso com a
exuberância do contentamento do sujeito poético, na expressão de uma alegria pulsando no «agora», um
tempo áureo, onde se harmonizam as presenças do «eu» e do «tu». Segue-se a expressão da nostalgia. É
o tempo sombrio onde impera a ausência do «outro», onde enfim perduram as lembranças; é uma etapa
intermédia que dá lugar à existência de um amor imaginado, um amor vivido no plano do pensamento apenas, uma vivência que se sustenta agora com as memórias gratas do «antes».
Assim, como um corpo que nasce, vive e morre, também a relação amorosa surge, permanece e desaparece. No livro A curva do Tempo o regresso é impossível, por ser impossível o regresso ao passado.
Clementina Matos adquiriu o Diploma Superior de Língua e Civilização Francesa na Escola Internacional
«Alliance Française», em Paris. Frequentou a Universidade de Paris «La Sorbonne», adquirindo aí o seu
Certificado de Língua e Civilização Francesa.
Licenciou-se posteriormente em Línguas e Literaturas Modernas, Português e Francês, pela Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.
Obteve seguidamente a sua profissionalização para o ensino, com o diploma de Qualificação em Ciências
da Educação, pela Universidade Aberta de Lisboa. Mais recentemente, obteve um diploma de Formação em
Bibliotecas Escolares, passado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, no Porto.
Pertenceu aos quadros das escolas: Rocha Peixoto e Eça de Queirós, lecionando as disciplinas de Português
e de Francês. Mudou-se para o Porto no ano letivo de 2006/2007, para lecionar na Escola Secundária Garcia de Orta — onde permaneceu durante três anos — e é atualmente a responsável pela Biblioteca da Escola
Profissional Infante D. Henrique, a cujo quadro pertence.
Participou em coletâneas diversas, com contos, ensaios e poesias.
Data – 20 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Atividade/ Título – Apresentação do livro “Caminhos de Sombra” de Carlos Nascimento
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 26 de julho, na Biblioteca Diana Bar foi lançado o livro
“Caminhos de Sombra” de Carlos Nascimento.
A apresentação do evento esteve a cargo do poeta e músico Álvaro Maio, e a obra foi apresentada por
Aurelino Costa, Arnaldo Andrade, Vítor Serra e João José.
A obra do poeta e pintor Carlos Nascimento, ora posta a público, “pincela” bocados de vida e singelezas
de pensamento, numa poesia ilustrada por vários convidados, de todas as artes. Entre eles estarão Isilda
Nunes, Clotilde Abrantes, Isaque Ferreira e Aurelino Costa.
O autor pretendeu revelar o alter ego que reside em todos nós, percorrendo caminhos de sombra visualizados pela mão de um artista que desvela o pensamento em telas, com o apoio daqueles que nos acompanham ao longo de um percurso de/da vida. Assim, encontramos artistas tão diversos como José Cid, Mário
Máximo, Jéssica Moura, Júlio César, entre outros.
Data – 26 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
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Atividade/ Título – Lançamento do livro “A Palavra na Arte” de Aurora Gaia
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 27 de julho, Aurora Gaia lançou o seu mais recente livro “A
Palavra na Arte”, na Biblioteca Diana Bar.
Sinopse da obra: “Enquanto vivência com a ARTE, o afecto é um ganho depois da chegada das lembranças
das diferentes obras olhadas e pensando na convivência com os seus autores. A felicidade do olhar perdura, a saudade das conversas é trazida para longas meditações poéticas, o casamento da PALAVRA com a
ARTE faz-se lugar feliz, justifica um livro que se chama justamente A PALAVRA NA ARTE. Esta PALAVRA são
palavras, traduzem emoções mais do que a racionalidade do crítico de arte e do ensaísta.
Deixo a palavra ir ao céu da boca, escreve Aurora Gaia logo no começo do presente livro, e eu penso na
força que os nomes ganham quando saem na declamação, sobrevivendo à angústia das mãos para desespero dos olhos, onde a luz irrompe porque nenhum sol brilha, e dentro habita a razão do corpo. A razão
do corpo não pode ficar preza quando se apagam as luzes e outras luzes se acendem. Os sublinhados são
obviamente palavras de Aurora Gaia, retirados dos poemas dedicados a pessoas que realizam ARTE, mas a
autora não se anula, está dentro, completamente entregue e grita, para tentar colorir a esperança. E bem
precisamos de esperança alargada ao mundo onde o artista e, obviamente, o poeta, devem ser à maneira
deles agentes de mudança da vida para a paz, contudo eles precisam de outros companheiros, gente da
educação e da política a vários níveis do debate de ideias”.
Aurora Gaia nasceu no Porto, a 7 de Setembro de 1938, viveu longos anos em Gaia. Reside actualmente
no Furadouro, Ovar. Desde sempre associada a projectos de cariz cultural, desenvolveu a sua criatividade
profissional na televisão – na RTP, no Monte da Virgem – como caracterizadora.
Apesar de aposentada, tem continuado a dedicar-se à formação de caracterização em escolas, colectividades e na Federação Portuguesa de Teatro.
Em Abril de 2013, lança com sucesso o seu primeiro livro de poesia “E por isso eu amo a Palavra”. Obra
selecionada na Lista Final para o Prémio Literário de Poesia Glória de Sant’Anna 2015. Na “XII Edição do
Concurso Nacional de Teatro de 2016 é-lhe atribuído o Prémio Prestigio Personalidade Fundação INATEL
2016. Galardão entregue no Encerramento do Concurso Nacional de Teatro de Póvoa de Lanhoso, pela
Vice-Presidente da Fundação INATEL a actriz Inês de Medeiros.
Data – 27 de julho de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Atividade/ Título –Biblioteca de Jardim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Biblioteca de Jardim na Casa Manuel Lopes faz parte do projeto
das Bibliotecas de Verão promovido pelo Município da Póvoa de Varzim.
Em Agosto, a Biblioteca Municipal alarga os seus serviços até ao centro da cidade, revitalizando um espaço ao
ar livre, para os mais novos e suas famílias, disponibilizando um leque de atividades de animação Infanto-Juvenil.
Este projeto pretende conciliar as férias, os tempos livres com a leitura de lazer e a fruição de atividades
lúdicas, onde pais e filhos partilham momentos, usufruindo de livros e brinquedos, no espaço do jardim,
numa atitude mais descontraída e informal.
Data – 1 a 30 de Agosto de 2019
Local – Jardim da Casa Manuel Lopes
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
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Atividade/ Título – Exposição fotográfica “Tecnho C - O Futuro Passado” de André Furtado
Breve descrição (Objetivos e descrição) – De 3 a 16 de agosto esteve patente na Biblioteca Diana Bar, uma
exposição de fotográfica, de André Furtado, intitulada “TECHNO C - O Futuro Passado”.
Os artistas que expõem os seus trabalhos nesta exposição são André Furtado e Daniel Torre, que caracterizam este trabalho como uma vivência numa era onde o futuro era passado dentro duma cápsula.
“Sem norte nem sul, damos por nós e vivemos subconscientemente no ápice do caos,
lugar onde a causa é ímpeta e que se desconhece tal origem. Dentro desta barriga,
nasce aquilo a que chamamos de tecnologia.
Constantemente a receber chamadas do passado e do futuro, nunca temos o telemóvel desligado…”
Data – 3 a 16 de Agosto de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Atividade/ Título – XVII edição do VERÃO E PREVENÇÃO
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Rotaract Club da Póvoa de Varzim promoveu nos dias 9 a 11 de
Agosto a XVII edição do Verão e Prevenção.
A iniciativa teve lugar no espaço do Diana Bar e contou com rastreios gratuitos de saúde: nutrição, oftalmologia, tensão arterial, glicemia capilar, visão, massagens, fisioterapia, HIV/SIDA, entre outros. Decorreu
ainda um Simulacro com os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.
Esta foi uma atividade do Rotaract Club da Póvoa de Varzim, que teve o apoio da Câmara Municipal, e atraiu
sempre a participação de centenas de pessoas.
Data – 9 a 11 de Agosto de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim e Rotaract Club da Póvoa de Varzim
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Atividade/ Título – Exposição de fotografia “Portugal Visto do Céu: Um olhar sobre o Património” de Francisco Piqueiro
Comemoração do 18º aniversário do Aeroclube do Norte/ Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – De 19 de agosto a 2 de setembro esteve patente na Biblioteca Diana
Bar a exposição de fotografia aérea, intitulada “Portugal Visto do Céu: Um olhAr sobre o Património”.
Francisco Piqueiro é o autor destas fotografias aéreas centradas sobre o Património e elementos relevantes de Portugal.
As imagens pretendem ilustrar elementos patrimoniais deste nosso País, quer pela sua singularidade ou relevância
de carácter patrimonial ou monumental.
Aqui o Património é interpretada de modo lato, sendo considerados monumentos de inquestionável simbologia e
identificação com Portugal, assim como características patrimoniais singulares, sejam elas de carácter edificado ou
natural.
Francisco Piqueiro nasceu a 30 Dezembro 1961, no Porto, é licenciado em Engenharia Civil e Doutorado em Engenharia Civil ( Hidráulica ) pela F.E.U.P.. Profissionalmente é Professor Auxiliar de Hidráulica da F.E.U.P. – Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto
No que respeita à Fotografia é autodidacta, tendo desde sempre sentido especial ligação “às coisas do ar”, desenvolvendo uma estreita ligação entre a fotografia, a aviação e em especial com a fotografia aérea e a sua particular
ligação ao Território, ao Ambiente, à Engenharia e à Hidráulica em particular.
Participou em alguns concursos fotográficos como por exemplo:
– 3º Prémio do VI Concurso de Fotografia da Revista MAIS ALTO – 1997
– Revista oficial da Força Aérea Portuguesa, e – 1º Prémio do VI1 Concurso de Fotografia da Revista MAIS ALTO – 1998
– 2º Prémio do Concurso de Fotografia da Revista MAIS ALTO – 2007
Até esta data realizou distintos trabalhos, salientando-se a realização de campanhas de Fotografia Aérea ao longo
de toda a Costa Atlântica portuguesa, sobre rios, albufeiras, caminhos de ferro, Metro do Porto, PORTO 2001,
EPAL, IGESPPAR, etc.
Esta exposição está integrada no 18º aniversário do Aeroclube do Norte/Póvoa de Varzim.
Data – 19 de Agosto a 2 de Setembro de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Aeroclube do Norte / Póvoa de Varzim
Atividade/ Título –”Rastreio Cardiovascular” por alunos do 4º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Nos dias 24 e 25 de Agosto, realizou-se no Diana Bar o “Rastreio
Cardiovascular” por alunos do 4º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
O rastreio inclui a medição dos níveis de:
- tensão arterial
- glicémia
- índice de massa corporal
- peso
- perímetro abdominal
Data – 24 e 25 de agosto de 2019
Local – Biblioteca Diana-Bar
Promotor (es) - Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
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Atividade/ Título – Sessão de cinema comentado “Por um mar sem plástico”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 28 de agosto, o Diana Bar acolheu uma sessão de cinema
comentado “Por um mar sem plástico”.
Depois da exibição das curtas-metragens, o tema foi debatido pelos seguintes convidados: Vereadora do Pelouro do Ambiente, Sílvia Costa, Vereador do Pelouro da Juventude, Marco Barbosa, Comandante Marques
Coelho (Capitania do Porto da Póvoa de Varzim), Helena Cardoso (Docapesca), Luís Rainha (atleta de vela
e monitor no Clube Naval Povoense) e Francisca Carvalho (Lipor e APESB Young Professionals Group).
A sessão de curtas metragens sobre a poluição marinha (incluindo “La Plastikeria”, Cesare Maglioni, Espanha, 2017, Prémio Lixo Marinho CineEco 2018), esteve integrada na campanha mundial que está a ser
levada a cabo e que em Portugal tem a coordenação da Associação de Jovens Profissionais no setor dos
resíduos.
Data – 28 de agosto de 2019
Local – Biblioteca Diana-Bar
Promotor (es) – LIPOR e Município da Póvoa de Varzim

Atividade/ Título –Exposição Coletiva “Metemo-nos nas Artes”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – De 7 a 28 setembro esteve patente, na Biblioteca Municipal Rocha
Peixoto, a Exposição Coletiva “Metemo-nos nas Artes”. A inauguração da exposição realizou-se no dia 7
de setembro.
“Metemo-nos nas Artes” compila trabalhos de jovens entre os 19 e os 23 anos, que frequentam as licenciaturas de Tecnologias da Comunicação Audiovisual (ESMAD) e Pintura (FBAUL). Alice M. Horta, Ana Moura,
Catarina Novo, Marcelo Silva, Marcos Silva e Pedro Magalhães são os jovens participantes.
Não tendo nenhum fio condutor que liga os trabalhos dos diferentes estudantes, a exposição apresenta-se
por secções, cada uma correspondendo a cada individuo, destacando a sua singularidade.
Os trabalhos variam em vertente artística: passando pela fotografia, animação, pintura e instalações; e em
tecnologia: digital, analógico, acrílico, ready mades, etc.
Cada interveniente apresenta uma quantidade diferente de trabalhos, conforme a sua vontade, variando
também na tecnologia e técnica que usou nos mesmos.
Esta exposição teve como objetivo mostrar ao público, de forma independente das instituições de ensino
frequentadas, amostras de trabalhos desenvolvidos (quer por propostas, quer por vontade própria) ao
longo do último ano, refletindo o nosso amadurecimento enquanto jovens artistas em formação.
Data – 7 a 28 de setembro de 2019
Local – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Promotor (es) – Município da Póvoa de Varzim - Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
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Atividade/ Título – Exposição “Entre Olhares” de Francisco Candeias
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Entre Olhares
Na exposição Entre Olhares, o artista pretende agitar a alma do observador. Sobre o papel, o café é desdobrado em
todas as suas possíveis tonalidades, para contar a história de alguém através do seu olhar.
Ao entrar na exposição, o visitante observa, mas também é ele observado.
As personagens representadas em cada uma das pinturas fixam o visitante, procurando o seu olhar em resposta.
E é destes dois olhares que se cruzam, e da história que entre eles nasce, que se faz a exposição de Francisco
Candeias.
Francisco Luís Candeias nasceu em Lourenço Marques, actual Maputo, em 1960. Viveu em Moçambique até 1976,
quando vem para Portugal. O interesse pelo desenho, pintura e fotografia acompanharam Francisco ao longo de
toda a sua vida, e apesar de ter tomado um percurso profissional divergente das artes, desenha e pinta com regularidade desde muito jovem. De formação autodidacta, cedo ganha interesse pela aguarela, cuja técnica anos mais
tarde transporta para a pintura com café. A técnica que utiliza é exclusiva, e consiste na aplicação de café solúvel
misturado com água sobre papel de aguarela. Nos tons quentes do café, o artista desenvolveu o seu estilo único,
que surgiu de um processo de aprendizagem e experimentação contínuos. A inspiração para cada obra decorre da
relação contínua entre as vivências e as descobertas do quotidiano e as emoções do pintor. O resultado é uma arte
de traços delicados mas marcantes, que conta a história e as estórias de pessoas e lugares em belas tonalidades
sépia. No seu currículo conta já com diversas exposições de sucesso em câmaras municipais e casas de arte. Actualmente trabalha no Porto e reside em Esmoriz com a sua família.
Data – 7 de setembro a 4 de outubro de 2019
Local – Biblioteca Diana-Bar
Promotor (es) – Município da Póvoa de Varzim - Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Atividade/ Título – Saber Viver ao Entardecer
Breve descrição (Objetivos e descrição) – “Saber Viver ao Entardecer” foi um evento com temáticas da Geriatria, destinado a idosos, seus cuidadores, familiares, profissionais ou qualquer pessoa com interesse na área
da Geriatria.
Este evento decorreu no Diana Bar, nos dias 18 e 19 de Setembro de 2019.
Foram debatidas várias atividades no âmbito da Nutrição, Desporto, Lazer e Cuidados na 3ª Idade com profissionais dedicados às várias áreas temáticas. Teve o apoio da Associação Nacional de Farmácias e do Núcleo
de Estudos em Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e do Município da Póvoa de Varzim.
Data – 18 e 19 de setembro de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) - ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde e Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde
Atividade/ Título –Debate promovido pelo PSD – Eleições Legislativas 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Comissão Politica Concelhia do PSD promoveu um debate
sobre as Eleições Legislativas 2019.
Data – 19 de setembro de 2019
Local – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Promotor (es) – Comissão Politica Concelhia do PSD
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Atividade/ Título – Apresentação dos candidatos do partido MP Terra pelo distrito do Porto à Assembleia da
República
Breve descrição (Objetivos e descrição) –
O partido M.P.Terra, da Póvoa de Varzim realizou uma sessão de apresentação dos candidatos do partido
MP Terra pelo distrito do Porto à Assembleia da República, nas Eleições Legislativas.
Data – 20 de setembro de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Partido M.P.Terra – Póvoa de Varzim
Atividade/ Título – Debate da campanha eleitoral do PS para as Eleições Legislativas 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Partido Socialista da Póvoa de Varzim realizou um debate sobre
as eleições legislativas 2019.
Data – 26 de setembro de 2019
Local – Biblioteca Diana Bar
Promotor (es) – Comissão Politica Concelhia do PS
Atividade/ Título – Artes & Ofícios – Surfista
Encontro com Nuno Castro e Ricardo Nunes
4490 - Escola de Surf & Bodyboard da Póvoa de Varzim
Atividade integrada nas Jornadas Europeias do Património 2019
Artes, Património e Lazer
Breve descrição (Objetivos e descrição) –
Artes & Ofícios é uma atividade de exploração de ofícios de ontem e de hoje, colocando as crianças e jovens em contato direto com vários profissionais, para que possam conhecer a realidade laboral do nosso
quotidiano.
Esta atividade Artes & Ofícios abordou a modalidade desportiva – Surf, tendo a colaboração de Nuno Castro
e Ricardo Nunes, da 4490 - Escola de Surf & Bodyboard da Póvoa de Varzim.
Na sessão, Nuno Castro, proprietário da Escola e Ricardo Nunes, Treinador principal da Escola partilharam
a sua experiência como surfista e bodyboarder, o quotidiano relativamente ao surf e ao bodyboard dando
a conhecer estas atividades de lazer, mostrando equipamentos e tecnologias da modalidade.
A 4490 é uma escola de surf e bodyboard que visa potenciar estas modalidades, assim como instruir os
seus alunos para a prática de desporto. Já com 7 anos de existência, a 4490 é uma Escola reconhecida pela
sua qualidade, dinamismo e profissionalismo. No entanto, procuram sempre a melhoria dos serviços que
prestam, quer pela constante aquisição de material técnico adequado, quer na formação dos seus treinadores.
Data – 27 de setembro de 2019
Local – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
Promotor (es) – Município da Póvoa de Varzim – Biblioteca Municipal Rocha Peixoto
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ESCOLA DE MÚSICA
Atividade: Ciclo de Concertos Ala Música
Título – Quarteto Verazin e Raúl da Costa
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Contribuir para a dinamização da atividade cultural e musical da comunidade.
Data – 9 de junho de 2019
Local – Auditório Municipal
Promotor (es) – APMPV
Atividade: Audições
Título – Semana de Audições
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Divulgar o trabalho realizado pelos alunos, durante o segundo
trimestre escolar no âmbito da disciplina de instrumento.
Data – 11 a 13 de junho
Local – Auditório Municipal
Promotor (es) – APMPV
Atividade: Concerto
Título – Recital de Piano Eugénia Viana e Eduarda Barreirinho
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Proporcionar aos alunos novas oportunidades para o domínio do
conhecimento e da performance.
Data – 17 de junho de 2019
Local – Auditório Municipal
Promotor (es) - APMPV
Atividade: Espetáculo
Título – Ópera Infantil “Brundibár”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Proporcionar aos alunos novas oportunidades para o domínio do
conhecimento e da performance, assim como contribuir para a dinamização da atividade cultural e musical
da comunidade educativa e da população.
Data – 19 de junho de 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - APMPV
Atividade: 41ª edição do FIMPV
Título – Concertos, Masterclasses. Concurso Internacional de Composição
Breve descrição (Objetivos e descrição) – divulgação da Grande Música por solistas e agrupamentos de
prestígio internacional; formação complementar com oferta de master classes de responsabilidade de alguns desses convidados, durante o mês de Julho.
Data – 6 a 28 de Julho
Local – vários locais - Igreja Matriz, Igreja S. Pedro de Rates, Cine-Teatro Garrett e Auditório Municipal.
Promotor (es) - APMPV
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Atividade: Concerto
Título – Recital de Guitarra e Piano (Diogo Carlos e Ashkan Layegh
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Contribuir para a dinamização da atividade cultural e musical da
comunidade.
Data – 08 de agosto de 2019
Local – Auditório Municipal
Promotor (es) - APMPV

GABINETE DE PROJETOS CULTURAIS
Atividade: Teatro
Título – A ilha do Desamanhã
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Inserido na sua temporada teatral e assinalando o Dia Mundial da
Criança, foi a palco no Cine-Teatro Garrett, numa co-produção Lêndias d’Encantar/Companhia Certa do Varazim
Teatro, a peça A ilha do Desamanhã
“Eco, Oikos, casa: O planeta, nossa casa, nosso abrigo, grita por socorro. O desequilíbrio causado pelo modo de
vida do homem está a deixar o planeta em perigo. É urgente navegar à procura de soluções que voltem a equilibrar a vida de todos os seres. Numa viagem à procura de respostas para as alterações climáticas, a poluição
extrema dos solos e dos oceanos, a escassez de água e a extinção de milhares de espécies de plantas e animais,
percorremos a terra e olharemos para ela como a casa mãe onde todos devem viver de mãos dadas.”
Um espetáculo de sensibilização para os problemas do planeta pleno de perguntas, mas também pleno de magia
e esperança.
Data – 1 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) – CMPV/CTG/ Varazim Teatro/Lêndias d’Encantar
Atividade: Cinema
Título – Escola das Artes
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“Rute, mãe de quatro filhos muito diferentes, vê-se obrigada a arranjar uma solução para suportar os custos da
família. Ex-bailarina, acaba por conseguir um bom emprego numa companhia de dança que atua em cruzeiros. Na impossibilidade de levar os filhos consigo, deixa-os ao cuidado de Lalá, sua grande amiga, que os acolhe na escola que
dirige: a Escola das Artes, um colégio com internato para jovens com aptidão artística. Este é um colégio inovador,
com um sistema de ensino diferente, sem salas de aula, horários rígidos ou turmas organizadas por faixas etárias.
A grande aposta é nas disciplinas artísticas (canto, instrumento, dança, representação), mas os alunos também
aprendem as disciplinas “tradicionais” (línguas, matemática, ciências, física, história, geografia, etc.) através de
projetos multidisciplinares orientados para o musical que vão preparar em cada período. As turmas são pequenas,
com 7 alunos, e com diversas idades misturadas. E todos os dias, ao final da tarde, há um momento de celebração,
onde os alunos podem conviver, dançar, cantar... celebrar mais um dia e ganhar energia para o seguinte.”
Data – 2 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Cinema
Título – O Professor e o Louco
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos
à noite, para um público mais abrangente.
“Londres, século XIX. Há mais de duas décadas que vários estudiosos da Universidade de Oxford tentam criar
um dicionário que, para além de definições rigorosas dos termos, englobe também a história e evolução da
língua inglesa. Em 1879, James Murray, um escocês de cultura vasta e espírito inquiridor, torna-se responsável
pela finalização do empreendimento. Para concretizar a tarefa, que a todos já parece impossível, Murray tem
uma ideia: pedir a voluntários que compilem e lhes enviem palavras dos vários livros que leiam. É assim que
William Chester Minor, um cirurgião norte-americano há anos hospitalizado numa instituição psiquiátrica para
criminosos, se junta a Murray. Esta parceria durará anos e resultará numa profunda admiração e amizade entre
dois homens muito diferentes, mas igualmente geniais.”
Data – 2 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Conferência
Título – Jornadas Judiciais
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Sala de Atos do Cine-Teatro Garrett acolheu, no dia 4 de junho, uma
conferência, organizada pela Delegação da Póvoa de Varzim da Ordem dos Advogados, subordinada ao tema
Registo Central do Beneficiário Efetivo e que teve como oradora a Dra. Isabel Malheiro Almeida.
O CTG ao serviço de áreas de desenvolvimento social
Data – 4 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Ordem dos Advogados - Delegação da Póvoa de Varzim
Atividade: Conferência
Título – III Jornadas Corino de Andrade
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Nos dias 6 e 7 de junho, o Cine-Teatro Garrett recebeu a 3ª edição das
Jornadas Corino de Andrade.
Organizadas pelo Núcleo de Internos Corino de Andrade, estas jornadas contaram com profissionais de saúde
e, em particular, médicos especialistas e internos em Medicina Geral e Familiar. A edição deste ano visou “promover a atualização em problemas agudos comuns na prática clínica nos cuidados de saúde primários”, apresentando um programa assente na partilha de experiências e debate de questões relacionadas com a dor aguda
e com patologias agudas no âmbito da Dermatologia, Urologia e a mulher grávida e puérpera.
O CTG ao serviço da comunidade e do desenvolvimento social e humano e do conhecimento.
Data – 6 e 7 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/ Núcleo de Internos Corino de Andrade
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Atividade: Variedades
Título – Atividade 1 ano em revista – Em Terras de Vera Cruz
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Pretendendo refletir algum do trabalho, curricular e extracurricular, que se
desenvolve ao longo do ano, a Universidade Sénior do Rotary Club da Póvoa de Varzim apresentou um espetáculo/
aula de História sobre a descoberta do Brasil, com Teatro, Dança, Música brasileira, Música Polifónica, Cantigas Regionais portuguesas e Imagens sobre a Cultura brasileira.
A receita do espetáculo reverteu para a Campanha de Erradicação da Poliomielite, “END POLIO NOW”, um projeto
de Saúde Pública do Rotary International, a nível planetário.
O CTG ao serviço da comunidade.
Data – 12 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Universidade Sénior - Rotary
Atividade: Música
Título – Ópera Brundibár
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 19 de junho, às 21h30, subiu ao palco do Cine-Teatro Garrett a ópera
infantil “Brundibár”, do compositor checo Hans Krása (1899-1944).
“O texto, escrito Adolf Hoffmeister, é, na sua aparência de fábula infantil, um apelo a todos os oprimidos para que
se unam no combate aos ditadores. Duas crianças de Praga, precisando de dinheiro para ajudar a mãe doente, lembram-se de cantar na rua, imitando o bem-sucedido exemplo de um tocador de realejo chamado Brundibár. Mas este
leva a mal a concorrência e expulsa-os da rua. É então que um pardal, um cão e um gato decidem intervir a favor dos
miúdos. Os três animais persuadem todos os alunos da escola local a cantar em coro com os dois irmãos. Os transeuntes correspondem, lançando moedas. Brundibár ainda tenta reagir, mas é vencido.”
Este espetáculo deu por encerrado o ano letivo 2018/2019 da Escola de Música da Póvoa de Varzim. Com encenação
de Rui Silva, direção coral de Joana Castro, Paulo Sousa e Rui Silva, direção de Orquestra de Paulo Veiga e cenografia
de Rita Fernandes. O elenco foi constituído pelos membros do Curso de Canto e Coro Juvenil Pró-Música da Escola de
Música e a Orquestra por docentes, alunos e ex-alunos da Escola.
Data – 19 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Associação Pró-Música
Atividade: Teatro
Título – À Espera
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das Oficinas de Teatro do Varazim, que têm como objetivo dotar
os participantes das ferramentas básicas do Ator bem como potenciar o crescimento pessoal através da prática teatral, o Varazim Teatro apresentou o espetáculo Á Espera. Este espetáculo foi protagonizado pelos alunos da turma de
adultos e marcou o início das apresentações finais das diferentes turmas que participam neste projeto.
“À Espera, um ensaio sobre Samuel Beckett, o seu Godot. Como desafio, como salto para o vazio. De que estamos
à espera quando estamos à espera. De quem estamos à espera. E quando a espera acaba? Ou se ela não acaba? Um
texto que é um pretexto, uma inquietação…”
Data – 21 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Varazim Teatro
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Atividade: Teatro
Título – O Grande Circo Varazini
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 22 de junho foi a vez das turmas Teen I, Teeen C, Mini e Pré, das
Oficinas de Teatro do Varazim, levarem a palco o resultado do trabalho realizado, com a peça O Grande Circo Varazini.
“Zini e Vara criam um circo que vamos acompanhar por três gerações. Um desfilar de personagens caricatas,
engraçadas e também tristes e desgraçadas. O Circo é um fazer mais do que o que se pode, um ofício duro e
nobre de quem anda com a arte na caravana a encantar terras e mundos.”
Data – 22 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Varazim Teatro
Atividade: Dança
Título – Os 7 pecados capitais
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Aguçadoura e Navais,
com organização da Academia Ginásio de Aguçadoura, levou a palco, no dia 23 de junho, um espetáculo de
dança intitulado Os 7 pecados capitais.
Data – 23 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Academia Ginásio de Aguçadoura
Atividade: Cinema
Título – Um Conto de Duas Cidades
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 27 de junho foi exibido, na sala principal, do Cine-Teatro Garrett
o filme Um Conto de Duas Cidades.
Realizado por dois cineastas ingleses, Morag Brennan e Steve Harrison, visitantes assíduos da Póvoa de Varzim
nos últimos 20 anos, a ideia do filme partiu da descoberta da famosa fotografia tirada em 1956 à jovem Maria
do Alívio, de 16 anos, caminhando descalça na rua das Lavadeiras. Como afirma Morag, o filme conta a história
de duas Póvoas de Varzim muito diferentes. “Maria do Alívio representa a comunidade piscatória e um modo de
vida tradicional transmitido, de forma intocada, de geração em geração, enquanto o cartaz publicitário de Sofia
Loren representa a cidade turística e o mundo moderno envolvente, de consumismo e comércio”. O filme, não
só nos proporciona um vislumbre histórico de um mundo que ainda hoje permanece na memória, mas também
nos mostra um momento da história portuguesa que muitos desejam esquecer: a vida sob o domínio de Salazar.
Primeiro, considera-se a relação especial que o ditador manteve tanto com a comunidade piscatória poveira,
como com a cidade turística. Depois, vemos como a Póvoa foi cenário de confronto entre o regime de Salazar e
Humberto Delgado, o homem que jurou derrubá-lo.
Morag e Steve trabalharam de perto com Manuel Costa, diretor da Biblioteca Municipal e com o historiador local
José de Azevedo, na busca das pessoas adequadas para entrevistar. Com diz Morag “Tivemos a mais fantástica
cooperação das pessoas da Póvoa. Este Conto de Duas Cidades é relatado a partir de entrevistas a testemunhas
oculares, às vezes hilariantes, outras vezes dolorosas - mas sempre inspiradoras e reveladoras. “
Data – 27 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Música
Título – Concerto Comemorativo do 13º Aniversário
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das festividades alusivas ao dia da Escola dos Serviços,
realizou-se, no dia 30 de junho, um concerto pela Banda Sinfónica do Exército que lotou a sala principal do
Cine-Teatro. Mais um exemplo da relação da Escola prática de Serviços e a comunidade em que está inserida.
Data – 30 junho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Escola Prática de Serviços
Atividade: Cinema
Título – Sessões Cineclube Octopus - junho
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Desde a primeira sessão realizada no renovado Cine-Teatro Garrett,
o Cineclube Octopus viu a sua atividade regular, às quintas-feiras, transformar-se em verdadeiros sucessos de
bilheteira, com um público renovado e em constante crescimento.
Durante o mês de junho foram exibidos os seguintes filmes:
6 junho – Nós, de Jordan Peele: para escapar à agitação do dia a dia, Adelaide e Gabe Wilson levam os dois filhos
para uns dias tranquilos numa casa de praia em Santa Cruz, Califórnia. Tudo corre como o previsto até, numa
noite, receberem a visita de quatro pessoas que, para seu espanto e horror, são a cópia exacta de cada um deles.
Esses duplos são idênticos a si na aparência, mas também na forma de pensar. E o mais terrível de tudo isso é
que estão ali com um único propósito: acabar com as suas vidas.
Um “thriller” psicológico produzido, escrito e realizado por Jordan Peele, depois do enorme sucesso do oscarizado “Foge” (2017).
13 junho – A Pereira Brava, de Nuri Bilge Ceylan: apaixonado por literatura, Sinan está disposto a fazer o que
estiver ao seu alcance para ser um escritor de sucesso. Quando, após terminar o curso universitário, regressa à
pequena cidade turca onde nasceu, decide que será ali que o seu sonho se tornará realidade. Porém, para pagar
uma dívida do pai, destruído pelo vício do jogo, vai ver o seu sonho adiado uma vez mais.
Em competição no Festival de Cinema de Cannes, um drama familiar da autoria do turco Nuri Bilge Ceylan, cujo
currículo em Cannes é assinalável: Grande Prémio em 2003 e em 2011 por “Uzak” e “Era Uma Vez na Anatólia”,
respetivamente; Prémio de Realização em 2008 por “Os Três Macacos”; e Palma de Ouro em 2014 por “Sono
de Inverno”.
20 junho – Diamantino, de Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt: Diamantino, exímio jogador de futebol, é uma
estrela mundial conhecida não só pelo seu talento, mas também por dois ingredientes que se misturam em
doses iguais: ingenuidade e ignorância. Um dia, depois de um episódio que o deixa profundamente abalado,
perde a desenvoltura em campo e vê a sua carreira terminar abruptamente. É assim que, em busca de um novo
propósito para a vida, se depara com assuntos sobre os quais nunca antes tinha refetido – entre eles, a crise dos
refugiados, o neofascismo e a manipulação genética.
Estreado no Festival de Cinema de Cannes, onde arrecadou o Grande Prémio da Semana da Crítica e o Palm
Dog Award (melhor actuação canina num filme), uma comédia dramática com a assinatura de Gabriel Abrantes
e Daniel Schmidt.
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27 junho – Anoitecer, de Laszló Nemes: Hungria, vésperas da Primeira Grande Guerra. Depois de passar a infância num orfanato, a jovem Irisz Leiter regressa a Budapeste empenhada em arranjar emprego como modista
na mais elegante fábrica de chapéus da cidade, em tempos propriedade dos próprios pais. Apesar de afastada
pelo novo proprietário, que se recusa a contratá-la, não desiste do seu propósito. E, ao buscar pistas sobre o seu
passado, vai descobrir segredos inesperados.
Um drama histórico escrito e realizado por László Nemes (autor de “O Filho de Saúl”, que venceu o Grande
Prémio do Júri e Prémio da Crítica Internacional no Festival de Cannes em 2015, bem como o Óscar e o Globo de
Ouro para Melhor Filme Estrangeiro).
Atividade: Variedades
Título – Romeu e Julieta – Do Ódio ao Amor
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Para assinalar o final de mais um ano letivo, o Agrupamento de Escolas
de Aver-o-Mar esteve presente na sala principal do Cine-Teatro no dia 3 de julho.
Sendo um serão destinado à entrega de diplomas do Quadro de Excelência e Mérito escolar aos alunos do Agrupamento, a noite teve início com uma dramatização da peça Romeu e Julieta – Do Ódio ao Amor num esforço
combinado de alunos, professores e funcionários.
O Cine-Teatro Garrett a contribuir para o diálogo das escolas com a comunidade educativa de forma mais
abrangente e fora do circuito habitual.
Data – 3 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar
Atividade: Cinema
Título – A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Aproveitando o período de férias escolares, o Cine-Teatro Garrett
exibiu o filme A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2. Foram realizadas duas sessões que fizeram as delícias do
muito público presente.
“Max é um cachorro encantador que se vê obrigado a lidar com grandes mudanças na sua pacata existência.
Katie, a sua adorada dona, casou-se e teve recentemente o seu primeiro filho. Obcecado em proteger o filhote
dela, Max desenvolve um tique nervoso que faz com que Katie procure ajuda num veterinário especializado em
perturbações emocionais. Quando toda a família viaja até uma quinta para passar uns dias longe da azáfama do
dia-a-dia, Max conhece Rooster, um enorme cão cuja personalidade descontraída será uma grande ajuda para
que todos possam reencontrar o equilíbrio que precisavam.
Com assinatura de Chris Renaud (responsável pelos filmes “Gru - O Maldisposto 1 e 2” e “Lorax”) e do estreante
em realização Jonathan Del Val, uma comédia animada sobre a força da amizade que continua a história iniciada
em 2016, onde foi desvendado um dos grandes mistérios da vida: o que fazem os animais de estimação quando
estão sem supervisão humana?”
Data – 4 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Música
Título – Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim é dedicado à
música clássica, com uma programação muito alargada, desde a música medieval até à apresentação de composições eruditas mais contemporâneas. Esta 41ª Edição, marcada pela estreia de Raúl da Costa como diretor
artístico do Festival, foi, mais uma vez, um sucesso como ficou demonstrado pelo muito público que lotou a
quase totalidade dos espetáculos.
O Cine-Teatro Garrett, como vem sendo habitual, recebeu grande parte da programação do Festival.
6 de julho
No dia 6 de julho teve lugar, na Sala de Atos do Cine-Teatro Garrett, a conferência de abertura do 41º FIMPV.
Uma vez mais, o musicólogo Rui Vieira Nery foi o orador tendo como tema Os riscos de compor no feminino: a
presença oculta das mulheres compositoras na história da música ocidental.
“[…] da Idade Média aos nossos dias, há um número impressionante de mulheres compositoras que deixaram
uma vasta produção musical, e que a exclusão das suas obras do repertório corrente não se deve a qualquer
avaliação negativa objetiva dessas obras mas apenas a um preconceito multisecular que sempre contrariou,
dificultou, em muitos casos proibiu e quase sempre ocultou a presença destas mulheres na vida musical do seu
tempo” (Rui Vieira Nery). O musicólogo é presentemente Professor Associado da Universidade Nova de Lisboa
e Investigador do Instituto de Etnomusicologia-Centro de Estudos de Música e Dança e do Centro de Estudos de
Teatro, bem como Diretor do Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas.
9 de julho
SALAPUTIA BRASS agrupamento de metais; JEROEN BERWAERTS trompete e voz
“Sinais do Paraíso”
Claudio Monteverdi (1567-1643); Giovanni Gabrieli (1557-1612); George Gershwin (1898-1937); Tōru Takemitsu
(1930-1996); Duke Ellington (1899-1974)
“O agrupamento de metais Salaputia Brass fez no FIMPV a sua estreia em Portugal. Cinco jovens músicos da
Orquestra Jovem Alemã uniram-se em 2007, vencendo variados concursos internacionais. Neste momento,
são vários destes músicos solistas nas maiores orquestras alemãs. Com o ensemble por eles criado, já tocaram
vários concertos na Hamburg Elbphilharmonie, no Schleswig-Holstein Music Festival, no Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, sendo tambén convidados no programa “Stars von Morgen” do canal Arte. Jeroen Berwaerts é louvado pelas excelentes capacidades técnicas e musicalidade, abrangendo o seu repertório todas as
épocas, desde barroco à música contemporânea e ao jazz. O trompetista junta-se a este ensemble como solista
para um programa muito variado, recentemente gravado em CD para a famosa etiqueta AUDITE.”
12 julho
MÚSICA | ANTÓNIO ROSADO piano
Johannes Brahms (1833-1897); Franz Liszt (1811-1886); Claude Debussy (1862-1918); Isaac Albéniz (1860-1909);
Enrique Granados (1867-1916)
“António Rosado tem uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, corolário do seu talento e gosto
pela diversidade. Os estudos musicais iniciados com o pai tiveram continuidade no Conservatório Nacional de
Música de Lisboa onde terminou o curso Superior de Piano, com vinte valores. Aos dezasseis anos parte para
Paris, e aí vem a ser discípulo de Aldo Ciccolini no Conservatório Superior de Música e nos cursos de aperfeiçoamento em Siena e Biella (Itália). António Rosado detém o prestigiado grau de Chevalier des Arts et des Lettres,
distinção concedida pelo Governo Francês em 2007.”
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14 julho
MÚSICA | SASHA ROZHDESTVENSKY violino; VIKTORIA POSTNIKOVA piano
Franz Schubert (1797-1828); Richard Strauss (1864-1949)
“Depois de ganhar uma impressionante série de prémios internacionais no Concurso Chopin, o Concurso de
Leeds, o Concurso Tchaikovsky e o 1ºPrémio no Concurso Internacional de Vianna da Motta, Viktoria Postnikova apareceu em todas as principais salas de concerto do mundo, realizando e fazendo gravações com as mais
prestigiadas orquestras e conjuntos. Sasha Rozhdestvensky é considerado um dos melhores jovens violinistas da
Rússia. Yehudi Menuhin considerou-o “um dos violinistas mais talentosos e refinados da sua geração”. Apareceu internacionalmente com as principais orquestras mundiais e toca vários violinos, entre os quais um Guarneri
del Gesu e um Stradivari emprestados pela Stradivari Society.”
17 julho
MÚSICA | TRIO GASPARD agrupamento de câmara LUKA FRITSCH participação especial
Joseph Haydn (1732-1809); Bernd Alois Zimmermann (1918-1970); Camille Saint-Saëns (1835-1921)
“Estreia em Portugal. Fundado em 2010, o Trio Gaspard é um dos trios de piano mais procurados da sua geração, elogiado pela abordagem única e inovadora das obras. Apresenta-se, regularmente, em grandes salas de
concerto internacionais, como Wigmore Hall, Filarmónica de Berlim, Shanghai Symphony Hall, além de fazer
aparições em festivais como Heidelberger Frühling, Festival de Música de Câmara de Mântua, Itália e PODIUM
Festival Esslingen. Este concerto conta com a colaboração de Luka Fritsch na obra de Bernd Alois Zimmermann.”
20 julho
MÚSICA | ORQUESTRA DE CÂMARA DE KRASNOYARSK E MÚSICOS CONVIDADOS
MICHAIL BENIUMOV direção musical
Charles Chaplin (1889-1977)
Projeção dos filmes UMA VIDA DE CÃO e O GAROTO DE CHARLOT
“A magia dos cine-concertos chega ao FIMPV. Pela primeira vez serão apresentados filmes de Charles Chaplin,
que serão acompanhados ao vivo com a música escrita pelo mesmo. A música de Chaplin é parte integrante
de suas conceções cinematográficas. Talvez de nenhum outro artista se possa dizer que ele escreveu, musicou,
e atuou nos filmes. Aliás, Chaplin até dirigiu a orquestra, durante as gravações, um motivo adicional para a
impressão satisfatória da inteireza nos filmes de Chaplin. Um momento inesquecível nesta edição do FIMPV.”
21 julho
MÚSICA | PORTUGUESE CHAMBER SOLOISTS agrupamento de câmara
RUTE FERNANDES flauta; SÉRGIO PIRES clarinete; FLÁVIO BARBOSA trompa; RUI LOPES fagote; JOÃO MIGUEL
SILVA oboé; RAÚL DA COSTA piano
“Para Samuel”
Louise Farrenc (1804-1875); Darius Milhaud (1892-1974); Francis Poulenc (1899-1963)
“O concerto de estreia do novo ensemble de música de câmara, criado por jovens músicos portugueses com
carreiras já consolidadas a nível internacional. O agrupamento dá prioridade à música de câmara para sopros
e piano, que pouco é ouvida nas salas de concerto. Com a exceção de Raúl da Costa, todos os músicos são
residentes na Suíça, e ativos solistas nas mais conceituadas orquestras do país como na Ópera de Zurique e o
Musik Kollegium Winterthur.”
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27 julho
MÚSICA | ARCADI VOLODOS piano
Franz Schubert (1797-1828); Sergei Rachmaninoff (1873-1943); Alexander Scriabin (1871-1915)
“Nascido em S. Petersburgo em 1972, Arcadi Volodos iniciou os seus estudos musicais com lições de canto e
direção. Como pianista, só começou a estudar seriamente em 1987 no Conservatório de S. Petersburgo, antes
de prosseguir estudos superiores no Conservatório de Moscovo com Galina Egiazarova, e em Paris e Madrid.
Desde a sua estreia em Nova Iorque em 1996, apresentou-se no mundo inteiro em recital e com as maiores
orquestras e chefes de orquestra. O seu recital de piano de estreia (no Carnegie Hall) foi premiado com um
‘Award-winning’ da Gramophone. Os seguintes também foram aclamados pela crítica. ‘Volodos Plays Brahms’ é
a última gravação, imediatamente considerada como um marco na cena musical: foi premiada em novembro de
2017 com o Edison Classical Award e o Diapason d’Or.”
28 julho
MÚSICA | ORQUESTRA DE CÂMARA ALEMÃ
GABRIEL ADORJÁN violino e direção musical; MATVEY DEMIN flauta; RAÚL DA COSTA piano
Johann Sebastian Bach (1685-1750); Josef Suk (1874-1935); Dmitri Shostakovich (1906-1975)
“A Orquestra de Câmara Alemã de Berlim foi fundada no outono de 1989, no espírito da reunificação da cidade
de Berlim. O repertório da orquestra varia entre obras do barroco e composições contemporâneas. Atuou com
solistas de renome internacional para além de gravações para etiquetas como Deutsche Grammophon, edel e
Solo Musica. Matvey Demin é dos jovens flautistas mais premiados a nível internacional, contando com 1º prémio em concursos como “All Russia Woodwinds Competition” ou no Concurso Internacional Friedrich Kuhlau.
Apenas com 20 anos venceu o lugar como solista na Orquestra Tonhalle de Zurique. O pianista português Raúl
da Costa está baseado em Berlim onde continua a sua carreira como solista, também partilhando os palcos em
música de câmara com vários músicos de renome internacional.”
Data – 6 a 28 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Variedades
Título – Inclusive Games – Cerimónia de abertura do 1º Campeonato Mundial de Desporto Escolar Adaptado
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Póvoa de Varzim acolheu o 1º Campeonato Mundial de Desporto
Escolar Adaptado, entre 9 e 12 de julho. O Cine-Teatro Garrett foi palco, no dia 8 de julho, da Cerimónia de Abertura deste evento que reuniu mais de 100 estudantes- nascidos entre 2001 e 2005- vindos da Croácia, Inglaterra,
França, Grécia, Eslováquia e Portugal.
A Cerimónia contou a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e com a Secretária de Estado da Inclusão das pessoas com Deficiência
Data – 8 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/
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Atividade: Variedades
Título – Cerimónia de Entrega de Diplomas do Quadro de Valor e Excelência
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Escola Secundária Eça de Queirós realizou, na sala principal do
Cine-Teatro Garrett, a cerimónia de entrega de diplomas do quadro de excelência.
Antecedendo o momento da entrega dos diplomas, a noite ficou ainda marcada por vários momentos de dança,
música, intervenções, mensagens, testemunhos, apresentados por alunos, pais e encarregados de educação e
professores.
O CTG, mais uma vez, ao serviço Desenvolvimento Social do concelho, associando-se ao Quadro de Honra de
jovens estudantes da Póvoa de Varzim.
Data – 10 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/ESEQ
Atividade: Variedades
Título – Cerimónia de Entrega de Diplomas do Agrupamento de Escolas de Rates
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Para assinalar o final de mais um ano letivo, o Agrupamento de Escolas
de Rates esteve presente na sala principal do Cine-Teatro no dia 24 de julho.
Sendo um serão destinado à entrega de diplomas do Quadro de Excelência e Mérito escolar aos alunos do Agrupamento, a noite teve início com uma dramatização da peça O Conde de Monte Cristo, num esforço combinado
de alunos, professores e funcionários.
O Cine-Teatro Garrett a contribuir para o diálogo das escolas com a comunidade educativa de forma mais
abrangente e fora do circuito habitual.
Data – 24 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Agrupamento de Escolas de Rates
Atividade: Dança
Título – Raízes
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Integrado nos seus objetivos pedagógicos e artísticos, a Academia
Gimnoarte levou a palco, no dia 26 de julho, o espetáculo “Raízes” no Cine-Teatro Garrett. Lotação esgotada na
sala principal numa apresentação que conjugou diferentes tipos de dança desde o Contemporâneo, passando
pelo clássico e Afro Jazz.
“Raízes não será uma narrativa linear… O corpo é o cruzamento de linhas de força, de significados e de sentido.
Diremos também que “Raízes” pretende ser um discurso , através da linguagem corporal, que se adivinha sobre
a verdade e significado da nossa existência… e da nossa história.”
Data – 26 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Gimnoarte

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

Atividade: Feira do Livro 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – De 27 de julho a 15 de agosto realizou-se mais uma edição da Feira do Livro
no Passeio Alegre. O evento é já uma marca distintiva no Verão poveiro e, durante cerca de quinze dias, promove o
livro e a leitura à beira mar, apresentando também um vasto programa de animação cultural.
27 julho - MIMO’S STREET PARADE (animação de rua/música)
Os Mimo’s Dixie Band são um grupo inovador que resulta da combinação entre o estilo musical dixieland dos anos 20,
o gesto mímico, as artes circenses e a comédia.
Com uma formação constituída por 7 músicos e utilizando os instrumentos musicais característicos deste estilo, os Mimos proporcionaram um espetáculo vivo, animado e divertido, musicalmente de alta qualidade, e a que não faltaram
momentos teatrais, cómicos ou circenses.
28 julho - Puzzle de madeira (oficina infantil)
Oficina realizada por Paula Moça. Momentos divertidos para aprender a reutilizar materiais e usar diferentes utensílios.
Direcionado ao público mais novo.
Filipe Fonseca - Canções da Nossa Praça (música)
O Espaço Lounge foi, mais uma vez, um espaço de convívio e animação que recebeu, ao longo destes dias, muita
música. No dia 28 de julho coube a Filipe Fonseca inaugurar este espaço no que diz respeito a atuações musicais.
“Temas oldies but goldies, aos quais se juntam os novos hits nacionais, num espetáculo pleno de empatia e de grande
participação do público. “As Canções da nossa Praça” trazem aquelas músicas de sempre… aquelas letras que todos
sabemos cantar de cor e que não foram esquecidas… os grandes autores, os grandes poemas que marcaram uma
época, uma geração ou um momento na história.
Filipe Fonseca, conduziu o público por uma viagem cheia de histórias, de risos e celebrações que marcaram a história
da música portuguesa. É um espetáculo que aproxima os públicos, onde se canta e se contam histórias, onde se ouvem vozes e libertam emoções. A uma só voz, juntos, no grande palco da vida, da alegria e dos afetos.”
30 e 31 de julho; 1, 13 e 14 de agosto – Viccky (música)
Viccky foi presença regular na animação do Espaço Lounge da Feira do Livro.
“Cantora Viccky, nascida no Rio de Janeiro, começou a sua carreira artística aos 5 anos de idade cantando em festas
de amigos e familiares. Aos 17 anos começou a dedicar-se profissionalmente em busca da sua personalidade cantando
vários estilos musicais até descobrir a sua verdadeira identidade e o seu estilo Pop Rock. Com reportório de músicas
de sua autoria e de artistas e compositores consagrados no mercado musical, Viccky tem vindo a mostrar o seu talento como cantora e compositora.”
30 julho - Coroa de índio (oficina infantil)
Oficina realizada por Paula Moça. Momentos divertidos para aprender a reutilizar materiais e usar diferentes utensílios.
Direcionado ao público mais novo.
“Bonis Avibus” de MANUEL MEIRA FERNANDES (Apresentação de livro)
Este livro pode ser considerado um estudo sobre o modo como um indivíduo manifesta as suas emoções, valores
e ideias e como estas afetam a sua saúde mental e física. É uma história em dois tempos. Com dois narradores, em
cada tempo: um narrador extradiegético (presente) e um narrador homodiegético (presente histórico). A narrativa
serve-se de inúmeras pausas, que focaliza e distingue o objeto narrado, em interligações, onde os afetos e sensibilidades têm lugar. No amor (a Clara, a Isolina), como na amizade (a Maria Ana, ao ti’ João). Nos excertos das músicas
escolhidas, que libertam sensações distintas. “Bonis avibus” é uma história psicológica que pode prender o leitor
pela densidade das suas personagens e os mantém expectantes até à última página, com um final (im)previsível.
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31 julho - Eu é que conto (conto infantil)
O Espaço Lounge com um momento dedicado aos mais novos.
“Uma senhora que coleciona livros sabe-se lá onde, vem para contar uma história. Mas como é muito distraída
chega atrasada, acaba por tropeçar em tudo e sem querer entra numa outra dimensão, a da imaginação. Confusa
e com outros personagens a invadi-la constrói uma história diferente, divertida e cheia de criatividade. Baseando-se nos contos dos irmãos Grimm e histórias tradicionais portuguesas esta senhora dá-nos um momento de
teatro surpreendente.”
“Toda a água que nos une” de ANA PAULA MATEUS (apresentação de livro)
“Toda a água que nos une”, de Ana Paula Mateus, obra vencedora do Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha/
Correntes d’Escritas 2019: “Um pianista. Uma escritora. A história de um amor improvável na cidade onde é bom
viver.” Ana Paula Mateus nasceu a 16 de julho de 1964, na Póvoa de Varzim, tendo sido cronista do jornal local
“O Comércio da Póvoa de Varzim”, colaborou em várias coletâneas e antologias literárias e, além da produção,
dedica-se à revisão de textos literários.
Apaixonada pela leitura e pela escrita, são as inquietudes a que a autora tenta dar voz que motivam o seu trabalho literário.
1 agosto - The Cover Van (música)
O conceito melódico e intimista é a imagem de marca do projeto, que pretendeu proporcionar a quem ouviu
uma experiência auditiva diferente, que o marcasse e transportasse a um passado de grandes recordações, mas
que também ao mesmo tempo o despertasse para o toque artístico pessoal que cada um dos músicos entregou
em cada um dos temas.
2 agosto - Entre Pontos e Contos (conto infantil)
Histórias contadas e animadas por Cláudia Pinheiro.
Cláudia Pinheiro diz “Possuo um sentimento intenso pelos tecidos, suas texturas, cores, manuseamento, aliado
a outro sentimento intenso pelo mundo das histórias infantis!!
A interpretação de um pormenor do livro infantil escolhido é feita depois do sentimento (paixão) se apoderar da
minha pessoa: observo as ilustrações, cores e imagino sempre a composição com as texturas dos tecidos, sonho
e faço desenhos na minha imaginação!! Depois desta fase, o sentimento intenso dá origem à peça, que é sempre
única! É na obra que deposito e esvazio todos os sentimentos que vou recolhendo ao longo dos tempos...
Assim, o meu trabalho criativo dá origem a diversas personagens e cenários (tapetes de histórias, aventais,
sacos) feitos em tecidos, costurados à mão ou à máquina, que ajudam o narrador/contador de histórias/interessados, a estabelecer um ambiente único, dando beleza à interpretação do conto infantil (...)
(…) Acompanhada sempre por música no pequeno atelier, vou colocando camadas em cima de camadas e construindo mundos que me acariciam e que me reconfortam, longe do mundo lá fora... “.
Paulo Vatayan (música)
O pianista Paulo Vatayan apresentou uma abordagem ao piano não convencional, divertida e sem preconceitos. Oferecendo uma viagem por alguns temas intemporais da história do pop e do rock, da música clássica e
também de bandas sonoras do cinema, sem esquecer alguns dos seus temas originais.
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3 agosto - Tambor de mão (oficina infantil)
Oficina realizada por Paula Moça. Momentos divertidos para aprender a reutilizar materiais e usar diferentes utensílios.
Direcionado ao público mais novo.
Janela Indiscreta, o que dizem as estrelas” de MÁRIO AUGUSTO (apresentação de livro)
Ao longo de 30 anos de carreira na televisão, Mário Augusto realizou mais de duas mil entrevistas de cinema, sendo o
jornalista português que mais estrelas entrevistou. Com algumas, a convivência e os reencontros enriqueceram as conversas, que foram muito para além do mais recente filme ou escândalo de Hollywood. Nos 15 anos de Janela Indiscreta,
Mário Augusto selecionou as suas melhores entrevistas 25 dos maiores nomes da indústria cinematográfica. Ilustrado
com caricaturas certeiras de André Carrilho. Tal e qual!
4 agosto - Sessão de autógrafos com AFONSO CRUZ
Sessão de autógrafos com Afonso Cruz, escritor, ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamb.
THE SOAKED LAMB (música)
O reportório desta banda viaja pelos estilos musicais blues ao estilo de Piedmont, também trazem bocadinhos de ragtime,
boogie-woogie, swing e gospel.
The Soaked Lamb ofereceu um serão de pura diversão e ótima qualidade musical.
5 agosto - Boneco com Meia (oficina infantil)
Oficina realizada por Paula Moça. Momentos divertidos para aprender a reutilizar materiais e usar diferentes utensílios.
Direcionado ao público mais novo.
6 agosto - Sérgio Mirra (música)
No dia 6 de agosto o Espaço Lounge contou com duas apresentações de Sérgio Mirra, juntando muito público que cantou e dançou acompanhando os sons tradicionais da música Portuguesa.
O projeto “SÉRGIO MIRRA” surge da sua grande paixão pela música tradicional portuguesa e da vontade de passar às
gerações vindouras este tesouro riquíssimo que é a música tradicional e os instrumentos tradicionais portugueses. A voz
e o Cavaquinho são a base deste projeto, mas o Bandolim e as Violas regionais também terão o seu papel de destaque
nas mãos do Sérgio Mirra. Acompanhado por dois grandes músicos, Luís Pinho, na Guitarra Clássica e Hervê Freire, na
Percussão, têm construído um espetáculo cheio de alegria, boa disposição e um conjunto de músicas cantadas e instrumentais, recolhidas em todo o país, do norte ao sul e também passando pelas ilhas
9 agosto - EZ Sub (animação de rua)
A 9 de agosto a animação ficou a cargo do projeto EZ Sub, uma iniciativa muito bem recebida pelo muito público
que fez fila para participar nesta experiência.
Num cenário urbano, um estanho submarino navega desorientado. É uma máquina cénica de grande formato,
capaz de transportar os transeuntes para uma nova realidade. O Projeto EZ põe a sua experiência cénica ao
serviço de uma inovadora experiência sensorial, desenvolvendo um projeto que transforma o público em ator e
performer, no interior de um submarino urbano que dá vida a momentos especiais.
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10 agosto - “Números que contam histórias” de ANDRÉ RODRIGUES (apresentação de livro)
Os números estão muito mais próximos de nós do que julgamos e dominam o nosso quotidiano, mesmo
que não gostemos de matemática. Mas este não é um livro de matemática, ainda que seja protagonizado
por números. Confuso? Nem por isso. Este é, literalmente, um livro de cultura geral e os números são
as personagens principais de histórias verídicas e cheias de informações e factos que o leitor provavelmente desconhece.
3st3 p3qu3n0 t3xt0 s3rv3 4p3n45 p4r4 m05tr4r c0m0 4 no554 c4b3ç4 c0n53gu3 f4z3r c01545
1mpr3551on4ant35! R3p4r3: n0 1n1c10 p4r3c14 c0mpl1c4d0, m45 n35T4 L1nh4, 4 5u4 c4b3ç4 v41
d3c1fr4nd0 0 c0d1g0 qu453 4ut0m4t1c4M3nt3, 53M pr3c154r d3 p3n54r mu1t0, c3rt0? 3nt40 p0d3
0rgulh4r-53 d1550. 4 5u4 c4p4c1d4d3 m3r3c3! P4r4b3ns!
«Percebeu tudo à primeira? No princípio parece estranho, mas depois torna-se mais fácil. Números que
contam histórias ou histórias que contam números? Que histórias podem contar essas entidades tão
frias, impessoais e inquestionavelmente objetivas? Que vidas têm, afinal? Este livro é a demonstração
inequívoca de como os números podem dizer muito mais do que a informação impressa pelos seus algarismos.» Do prefácio de João Duque.
11 agosto - “A Orquestra da Baleia” de MÁRIO JOÃO ALVES (apresentação de livro)
“O livro A ORQUESTRA DA BALEIA surgiu de uma encomenda da Orquestra Clássica do Centro e pretende celebrar a estreita relação que esta instituição mantém com Cabo Verde. O autor, Mário João Alves
(talvez mais conhecido pelo seu percurso como cantor mas com um já sólido percurso na escrita) e a
ilustradora Dina Sachse (recente vencedora de ilustração do Prémio Lusófona da Trofa), criaram uma
espécie de epopeia marítima de uma orquestra em digressão. A história é simultaneamente um momento
de pura fantasia e uma alegoria à nossa relação com a música. Ao modo como ela nos afeta e move.
No fundo, pretende ajudar os mais novos (e não só) a deixar-se maravilhar pelo poder da música. A Orquestra realiza a sua viagem para Cabo Verde num pequeno barco chamado Casca de Voz. (…)”
Banda Musical da Póvoa de Varzim (música)
A Associação da Banda Musical da Póvoa de Varzim voltou a marcar presença na Feira do Livro, responsável por animar musicalmente a noite de 11 de agosto. Embaixadora privilegiada do concelho e considerada Instituição de Utilidade Pública, a Associação da Banda Musical marcou presença com vontade
de preencher o ar noturno de sonoridades clássicas e brindar com belíssimas melodias aqueles que
escolheram o Largo do Passeio Alegre para passar uma noite bem agradável.
12 agosto - Casa de passarinho de papel (oficina infantil)
Oficina realizada por Paula Moça. Momentos divertidos para aprender a reutilizar materiais e usar diferentes
utensílios. Direcionado ao público mais novo.
“POESIA E MÚSICA” com AURELINO COSTA, BENEDITA STINGL, AURORA GAIA, CÔTA SEIXAS e JOSÉ PEIXOTO
(sessão de poesia)
Sessão de poesia com Aurelino Costa, acompanhado por Benedita Stingl, Aurora Gaia, Côta Seixas e ainda José
Peixoto, músico convidado para animar as palavras dos diseurs. Uma sessão com a marca sempre especial e
surpreendente de Aurelino Costa.
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13 agosto – Organizadores com rolos de papel (oficina infantil)
Oficina realizada por Paula Moça. Momentos divertidos para aprender a reutilizar materiais e usar diferentes
utensílios. Direcionado ao público mais novo.
“O Espada a Rasto” de ANTÓNIO ASSUNÇÃO (apresentação de livro)
“O Espada a Rasto” é a fantasiosa personificação criada pelo povo ao incógnito oficial, Alferes de Cavalaria, que
depois de desaparecido e, talvez morto, continuou a preencher de temor a imaginação de sucessivas gerações das
gentes das proximidades da Quinta de Geão (Santo Tirso).
A procura em aclarar a realidade da fantasia, bem como a pesquisa sobre as desconhecidas origens do Alferes,
conduziu o autor por entre factos históricos sobejamente conhecidos e indesmentíveis. Tal indagação, algo demorada e persistente, acabou premiada com uma história incrível de sobrevivência humana; de amor, plena de contornos trágicos; de solidariedade e de fé; de honradez de ideais; de relice viciosa; de crimes de sangue e assaltos;
de embuste e fuga à guerra. Por consequência, “O Espada a Rasto” não é apenas um romance de ficção histórica.
14 agosto – Littleband (música)
A Littleband deambulou por sons de jazz, bossa nova e blues, com temas suaves e agradáveis ao ouvido, deixando espaço para conversas, convívio e até aquele silêncio que fica bem. O muito público presente ficou deslumbrado com a música de qualidade e o bom ambiente!
Data – 27 julho a 15 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Dança
Título – Vida
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Cine-Teatro Garrett recebeu no dia 30 de julho cerca de 80 alunos das
várias classes da academia de dança DanceBox. Com o objetivo de dar a conhecer o trabalho realizado ao longo do
ano foi apresentado o espetáculo Vidas. Um espetáculo intimista que emocionou as centenas de pessoas que se deslocaram ao Cine-Teatro Garrett.
O Cine-Teatro na rota das academias e da sua tentativa de formação da entidade individual do artista e do espectador.
Data – 30 julho 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/DBox
Atividade: Cinema
Título – Sessões Cineclube Octopus - julho
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Desde a primeira sessão realizada no renovado Cine-teatro Garrett,
o Cineclube Octopus viu a sua atividade regular, às quintas-feiras, transformar-se em verdadeiros sucessos de
bilheteira, com um público renovado e em constante crescimento.
Durante o mês de julho foram exibidos os seguintes filmes:
4 julho – John Mcenroe: O Domínio da Perfeição, de Julien Faraut : Em 1984, o tenista John McEnroe disputou a
final do Open de França com Ivan Lendl. McEnroe estava no topo do ténis a nível mundial. A partir de imagens de
16mm da altura, incluindo de Roland Garros, este documentário do realizador Julien Faraut tenta traçar um retrato do entretanto retirado tenista que ganhou sete Grand Slams. O desporto é uma área em que o realizador tem
alguma experiência: em 2013, assinou “Un Regard Neuf sur Olympia 52”, sobre a esquecida primeira longa-metragem de Chris Marker, que era já de si um documentário sobre os Jogos Olímpicos de Helsínquia em 1952
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11 julho – Besta, de Michael Pearce: Moll, de 27 anos, é uma rapariga com um passado sombrio que vive numa
pequena ilha, sob o cuidadoso controlo da mãe. Um dia, conhece Pascal, recém-chegado à cidade, por quem
se sente imediatamente atraída e com quem inicia uma história de amor. Quando ele se transforma no principal
suspeito pela violação e morte de várias jovens, Moll recusa-se a acreditar, dando, inclusivamente, um falso álibi
para o proteger. Apesar de tudo, a dúvida instala-se e a relação entre ambos modifica-se.
Um “thriller” psicológico que marca a estreia em longa-metragem do britânico Michael Pearce e que conta com
as actuações de Johnny Flynn, Jessie Buckley, Trystan Gravelle, Geraldine James e Olwen Fouéré.
18 julho – Em Chamas, de Lee-Chang-Dong: Jong-soo reencontra casualmente Hae-mi, uma amiga de infância
que, prestes a fazer uma viagem a África, lhe pede para cuidar do gato durante a sua ausência. Ao regressar, já
no aeroporto, ela apresenta-lhe Ben, com quem se envolveu romanticamente durante a viagem e que decidiu
segui-la. Entre os dois homens surge uma relação ambígua, com tanto de fascínio como de rivalidade, que assume novas proporções quando o forasteiro confessa o seu estranho prazer.
Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um drama com toques de mistério, realizado, escrito e produzido
pelo sul-coreano Lee Chang-Dong (“Oásis”, “Poesia”), que se inspira no conto “Os Celeiros Incendiados”,
incluído na compilação “O Elefante Evapora-se”, da autoria do aclamado escritor japonês Haruki Murakami.
25 julho – Sinónimos, de Nadav Lapid: Yoav não é francês mas quer sê-lo: chegado de Israel para fugir a um
país que diz “estar condenado”, procura reinventar-se. Com um ligeiro sotaque, uma gramática arcaica e um
dicionário no bolso, vai percorrendo as ruas de Paris entoando palavras francesas.
“Sinónimos” é um drama autobiográfico com assinatura do realizador israelita Nadav Lapid (“O Polícia”). Foi
escolhido para ser o filme de encerramento da edição de 2019 do Indielisboa.
Atividade: Variedades
Título – Cerimónia de Abertura do Leo Europa Fórum 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Cine-Teatro Garrett acolheu, no dia 4 de Agosto, a Cerimónia de
Abertura do Leo Europa Fórum 2019. O evento é realizado este ano pela cidade do Porto até dia 10 de agosto e
coube á Póvoa de Varzim e ao Cine-Teatro Garrett receber a cerimónia de abertura do Fórum que reúne centenas de jovens europeus.
Desenvolvidos com o objetivo de proporcionar aos jovens a oportunidade de efetuarem serviço comunitário
e assim adquirirem experiência e qualidades de liderança, os Clubes Leo marcam encontro neste Fórum com
jovens de diferentes países a trabalhar em conjunto com o objetivo de servir a comunidade.
Data – 4 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Lions Club da Póvoa de Varzim
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Atividade: Cinema
Título – Toy Story 4
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“Passados 24 anos do primeiro “Toy Story”, que marcou a estreia da Pixar nas longas-metragens e a primeira
vez que um filme foi totalmente animado a computador, a história do Xerife Woody e do astronauta Buzz Lightyear, dois brinquedos, e dos seus amigos, chega ao quarto capítulo. Desta feita, a trama gira à volta de Forky,
uma mistura entre uma colher e um garfo que tem uma crise existencial e desaparece. Cabe, então, aos outros
brinquedos embarcarem numa aventura em busca dele.”
Data – 4 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Rocketman
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos
à noite, para um público mais abrangente.
“Um filme biográfico sobre Elton John (nascido Reginald Kenneth Dwight, na cidade de Londres, a 25 de março
de 1947), considerado um dos mais importantes cantores, compositores e pianistas da atualidade. A história
acompanha-o desde os tempos em que, ainda criança, encantava professores da Royal Academy of Music, uma
das instituições musicais mais respeitadas do Reino Unido, até à consagração como estrela internacional. O
espectador segue a sua parceria e amizade de décadas com o também compositor Bernie Taupin, a luta contra a
depressão, abuso de drogas e as dificuldades na aceitação da sua própria homossexualidade.”
Data – 4 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Pokémon - Detective Pikachu
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“Na cidade futurista de Ryme City, seres humanos convivem pacificamente com pokémons. Quando o detective
Harry Goodman desaparece sem explicação, o seu filho Tim decide investigar por conta própria. É então que se
depara com um aliado inesperado: Pikachu, um pequeno pokémon amarelo com ambições de detective que, ao
contrário de todos os outros, consegue fazer-se entender pelo jovem Tim. Juntos, vão encontrar as pistas que
faltavam para desvendar o mistério. No decorrer da investigação, deparam-se com uma conspiração de largas
proporções que ameaça pôr em causa as relações amigáveis entre humanos e pokémons.
Inspirado nos desenhos animados japoneses que fizeram furor no final da década de 1990, um filme que combina imagem real e animação…”
Data – 11 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Cinema
Título – Boheamian Rhapsody
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos à
noite, para um público mais abrangente.
“Um filme autobiográfico sobre os Queen, uma das maiores bandas de rock de sempre. Apesar de ter Freddie
Mercury como foco principal, é mostrada a amizade entre os seus elementos e as circunstâncias que os tornaram
verdadeiros ícones do panorama musical da época. Um desses momentos cruciais acontece no concerto Live Aid,
realizado no Estádio de Wembley (Londres), a 13 de julho de 1985, onde Mercury - recebendo a ovação de uma
plateia de quase 80 mil pessoas e vários milhões de espectadores em mais de 100 países -, abriu o espetáculo com
“Bohemian Rhapsody”. Essa atuação apoteótica é ainda hoje considerada uma das maiores “performances” da
história do rock. Mercury viria a falecer devido a uma broncopneumonia, decorrente do síndrome da imunodeficiência adquirida humana (sida), de que era portador, em Londres, a 24 de Novembro de 1991. Tinha 45 anos.”
Data – 11 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Rei Leão
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular do
Cine-Teatro Garrett.
“Nas Terras Altas de África, o leão Mufasa reina com sabedoria e generosidade, conquistando o respeito do seu povo.
Simba, o seu filho, crescerá e, a seu tempo, tomará o seu lugar, respeitando o equilíbrio entre todas as formas de vida.
Tudo parece pacífico à excepção de Scar, o ressentido irmão de Mufasa, que sempre aspirou subir ao trono. Na sua
obsessão de se tornar rei, Scar não olhará a meios para eliminar Mufasa e a sua cria para atingir os seus propósitos...
Depois do sucesso mundial de “Rei Leão”, vencedor de dois Óscares em 1995, a Walt Disney Pictures e a Fairview
Entertainment usam tecnologia de ponta para recriar a mesma história em versão “live-action”. Regressa assim ao
grande ecrã o destemido Simba que, com grande coragem e dignidade, reconquistou o trono do seu pai com a preciosa ajuda de Timon e Pumba, os seus dois grandes amigos.”
Devido à muita procura foram realizadas duas sessões que contaram com casa cheia.
Data – 18 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Cinema
Título – Velocidade Furiosa – Hobbs & Shaw
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos à
noite, para um público mais abrangente.
“Luke Hobbs, o agente federal interpretado por Dwayne “The Rock” Johnson que foi antagonista da equipa de “Velocidade Furiosa” no Rio de Janeiro, no quinto filme da saga, e depois se tornou aliado deles, e Deckard Shaw, vilão do
sétimo filme e posteriormente também comparsa a quem é dada vida por Jason Statham, juntam-se para o primeiro
“spin-off” de um dos mais populares “franchises” da actualidade, que dura desde 2011. Desta feita, os dois juntam-se
para ajudar a irmã de Shaw, Hattie (Vanessa Kirby) uma agente do MI6 que tem como missão apanhar um ex-colega
tornado terrorista, Brixton Lore (Idris Elba), que usa uma tecnologia que lhe dá uma força sobre-humana.”
Data – 18 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Música
Título – Paulo Vatayan
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 23 de agosto, promovido pela Associação de Pais e Amigos das
Escolas e Jardins de Infância de Laúndos, realizou-se o concerto de piano de Paulo Vatayan.
Numa abordagem ao piano não convencional, divertida e sem preconceitos, este concerto ofereceu-nos uma
viagem por alguns temas intemporais da história do pop e do rock, da música clássica e também de bandas
sonoras do cinema, sem esquecer os seus temas originais.
Data – 23 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Associação de Pais e Amigos das Escolas e Jardins de Infância de Laúndos
Atividade: Cinema
Título – Altamente Imperfeitos
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“No mundo escondido de UglyDolls, em que os bonecos ganharam vida, cada boneco tem direito a pertencer a
uma criança, mas os bonecos deformados vão para Uglyville, uma cidade criada para eles e donde não podem
sair. Moxy, uma boneca cheia de otimismo, decide contrariar isso, subindo pelo buraco donde saem novos residentes da cidade e pondo-se a explorar o mundo lá fora.”
Data – 25 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Cinema
Título – Altamente Imperfeitos
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“No mundo escondido de UglyDolls, em que os bonecos ganharam vida, cada boneco tem direito a pertencer a
uma criança, mas os bonecos deformados vão para Uglyville, uma cidade criada para eles e donde não podem
sair. Moxy, uma boneca cheia de otimismo, decide contrariar isso, subindo pelo buraco donde saem novos residentes da cidade e pondo-se a explorar o mundo lá fora.”
Data – 25 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Rainhas do Crime
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos
à noite, para um público mais abrangente.
“Nova Iorque, década de 1970. Claire, Kathy e Ruby são as dedicadas esposas de três mafiosos irlandeses recentemente apanhados pelo FBI. Com eles a cumprir uma pena de prisão durante pelo menos dois anos, elas ficam
sem saber o que fazer. Com pouco dinheiro e incapazes de arranjar um emprego que garanta a sobrevivência
das respectivas famílias, as três mulheres tentam encontrar uma alternativa. Para isso, decidem unir esforços e
continuar o negócio dos maridos. Contudo, sendo mulheres num mundo dominado por homens, elas vão ter de
endurecer os seus corações e mostrar de que material são feitas.”
Data – 25 agosto 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Sessões Cineclube Octopus - Agosto
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Desde a primeira sessão realizada no renovado Cine-teatro Garrett,
o Cineclube Octopus viu a sua atividade regular, às quintas-feiras, transformar-se em verdadeiros sucessos de
bilheteira, com um público renovado e em constante crescimento.
Durante o mês de agosto foram exibidos os seguintes filmes:
1 agosto – A Educadora de Infância, de Sara Colangelo: Lisa Spinelli é uma educadora de infância que se dedica de
corpo e alma às crianças. Um dia, ao observar Jimmy, de cinco anos, a recitar um poema da sua própria autoria,
apercebe-se que ele tem um talento fora do comum. Fascinada com as suas capacidades, que ela assume terem
de ser alimentadas, Lisa vê-se a ultrapassar os limites do admissível, colocando em causa não só a sua credibilidade mas também a integridade física da criança...
8 agosto – A Face – Mug, de Malgorzata Szumowska: Depois de um terrível acidente que lhe desfigurou o rosto
e quase lhe tirou a vida, Jacek tem de aprender a lidar com um transplante facial. A cirurgia decorre sem complicações de maior, mas essa transformação radical, que nem ele nem ninguém à sua volta consegue aceitar
completamente, vai causar-lhe graves problemas de identidade.
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15 agosto – Os Mortos Não Morrem, de Jim Jarmusch: A pequena cidade de Centerville foi sempre conhecida pelo
seu ambiente pacato. Mas tudo muda quando, sem que nada o previsse, algo de absolutamente aterrador acontece: os mortos começam a erguer-se das tumbas e a atacar todos os que encontram pelo caminho. E quando o caos
se instala em cada recanto da cidade, um grupo de gente corajosa, comandado pelos polícias Ronald Peterson e
Cliff Robertson, une-se para resistir à carnificina.
22 agosto – O Culpado, de Gustav Möller: O polícia Asger Holm está confinado a uma sala onde atende e direciona
chamadas de emergência. A maioria dos contactos são relativamente banais e de fácil resolução. Até que um dia
recebe o telefonema de uma mulher em pânico que afirma ter sido raptada. Depois disso, a ligação cessa. Apesar
da pouca informação que lhe é dada, Holm dá início a uma investigação desesperada para a resgatar. De telefone
na mão, mas impedido pelos superiores de sair da sua secretária, faz de tudo para descobrir o seu paradeiro, mobilizando amigos, colegas e conhecidos...
29 agosto – High Life, de Claire Denis: Para lá dos limites da Terra, muito além do Sistema Solar, Monte e a sua filha
Willow vivem em total isolamento numa astronave. Vários anos antes, ele e um grupo de criminosos condenados
aceitaram trocar as suas penas pela participação num projecto espacial. Foi-lhes dito que a missão teria como
propósito encontrar energias alternativas contidas num buraco negro. Contudo, já em órbita, depressa se dão
conta que a misteriosa Dra. Dibs lhes mentiu. Na verdade, estavam inseridos numa experiência inovadora de reprodução humana. E foi essa experiência que deu origem a Willow, o primeiro ser humano nascido fora dos limites
da Terra. Ao longo do tempo, todos os tripulantes da nave morreram. Exceto pai e filha.
Atividade: Cinema
Título – Duas Caudas – Uma Aventura Espacial
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“Ao descobrirem que extraterrestres chegaram à Terra com o objetivo de capturar animais de várias espécies para
serem levados para um zoo espacial na Zona Negra, um castor e um gato decidem que têm de fazer alguma coisa
para os impedir. É então que conhecem três pequenas criaturas alienígenas em luta contra os mesmos inimigos,
que se lhes vão juntar na importante missão de salvamento.”
Data – 1 setembro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
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Atividade: Cinema
Título – Ibiza
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos
à noite, para um público mais abrangente.
“Philippe é um homem já na casa dos sessenta que está determinado a conquistar o apreço dos dois filhos de
Carole, a sua nova namorada. Com isso em mente tem uma ideia que lhe parece infalível: deixar o filho mais velho
dela decidir o local para umas férias em família. Mas qual não é o seu espanto quando o rapaz decide escolher
Ibiza, a cidade espanhola conhecida pelas praias, intensa vida noturna e, pior ainda, por ser o destino predileto
das viagens de finalistas de grande parte dos adolescentes europeus. Philippe, que na verdade precisava da
calmaria de umas férias sossegadas, sente que aterrou no inferno. Mas talvez não seja bem assim…”
Data – 1 setembro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Walking the Camino: Six Ways to Santiago
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No dia 11 de setembro o Cine-Teatro Garrett foi palco para a exibição
do documentário Walking the Camino: Six Ways to Santiago. Numa sessão promovida pelo Grupo dos Amigos do
Caminho de Santiago, para além da exibição do documentário, estiveram presentes João Delicado e o Padre Jesuíta
Paulo Duarte que, posteriormente, comentaram o filme e partilharam algumas das suas experiências com o muito
público que lotou a sala principal.
“No documentário Walking the Camino: Six Ways to Santiago, os peregrinos percorrem o Caminho de Santiago a
pé durante 500 milhas. Dormem em beliches, muitas vezes ao som de ressonadores incríveis, debatem-se com bolhas nos pés, lesões debilitantes, contemplam paisagens deslumbrantes, muitas vezes debaixo de um sol escaldante
ou de chuva gelada. Encontram a bondade de estranhos e até surge o inesperado romance. Os sentimentos variam
entre a profunda tristeza e a profunda dúvida, riem com amigos e experimentam o esgotamento total. Tudo isto
encontra-se garantido a quem percorre o Caminho de Santiago…Walking the Camino é uma visão de perto de
uma das tradições mais consagradas pela humanidade. Ao seguir peregrinos de todas as esferas da vida enquanto
eles tentam atravessar um país inteiro a pé com apenas uma mochila, um par de botas e uma mente aberta, testemunhamos o poder magnético e milagroso do Caminho para mudar vidas. Impulsionados por um chamamento
inexplicável e um grande senso de aventura, cada peregrino lança-se de coração e alma na sua jornada a Caminho
de Santiago e, mais importante, numa jornada pessoal para si mesmo.”
Data – 11 setembro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Grupo dos Amigos do Caminho de Santiago Póvoa de Varzim
Atividade: Música
Título – Clarinetes Ad Libitum – Concerto Solidário
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Lions Club da Póvoa de Varzim promoveu, no dia 13 de setembro, um
evento solidário de angariação de fundos no Cine-Teatro Garrett. O grupo musical Clarinetes Ad Libitum levou a
palco um concerto desconcertante e bem disposto que deu ainda mais luz a uma noite em que o brilho maior foi o
espírito solidário do muito público que esgotou a sala principal e contribuiu para o principal objetivo deste evento.
Data – 13 setembro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Lions Club da Póvoa de Varzim
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Atividade: Cinema
Título – Angry Birds 2
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema para toda a família inserida na programação regular
do Cine-Teatro Garrett.
“Era uma vez uma ilha habitada por aves de todos os géneros e feitios. Como em qualquer outro lugar, existem
os que são naturalmente populares e os que se esforçam por ser aceites. É o caso de Red, Chuck e Bomb, três
passarocos muito amigos cuja inadaptação resultou em graves problemas de autocontrolo. Certo dia, a ilha foi
invadida por porcos verdes. Os temperamentais Red, Chuck e Bomb, a quem nunca ninguém deu importância,
puseram a sua raiva contida ao serviço de uma rebelião que os libertou a todos do jugo dos suínos. Esta guerra
teve consequências graves para a ilha dos porcos. Agora que todos viviam em relativa tranquilidade, as duas ilhas
são atacadas pelo estranho passarão Zeta que, farto de viver num lugar coberto de neve, decidiu conquistar novos
territórios. Ao compreenderem o perigo que enfrentam, pássaros e porcos apenas encontram uma solução: unir-se
contra a conspiração do invasor comum.”
Data – 15 setembro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Cinema
Título – Assalto ao Poder
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Sessão de cinema programada pelo Cine-Teatro Garrett, aos domingos à
noite, para um público mais abrangente.
Mike Banning, chefe de segurança de Allan Trumbull, Presidente dos EUA, vê a sua vida mudar drasticamente
quando é acusado de conspirar contra a vida do homem que protege. Com o FBI e a sua própria agência no seu encalço, tem de encontrar uma forma de ilibar o seu nome e, ao mesmo tempo, salvar Trumbull de quem o pretende
eliminar. Para isso, recorre à única pessoa em quem nesse momento pode confiar: o pai, um homem solitário e
misantropo que há muito se afastou da civilização.
Data – 15 setembro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG
Atividade: Teatro
Título – Festival de Teatro É-Aqui-In-Ócio
Breve descrição (Objetivos e descrição) – De 21 de setembro a 5 de outubro, o Cine-Teatro Garrett foi palco da IX
edição do Festival Internacional de Teatro da Póvoa de Varzim, é-Aqui-In-Ócio, organizado pelo Varazim Teatro em
parceria com a Câmara Municipal. O arranque do Festival aconteceu, como sempre, no dia do equinócio de Outono
que este ano se deu a 21 de setembro e terminou também, como é costume, no primeiro sábado de outubro. Este
ano o festival albergou onze espetáculos nacionais e internacionais, três dos quais para a infância e família, uma
sessão de cinema e a Comemoração dos 21 anos do Varazim Teatro.
O Festival arrancou no sábado, 21 de setembro, com a peça Vocês Viram o Meu Cão? pela Companhia Certa do
Varazim Teatro. Esta peça subiu novamente ao palco do Cine-Teatro Garrett no dia 22 de setembro às 18h.
Na quarta-feira, dia 25 de setembro, foi a vez de Vinícius Piedade, da companhia Brasileira Vinícius Piedade & Cia,
subir ao palco da sala principal com a peça Hamlet Cancelado.
A 26 de Setembro, José Valente e Manuel Maio levaram a palco no Café Concerto do Cine-Teatro Garrett o espetáculo Valente Maio.
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“Um duo, um encontro entre o violino e a viola que viaja entre múltiplos estilos, suscitando uma entusiasmante mistura entre virtuosismo e sensibilidade, entre o ‘clássico’ e o ‘jazz’, entre o que se conhece destes dois instrumentos
e aquilo que, por eles, há de vir.”
No dia 27 foi a vez da dança subir ao palco do Cine-Teatro Garrett com a Companhia de Dança Pé no Mundo a
apresentar o espetáculo Arquivo Negro – Passos Largos em Caminhos Estreitos.
“nós, negros, não somos descendentes de escravos, mas sim descendentes de seres humanos africanos que foram
tornados escravos, ou seja, escravizados. Como filhos resultados de uma diáspora forçada, nós, seus descendentes, fomos trazidos ao mundo com o direito de sermos autores e protagonistas de nossa própria história, que,
desde África e também nas Américas e no Brasil, é regada de beleza, inteligência, estratégia, criatividade e grandes
feitos. Assim, seguimos a passos largos em caminhos estreitos. Passos que vêm de longe”
O dia 28 teve direito a duas apresentações distintas, primeiro, durante a tarde, a Sala de Ensaios acolheu a peça,
destinada aos mais novos, 1 Planeta & 4 Mãos pela Companhia Certa do Varazim Teatro. Às 22h foi a palco, na Sala
Principal, a antestreia da peça Primeiro Amor, um projeto de Rui M. Silva e Pedro Diogo.
Pela mão da Companhia Elefante Elegante chegou ao Cine-Teatro Garrett no dia 29 de setembro, PATAPATÚM, um
espetáculo de teatro visual destinado aos mais novos.
Data –21 de setembro a 5 outubro 2019
Local – Cine-Teatro Garrett
Promotor (es) - CMPV/CTG/Varazim Teatro
Atividade: Cinema
Título – Sessões Cineclube Octopus - setembro
Breve descrição (Objetivos e descrição) – – Desde a primeira sessão realizada no renovado Cine-teatro Garrett, o
Cineclube Octopus viu a sua atividade regular, às quintas-feiras, transformar-se em verdadeiros sucessos de bilheteira, com um público renovado e em constante crescimento.
Durante o mês de setembro foram exibidos os seguintes filmes:
5 setembro – Era Uma Vez em … Hollywood , de Quentin Tarantino : Los Angeles (EUA). O ano é 1969. Rick Dalton
é um ator de “westerns” televisivos que, juntamente com o seu duplo e amigo de longa data Cliff Booth, chega a
Hollywood determinado a reavivar a sua carreira. Ali, os seus destinos vão cruzar-se com personagens que marcaram uma época. Entre elas está a jovem Sharon Tate, na altura grávida do cineasta Roman Polanski; e Charles
Manson, cujos crimes cometidos por si e pelos seus seguidores chocaram o mundo, mudaram costumes e deram
o mote ao fim do movimento “hippie”.
12 setembro – 3 Rostos , Jafar Panahi : Behnaz Jafari, uma actriz iraniana muito popular, recebe um vídeo da jovem
Marziyeh, a quem a família proibiu de estudar. O seu maior desejo é entrar no Conservatório de Teatro de Teerão
e acha que, uma vez que a família gosta muito dos filmes da actriz, talvez ela os consiga convencer a deixá-la
prosseguir os estudos. Comovida por essa história, Jafari contacta o realizador Jafar Panahi, seu amigo. Cúmplices, os dois seguem viagem até à aldeia de Marziyeh. No percurso, vão conhecer vários habitantes daquele lugar
remoto, onde a generosidade das gentes se mistura com preconceitos e tradições profundamente enraizados.
19 setembro – Foxtrot, de Samuel Maoz : Tel Aviv, Israel. Michael e Daphna recebem a notícia de que o filho,
soldado das forças armadas, morreu durante um conflito. As autoridades israelitas recusam-se a dar detalhes
do sucedido. Entretanto, vêm a perceber que os oficiais se enganaram. Zangado com o equívoco, Michael exige
que as forças armadas façam o filho regressar a casa.
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MUSEU MUNICIPAL
Atividade: AÇÃO LÚDICO-PEDAGÓGICA
Título: “Conversas com História”
Breve descrição: A convite do Colégio de Amorim, o Dr. José Flores deslocou-se às escolas para participar numas ações de sensibilização e falar sobre Património e Arqueologia do concelho.
Objetivos: Realizar atividades de âmbito cultural
Data: 23,24,25 e 27 setembro
Local – Grande Colégio/ Colégio de Amorim
Promotor (es) - Município/Museu Municipal/ Gabinete de Arqueologia
Atividade: AÇÃO LÚDICA-PEDAGÓGICA
Título: “Recriação Histórica – Castrejos e Romanos”
Breve descrição: A associação “Comunidade de Montes de Camposancos”, de A Guarda, solicitou ao Museu
Municipal da Póvoa de Varzim a realização de uma recriação histórica no Monte de Santa Tecla, ilustrando o tipo
de vida e lutas entre os castrejos e romanos (séc. II/I a.c), seguindo o modelo das recriações feitas na Cividade de
Terroso. Foi igualmente solicitada a realização de duas representações do teatro de marionetas “Avé Lunae” com
a colaboração dos funcionários do Museu. Para esta atividade contou-se, também, com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros de Terroso. Estas atividades foram realizadas no âmbito das festividades de Santa Tecla.
Objetivos: realizar atividades de âmbito cultural.
Data: 22 setembro 2019
Local – Monte de Santa Tecla, A Guarda, Galiza, Espanha
Promotor – Município /Museu Municipal/ Associação Cultural “O Piueiro” da Galiza/Escuteiros de Terroso
Atividade: AÇÃO LÚDICA-PEDAGÓGICA
Titulo: Trabalhos Arqueológicos na Cividade de Terroso
Breve descrição: O Museu Municipal organizou durante o mês de agosto, trabalhos arqueológicos na Cividade
de Terroso, tendo em vista a recuperação da mesma.
A campanha decorreu durante mais ou menos um mês e contou com a participação de 25 voluntários, sobretudo
jovens estudantes do secundário e do ensino superior.
Objetivos: Recuperar o património arqueológico e sensibilizar os jovens para a importância da arqueologia e dos
seus métodos de trabalho, da natureza e do equilíbrio ambiental.
Data – 5 a 23 agosto 2019
Local – Cividade de Terroso
Promotor(es) - Município/ Museu Municipal / Gabinete de Arqueologia / Grupo dos Amigos do Museu
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Atividade: EXPOSIÇÃO
Título: “Marcas de Pescadores Póvoa de Varzim/ A Guarda”, em Vigo
Breve descrição: O tema das marcas ou siglas de pescadores, tem sido objeto de um trabalho conjunto de estudo e
divulgação por parte de entidades da Póvoa de Varzim e A Guarda (Vigo). Foi neste contexto que surgiu a ideia de
montar uma exposição sobre as siglas no Museu do Mar da Galiza, em Vigo. Exposição com a mesma temática já
tinham sido montadas, anteriormente, no Museu Municipal e na Casa dos Alonsos, em A Guarda.
Objetivos: realizar atividades de âmbito cultural.
Expor e divulgar o espólio cultural do concelho da Póvoa de Varzim
Data: 26 julho a 21 agosto 2019
Local – Museu do Mar da Galiza –Vigo (Espanha)
Promotor – Município /Museu Municipal/ Museu do Mar da Galiza –Vigo
Atividade: EXPOSIÇÃO
Título: “Atlântico”
Breve descrição: O artista plástico Hélder Luis apresentou o projeto “Atlântico”, uma exposição de fotografia,
suplementada por documentação informativa e registo vídeo, para além da publicação de um livro sujeito à mesma
temática.
Tratou se de um projeto deste designer, artista multimédia e músico poveiro, que relata a sua viagem da Póvoa de
Varzim até Ponta Delgada a bordo do barco de pesca “Iris do Mar, bem como o acompanhamento da atividade
piscatória, ao largo dos Açores.
Objetivos: realizar atividades de âmbito cultural.
Data: 25 julho a 21 setembro 2019
Local – Museu Municipal
Promotor – Município /Museu Municipal/ Grupo dos Amigos do Museu
Atividade: AÇÃO LUDICA-PEDAGÓGICA - PALESTRA
Título: “1919-2019 – Centenário da Morte de Patrão Lagoa”
Breve descrição: O Museu Municipal assinalou o centenário da morte do Patrão Lagoa, através da realização de
uma palestra pela Dr.ª Maria de Jesus Rodrigues; foi abordada a temática dos Socorros e Náufragos e fez-se uma
contextualização histórica sobre a vida e obra do herói humanitário, responsável pelo regaste de mais de uma
centena de vidas.
Objetivos: realizar atividades de âmbito cultural.
Data: 08 julho 2019
Local – Museu Municipal
Promotor – Município /Museu Municipal
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Atividade: EXPOSIÇÃO
Título: “Como se brincava no tempo dos nossos Pais, Avós e Bisavós”
Breve descrição: nesta exposição pode-se encontrar brinquedos, jogos, trajes, livros, fotografias e tudo o que possa
elucidar sobre os diferentes aspetos relacionados com a infância dos poveiros, independentemente do género e
da classe social, desde o século XIX ao XXI; dos brinquedos de há cem anos, aos brinquedos da nossa meninice.
Objetivos: realizar atividades de âmbito cultural. Expor e divulgar o espólio cultural do concelho da Póvoa de Varzim
Data: março 2017 a julho 2019
Local – Museu Municipal (Sala das Exposições Temporárias)
Promotor (es) - Município/Museu Municipal/Grupo dos Amigos do Museu
Atividade: APOIO LOGÍSTICO E TÉCNICO A ENTIDADES EXTERNAS
Breve descrição: O Museu Municipal tem recebido múltiplas solicitações de escolas, associações do Concelho,
para além de particulares, para colaborar em atividades de divulgação cultural quer seja com apoio logístico (trajes, acessórios, tendas, cadeiras, aprestos), quer seja com apoio técnico (registo documental e fotográfico), em
trabalhos académicos, em atividades culturais, montagem de exposições, etc. Tem, também, recebido solicitações
de outros Municípios, para o empréstimo de acessórios e de trajes de cena, para fazerem parte em recriações
históricas, eventos culturais comemorativos, exposições, etc.
Neste período compreendido entre 1 junho e 30 setembro foram solicitadas ao Museu 18 colaborações técnicas
(que vão desde informações para trabalhos académicos, pareceres técnicos sobre temas variados; recolha de fotografias/ imagens sobre a Povoa, sua história e outros temas de interesse local, preenchimento de questionários
relacionados sobre o património local, etc.); 24 pedidos de empréstimo (Trajes de cena e acessórios para diversas
atividades, aprestos marítimos, tendas, utensílios diversos) no total de 750 peças e acessórios.
Objetivos: expor e divulgar o espólio cultural do Museu
Data – Atividade segundo solicitação
Local – Escolas, associações culturais e Instituições do concelho, bem como de outros municípios
Promotor (es) - Promotor (es) - Município/ Museu Municipal / Escolas / Instituições do Concelho.
Atividade: SERVIÇOS EDUCATIVOS
Breve descrição: Os serviços educativos têm um programa específico, com atividades lúdico-pedagógicas adaptadas a todos os escalões etários, sujeitas a agendamento prévio, que vai desde visitas guiadas no Museu, Pólo da
Igreja românica de Rates, Cividade de Terroso, Farol de Regufe, bem como a apresentação de peças de teatro de
marionetas; oficina de tecnologias tradicionais; jogos pedagógicos tradicionais; “Arqueólogo por um Dia “;” Detetives de Praia”.
No período compreendido entre 01 junho e 30 setembro foram realizadas 42 visitas guiadas (Museu, Núcleos
Museológicos, Farol de Regufe e Ecomuseu de Rates); 11 apresentações das peças de teatro de marionetas: “O
Homem que falou com os Peixes” e “Avé Lunae” com um total de 2154 pessoas, especialmente publico escolar.
Objetivos: realizar atividades de âmbito cultural. Pretende-se incentivar, especialmente no público mais jovem, o
gosto pela história local, tecnologias tradicionais e o conhecimento do espólio do Museu.
Data – Atividades permanentes
Local – Museu Municipal e Núcleos Museológicos
Promotor (es) - Promotor (es) - Município/ Museu Municipal /Grupo dos Amigos Museu
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DESENVOLVIMENTO
LOCAL
CÂMARA MUNICIPAL

CIAC
Atividade: Sessão de informação
Título – “À conversa com as empresas da Estela”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O encontro, para além de sensibilizar os empresários a aderirem ao
portal “Póvoa Empresas”, lançado no 2º Congresso Empresarial da Póvoa de Varzim, também proporcionou
conhecer empresas com projetos inovadores na região, tais como: Safiestela – aquacultura; Henrique & Fátima
– horticultura e Garrafeira Divino – comércio de vinhos e outras bebidas.
Data – 4 de junho
Local – Freguesia da Estela
Promotor (es) - Gabinete de Apoio à Agricultura e Pescas
Atividade: Festival de Conservas
Título – 2º Festival de Conservas
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Pelo segundo ano consecutivo realizou-se o 2º Festival de Conservas, desta
vez promovido pelo Município da Póvoa de Varzim com o apoio da Associação Nacional dos Industriais de Conservas
de Peixe (ANICP) e a Fortaleza da Póvoa de Varzim.
O evento proporcionou diversos momentos de degustação de conservas, showcooking, prova de vinhos, animação
cultural, entre outros.
A ação proposta pretende despertar a curiosidade da Fortaleza da Póvoa de Varzim, através um fim-de-semana dedicada às conservas.
Data – 12,13 e 14 de julho
Local – Fortaleza da Nossa Sr.ª da Conceição
Promotor (es) - Gabinete de Apoio à Agricultura e Pescas, Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe
(ANICP) e da Fortaleza da Póvoa de Varzim
Atividade: Atendimento técnico ao munícipe
Titulo - Atendimento técnico ao munícipe em parceria com o GAL COSTEIRO LITORAL NORTE – AMP
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) - No âmbito das competências atribuídas quer ao Gabinete de
apoio à Agricultura e Pescas, quer ao GAL COSTEIRO LITORAL NORTE – AMP são realizados atendimentos semanais a potenciais promotores para aconselhamento e orientação.
Data – marcação prévia
Local – Edifício Paços do Concelho
Promotor (es) - Gabinete de Apoio à Agricultura e Pescas e GAL COSTEIRO LITORAL Norte - AMP
Atividade: Atendimento técnico ao munícipe
Titulo - Atendimento técnico ao munícipe em parceria com a associação DLBC Rural – GAL LITORAL RURAL
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) - No âmbito das competências atribuídas quer ao Gabinete de apoio
à Agricultura e Pescas, quer à associação Litoral Rural são realizados atendimentos semanais a potenciais promotores para aconselhamento e orientação relacionada com a atividade empresarial agrícola.
Data – Semanalmente às quartas-feiras (marcação prévia)
Local – Edifício Paços do Concelho
Promotor (es) - Gabinete de Apoio à Agricultura e Pescas e DLBC Rural – GAL LITORAL RURAL
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Atividade: Atendimento técnico ao munícipe
Título – Sessão de divulgação sobre candidaturas DLBC RURAL/Litoral Rural
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito da Medida 10 – LEADER do Programa de Desenvolvimento Rural –
PDR2020 e da implementação da sua Estratégia de Desenvolvimento Local, o Grupo de Ação Local - Litoral Rural abriu
um novo período de candidaturas, para medidas que se destinam a modernizar e melhorar as condições de trabalho
das pequenas explorações agrícolas e das empresas que se dedicam à transformação e comercialização de produtos
agrícolas, bem como diversificar as atividades associadas às explorações agrícolas.
Neste sentido, o Gabinete de Apoio à Agricultura e Pescas, em parceria com a Associação LITORAL RURAL organizou
uma sessão de divulgação e esclarecimento das diversas medidas.
Data – 4 de setembro
Local – HORPOZIM
Promotor (es) - Gabinete de Apoio à Agricultura e Pescas e DLBC Rural – GAL LITORAL RURAL

MERCADO MUNICIPAL
Atividade: Salsation
Título: Salsation
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): Os professores Manuel Goiana e Carla Silva desafiaram todos os presentes à prática de exercício físico, de uma forma bastante divertida. A iniciativa começou às 10.30h, a sul da Praça
Marquês de Pombal.
Data: 15/06/2019
Local: Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração dos comerciantes e do grupo Salsation.
Atividade: Cozinha ao Vivo
Título: Sardinhada de S. Pedro
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): Às 10.30h da manhã começou mais uma iniciativa de parceria entre
o Mercado Municipal e a Proandi, que proporcionou a realização de novo “Cozinha ao Vivo”. O resultado foi uma
maravilhosa sardinhada, tão característica das comemorações do Dia de S. Pedro.
Data: 28/06/2019
Local: Praça Marquês de Pombal/Jardim Sul do Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração dos comerciantes, Proandi, Cozinhas Craveiro e Electro Amorim.
Atividade: Aula de Circuito
Título: Aula de Circuito
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): O Prof. Ricardo, da Varzim Lazer apresentou uma aula de circuito, na
zona de eventos do Mercado Municipal. Foi um convite à prática de exercício físico, de forma descontraída.
Data: 13/07/2019
Local: Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração do dos comerciantes e da Varzim Lazer.
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Atividade: Cocktails
Título: Cocktails
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): Da parceria entre o Mercado Municipal e a Proandi resultou a realização
de mais um evento, desta vez, de cocktails, que teve início pelas 10.30h da manhã e que agradou imenso aos presentes.
Data: 27/07/2019
Local: Local de Eventos – Piso 1 do Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração dos comerciantes, Proandi, Cozinhas Craveiro e Electro
Amorim.
Atividade: True Band
Título: True Band
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): O grupo True Band trouxe a música ao Mercado Municipal. Iniciou a sua
atuação na zona de eventos do Mercado Municipal, pelas 10.30h e o resultado final foi do agrado do público presente.
Data: 03/08/2019
Local: Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração dos comerciantes e do grupo True Band.
Atividade: Oficina de Artes Criativas
Título: Oficina de Artes Criativas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): O evento, relacionado com a economia circular doméstica e da
responsabilidade da Lipor teve início às 10h30, no piso 3 do Mercado Municipal.
Os participantes, previamente inscritos, levaram uma t-shirt para ser transformada num saco de compras permitindo, com a aplicação desta prática, a poupança económica e a proteção do planeta.
Data: 10/08/2019
Local: Local de Eventos – Piso 3 do Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração dos comerciantes e da Lipor.
Atividade: Tocadores de Concertina
Título: Tocadores de concertina
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final): O Grupo de Tocadores de Concertina do Rancho Folclórico de São
Pedro de Rates trouxe a alegria ao Mercado Municipal. A atuação teve início às 10.30h, na zona de eventos da
superfície comercial. Foi o ponto alto do evento, uma vez que os comerciantes e o público em geral dançaram e
cantaram ao som das músicas apresentadas.
De seguida, o grupo fez uma pequena apresentação nos restantes pisos do interior do Mercado Municipal e
terminou com uma volta em torno do edifício, que presenteou, quer os comerciantes das lojas exteriores, quer
os transeuntes.
Data: 31/08/2019
Local: Mercado Municipal
Promotor (es): Mercado Municipal, com a colaboração dos comerciantes e do Rancho Folclórico de São Pedro
de Rates.
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GABINETE DE DESPORTO
Atividade: “ATLETISMO”
Título – “XXXI CORRIDA S. PEDRO 2019”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Prova aberta a atletas federados e não federados na distância de
10.000m, incluindo ainda uma prova de caminhada, cujo valor total das inscrições reverte a favor de uma
IPSS da cidade – Instituto Madre Matilde
Data – 30 de Junho de 2019
Local – Artérias da cidade
Promotores – Pelouro do Desporto da CMPV / Bikeservice
Atividade: “ISF – INCLUSIVE GAMES 2019”
Título – EVENTO INTERNACIONAL ESCOLAR PARA ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Torneios de Boccia, Atletismo, Orientação, Natação e Atividades Culturais, com a presença de alunos vários países
Data – 7 a 11 de Julho de 2019
Local – Vários recintos da autarquia – Teatro Garrett, Pista de Atletismo, Parque da Cidade, Piscinas Municipais
e Pavilhão Desportivo Municipal
Promotores – Pelouro do Desporto da CMPV / Ministério da Educação
Atividade: “BTT”
Título – “PASSEIO NGPS”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Evento de BTT destinado à população em geral
Data – 13 de Julho de 2019
Local – Estradas do Concelho
Promotores – Pelouro do Desporto da CMPV / Montes Adrenalina Associação Desportiva
Atividade: “VERÃO DESPORTIVO 2019”
Título – “AERÓBICA DE PRAIA”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Atividade diária de dança nas várias vertentes, aberta a todos os veraneantes poveiros e forasteiros
Data – 15 de Julho a 31 de Agosto de 2019
Local – Parque Lúdico Bruno Alves
Promotor – Pelouro do Desporto da CMPV
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Atividade: “VERÃO DESPORTIVO 2019”
Título – “NOITE DO TÉNIS DE MESA”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Prova de Ténis de Mesa aberta a toda a população
Data – 2 de Agosto de 2019
Local – Esplanada do Carvalhido
Promotor – Pelouro do Desporto da CMPV
Atividade: “VERÃO DESPORTIVO 2019”
Título – “TORNEIOS DE PRAIA”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Torneios de Voleibol, Basquetebol 3x3, Beach Ténis e Futevólei, abertos a todos os veraneantes poveiros e forasteiros
Data – 8 e 9 de Agosto de 2019
Local – Parque Lúdico Bruno Alves
Promotor – Pelouro do Desporto da CMPV
Atividade: “VOLEIBOL”
Título – “TORNEIO NUNO RIOS”
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Evento de Voleibol, em homenagem a um antigo treinador do CDP e
aberto a toda a população.
Data – 31 de Agosto e 1 de Setembro de 2019
Local – Praia Verde
Promotores – Pelouro do Desporto da CMPV / CDP
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BOLSA CONCELHIA DE VOLUNTARIADO DA PÓVOA DE VARZIM
Atividade / Título: Gestão de Voluntariado
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, vem assegurando a mediação e promoção do Voluntariado no Concelho, mediante a gestão de propostas individuais de munícipes e a sua inserção em
Projetos Aprovados de Voluntariado, a gestão de seguros de voluntários, programas de voluntariado, formação inicial
para voluntários, apoia na análise e promoção de projetos de voluntariado de entidades parceiras e promove projetos
de voluntariado junto dos voluntários da Bolsa Concelhia.
A Bolsa Concelhia de Voluntariado também planeia e coordena o processo de recrutamento de novos voluntários e
analisa candidaturas a projetos de voluntariado.
Data – Anual
Local – Concelho
Promotor (es) - Pelouro da Coesão Social/BCVPV
Atividade / Título: Escola Superpoderes – Movimento Transformers/19.2018
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O projeto “Escola Superpoderes” do Movimento Transformers, é um
projeto que tem como finalidade melhorar as competências pessoais e sociais das crianças e jovens, por conseguinte combater o insucesso e abandono escolar, desenvolvendo em contexto escolar, projetos ao longo de
um ano letivo, onde possam descobrir os seus superpoderes, aprendê-los com mentores – voluntários e usá-los
posteriormente para transformar a comunidade.
Neste projeto duas mentoras voluntárias da Bolsa Concelhia de Voluntariado dinamizam o projeto “Escola Superpoderes” do Movimento Transformers na escola EB 2,3 de Rates do Município da Póvoa de Varzim.
Através desta parceria estratégica, a Bolsa Concelhia de Voluntariado está empenhada não só na mediação e
valorização local do Movimento Transformers, como em reforçar e apoiar a ação dos voluntários nos projetos
concelhios.
Data – De outubro 2018 a junho 2019
Local – Escola EB 2,3 de Rates do Município da Póvoa de Varzim
Promotor (es) - Pelouro da Coesão Social/BCVPV
Atividade/Título: Liga dos Amigos do Hospital /09.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 6 (seis)
voluntários, colabora com a Liga dos Amigos do Hospital nas suas atividades de voluntariado em contexto hospitalar. Os voluntários, colaboraram na orientação para as consultas e apoio no “Carrinho – café”; no internamento
e nas refeições pelos doentes mais dependentes e também no período da visita ao nível da companhia a doentes
internados.
Data – anual
Local – Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim
Promotor (es) - Pelouro da Coesão Social/BCVPV
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Atividade: GUSénior /01.2014
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização dos seus
voluntários, acompanhamento e apoio à coordenação e implementação local do projeto, tem vindo a participar na
dinamização do projeto de proximidade de voluntariado, junto de idosos do concelho sem retaguarda familiar, dinamizado pelo projeto GUS, da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai.
Data – anual
Local – União de freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai
Promotor (es) - Pelouro da Coesão Social/BCVPV e Projeto GUS
Atividade/ Título: Percursos de Cidadania, Alfabetização e Literacias / 10.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 9
(nove) voluntários, apoia este projeto que pretende dar resposta ao problema do analfabetismo e das baixas literacias
da população adulta do concelho através de um conjunto de oficinas que visam a aprendizagem e a alfabetização na
ótica do desenvolvimento de competências sociais, de literacia, interpessoais e alfabetização.
Data – Anual
Local – Concelho
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/Gabinete de Educação de Adultos
Atividade / Título: Projeto VOAHR MUNICÍPIOS - (Voluntariado Organizado para uma Ação Humanitária de Referência)
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito deste projeto o Pelouro da Ação Social através da Bolsa
Concelhia de Voluntariado, participou na Reunião Metropolitana de Técnicos de Voluntariado, finalizou o documento
do Planeamento estratégico e Diagnóstico municipal, organizou a Preparação dos Episódios Formativos Municipais e
participou na preparação do Dia Metropolitano do Gestor de Voluntariado.
Data – outubro de 2018 a setembro 2021
Local – Casa da Juventude / Bolsa Concelhia de Voluntariado
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social /Bolsa Concelhia de Voluntariado.
Atividade/Título: Campanha de Adoção de Animais “A Cerca” /21.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado através da disponibilização de 5 (cinco)
voluntários, apoiou a Campanha de adoção de animais promovida pela “A Cerca”. Esta Campanha de adoção de animais, teve como objetivo sensibilizar a população para adoção de animais que se encontram ao abrigo da “A Cerca”,
no sentido de posteriormente puder acolher mais animais abandonados.
Data – de 06 a 10 de junho de 2019
Local – Parque da Cidade e Esplanada do Carvalhido
Promotor (es) - Pelouro da Coesão Social/BCVPV/A Cerca
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Atividade/Título: Prevenção de Comportamentos Aditivos em Contexto Recreativo/ 16.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 8 (oito)
voluntários, apoiou a ação de sensibilização “Prevenção de Comportamentos aditivos em Contexto Recreativo”,
ao longo do evento “Dias no Parque”.
Esta iniciativa tratou de proporcionar aos voluntários participantes uma formação que lhes deu a oportunidade
de obter os conhecimentos, capacidades e motivação necessárias para desenvolver atividades de promoção da
saúde, na temática da Educação pelo Pares em Contexto Recreativo e desenvolver competências de comunicação
necessárias ao desempenho da função e fomentação da coesão grupal.
A ação de sensibilização “Prevenção de Comportamentos aditivos em Contexto Recreativo”, teve como objetivo
promover uma intervenção de proximidade, aconselhamento e disponibilização de material informativo junto dos
frequentadores mais jovens sobre o consumo abusivo de bebidas alcoólicas e substâncias aditivas.
Data – de 07 a 09 de junho de 2019
Local – Parque da Cidade
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV

Atividade: Limpeza de Praia/ 14.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 13 (treze)
voluntários, apoiou uma ação de Limpeza de Praia, promovida pela União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai.
Esta ação de Limpeza de Praia, teve como objetivo tornar as praias da Póvoa de Varzim mais limpas, e, sensibilizar a
população para a importância de uma sociedade sustentável e amiga do ambiente.
Data – 08 de junho
Local – Zona Sul da praia da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai

Atividade/ Título: Jogos Tradicionais Poveiros/ 22.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 11
voluntários, apoiou na dinamização, acompanhamento e orientação das crianças que quiseram praticar os Jogos
Tradicionais Poveiros, que decorreram no evento “Dias no Parque” e na rua da Junqueira.
Data – 09,10 e 15 de junho de 2019
Local – Parque da Cidade e Rua da Junqueira
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/União de Freguesias da Póvoa de Varzim.
Atividade/ Título: Apoio ao Estudo e às Atividades de Praia/ 24.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 2 (duas)
voluntárias, apoiou na dinamização, acompanhamento e orientação do estudo e das atividades de praia das crianças
do ATL do “Instituto Madre Matilde”, em conjunto com os colaboradores da instituição.
Data – de 17 a 11 de junho de 2019 (apoio ao estudo)
de 24 de junho a 31 de julho 2019 (apoio ás atividades de praia)
Local – Instituto Madre Matilde
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/Instituto Madre Matilde
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Atividade/ Título: IN Póvoa – Praia para Todos/ 13.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O “IN PÓVOA - Praia para Todos” é um projeto local de inclusão e acessibilidades, promovido pelo Instituto Maria Paz Varzim, em parceria com o Município da Póvoa de Varzim, desde 2016.
O projeto procura tornar as praias do concelho da Póvoa de Varzim, acessíveis a pessoas com desafios de acessibilidades, essencialmente de mobilidade condicionada e sensibilizar os veraneantes para a importância de uma
sociedade inclusiva.
Em 2019, houve um alargamento do Projeto, para Aver-o-mar, duplicando a disponibilização de pontos acessíveis,
nomeadamente:
- Ponto Acessível Praia Verde (Náutico), Póvoa de Varzim: de 1 de julho a 31 de agosto;
- Ponto Acessível Praia da Fragosa, Aver-o-mar: de 1 de julho a 31 de julho;
A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 37 voluntários, apoiou na dinamização, acompanhamento e orientação dos voluntários no projeto “IN Póvoa – Praia para Todos”.
Data – De 6 de julho a 31 de agosto
Local – Praia Verde (Náutico) e Praia da Fragosa (Aver-o-mar)
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / Bolsa Concelhia de Voluntariado da Póvoa de Varzim / Instituto Maria da
Paz Varzim.

Atividade/ Título: Apoio ás Atividades de Praia do Centro Social de Rates/ 23.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 1 (uma)
voluntária, apoiou na dinamização, acompanhamento e orientação das atividades de praia, com as crianças do ATL
do Centro Social de Rates.
Data – de 01 a 12 de julho de 2019
Local – Praia de Aver - o- mar
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/Centro Social de Rates
Atividade/ Título: Maior Arroz de Sardinha do Mundo/ 26.2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 26 (vinte
e seis) voluntários, apoiou na dinamização, acompanhamento e preparação do Maior Arroz de Sardinha, promovido
pela Confraria dos Sabores Poveiros, em parceria com o Município da Póvoa de Varzim.
Data – de 06 de julho de 2019
Local – Praça do Almada
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/Confraria dos Sabores Poveiros
Atividade/ Título: Dá-te Férias – Verão 2019 / 27.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 5
(cinco) voluntários, apoiou na dinamização, acompanhamento e orientação a mais de 100 crianças e jovens do concelho – 6 aos 18 anos - no programa de férias de verão – “Dá-te Férias – Verão 2019”.
Data – De 15 de julho a 27 de julho
Local – Concelho da Póvoa de varzim
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/Pelouro da Juventude
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Atividade/ Título: Apoio Sócio – Educativo_ Instituto Madre Matilde / 29.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 3
(três) voluntários, apoiou na dinamização, acompanhamento e orientação das crianças do jardim de infância do Instituto Madre Matilde nas suas atividades sócio- educativas.
Data – De 01 de agosto a 14 de agosto
Local – Instituto Madre Matilde
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/ Instituto Madre Matilde
Atividade/ Título: III Sunset Trail de Navais/ 30.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de
(sete) voluntários, apoiou o III Sunset Trail de Navais nos vários postos de prova – tenda de secretariado, tenda de
abastecimento e nos postos de abastecimento ao longo da prova.
O III Sunset Trail, teve como objetivo promover a prática desportiva num ambiental natural e rural.
Data – 17 de agosto
Local – Centro Desportivo e Cultural de Navais
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/ Centro Desportivo e Cultural de Navais.

Atividade/ Título: Trabalhos Arqueológicos na Cividade de Terroso/ 31.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 1
(um) voluntário, apoiou na dinamização e acompanhamento dos Trabalhos Arqueológicos na Cividade de Terroso, em
parceria com o Museu Municipal.
Data – de 09 a 23 de agosto
Local – Cividade de Terroso
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/ Museu Municipal
Atividade/ Título: Encontro Nacional da Juventude/ 33.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Bolsa Concelhia de Voluntariado, através da disponibilização de 5 (cinco) voluntários, mediou localmente a participação dos voluntários na colaboração e apoio
á equipa do Encontro Nacional de Juventude que se realizou na Póvoa de Varzim, que teve lugar no Parque
de Campismo Orbitur no Rio Alto.
O Encontro Nacional da Juventude 2019 (ENJ2019), é uma atividade organizada pelo Conselho nacional de Juventude
em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Data – de 26 a 29 de setembro
Local – Parque de Campismo Orbitur no Rio Alto
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social / BCVPV/ Pelouro da Juventude
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COA - CENTRO OCUPACIONAL AVER-O-MAR / COL - CENTRO OCUPACIONAL LAPA
Atividade: Visita ao Exterior
Título – Museu do Pão, Museu do Linho, Casa do Trabalhador rural e Moinho de Vento
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Vivenciar tradições e costumes
Data – 11/06/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Aula de Movimento
Título – Ginástica
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Estimulação da capacidade e do exercício físico
Data – 03/06/2019, 17/06/2019, 24/06/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: À Conversa com…
Título – Tertúlia com o Sr. Padre Nuno (COA e COL)
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Diálogo entre os utentes dos dois Centros Ocupacionais e o Sr. Padre Nuno
Data – 25/06/2019
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar e Centro Ocupacional da Lapa
Atividade: Visita ao Exterior
Título – Lota da Póvoa e Leilão do Peixe
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Visualizar a venda de peixe nos dias de hoje
Data – 26/06/2019
Local – Porto de Pesca
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Rastreios de Saúde
Título – Acompanhamento mensal da saúde dos utentes
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Controlo dos diabetes, colesterol, tensão arterial e peso
Data – 13/06/2019, 14/06/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
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Atividade: S. Pedro
Título – Celebração do S. Pedro Sénior
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Realização de danças e cantares alusivos ao S. Pedro
Data - 03/07/2019
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar e Centro Ocupacional da Lapa
Atividade: Ação de Sensibilização
Título – Suporte Básico de Vida
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Apresentação pelos Bombeiros da Póvoa de Varzim de um curso prático
sobre suporte básico de vida
Data – 10/07/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Rastreios de Saúde
Título – Acompanhamento mensal da saúde dos utentes
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Controlo dos diabetes, colesterol, tensão arterial e peso
Data – 11/07/2019, 12/07/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: À Conversa com…
Título – Tertúlia com a Dr.ª Manuela Ribeiro
Breve descrição (Objetivos e descrição) – A presentação e exploração de duas obras da autora, “A Rosa”, “Cego
do Maio”
Data – 16/07/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar

Atividade: Realização de um Piquenique
Título – Dia Internacional do Piquenique
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Convívio ao ar livre entre os utentes do COA e do COL
Data – 18/07/2019
Local – Laúndos
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar e Centro Ocupacional da Lapa
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Atividade: Celebração do Dia dos Avós
Título – Dia Metropolitano dos Avós 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Convívio/celebração entre utentes de diversas entidades
Data – 24/07/2019
Local – Santa Maria da Feira
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar e Centro Ocupacional da Lapa
Atividade: Aula de Culinária
Título – Coquinhos para o lanche
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Elaboração em conjunto de uma receita
Data – 6/08/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Rastreios de Saúde
Título – Acompanhamento mensal da saúde dos utentes
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Controlo dos diabetes, colesterol, tensão arterial e peso
Data – 07/08/2019, 08/08/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Saída ao Exterior
Título – Fundação Alexandrina de Balasar
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Convívio entre os utentes do COA e do COL e exposição da história de
vida da Alexandrina de Balasar
Data – 09/08/2019
Local – Balasar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Saída ao Exterior
Título – Roda Gigante
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Passeio e divertimento
Data – 20/08/2019
Local –Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
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Atividade: Saída ao Exterior
Título – Basílica do Bom Jesus e Basílica de N. Sra. Do Sameiro
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Passeio e Convívio
Data – 23/08/2019
Local – Braga
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Saída ao Exterior
Título – Visita ao Quartel Militar
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Visita às instalações militares e suas rotinas, almoço-convívio
Data – 10/09/2019
Local – Beiriz
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Saída ao Exterior
Título – Festa de Nossa Senhora das Dores
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Tradição e culto
Data – 17/09/2019
Local – Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Danças
Título – Danças tradicionais
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Realização de uma dança coreografada com músicas tradicionais, desenvolvimento da motricidade e expressividade
Data – 19/09/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Atividade: Música
Título – Atelier de Música
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Desenvolvimento das aptidões musicais (danças e cantares)
Data – 20/09/2019, 24/09/2019
Local – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar
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Atividade: Saída ao Exterior
Título – Quinta do Padre Pedro
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Almoço e convívio dos utentes do COA e do COL
Data – 23/09/2019
Local – Terroso
Promotor (es) – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar e Centro Ocupacional da Lapa
Atividade: Apresentação da exposição fotográfica MEMÓRIAS DO BAIRRO aos utentes do Centro Ocupacional da Lapa
Título – Exposição fotográfica MEMÓRIAS DO BAIRRO
Breve descrição (Objetivos e descrição) – a Dra. Maria de Jesus esteve no Centro ocupacional da Lapa a falar com os
nossos utentes sobre a exposição fotográfica MEMÓRIAS DO BAIRRO, a qual foi inaugurada no dia 1 de Junho de 2019
e está patente ao público no edifício do centro ocupacional da Lapa.
O objetivo principal foi apresentar a exposição ao público do Centro ocupacional da Lapa, uma vez que se trata de
fotografias e imagens em que os nossos utentes são atores.
Data – 5 de Junho de 2019
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – Visita ao Centro Ocupacional de Aver-O-Mar para ouvir o Grupo de Cantares Regionais da Universidade Sénior
da Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em
eventos.
Neste caso, o objetivo foi a promoção do intercâmbio com o Centro Ocupacional de Aver-O-Mar e assistir á atuação
do Grupo de Cantares Regionais da Universidade Sénior da Póvoa de Varzim.
Data – 19 de Junho
Local – Centro Ocupacional de Aver-O-Mar
Promotor (es) - Centro Ocupacional de Aver-O-Mar/ Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: À descoberta de…
Título – À Descoberta do Padre Nuno Rocha (Pároco da Lapa e de S. José de Ribamar)
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza
a rúbrica À Descoberta de…, a qual consiste na presença de um convidado para uma conversa com os nossos
utentes e falar sobre a sua experiência de vida.
Data – 25 de Junho
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa/CDECS/Pelouro da Coesão Social
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Atividade: Saída ao exterior
Título – Visita à Senhora da Saúde e a S. Félix, em Laúndos.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em
eventos.
Neste caso, o objetivo foi o reavivar de memórias de locais que os utentes apreciam e já não visitavam há muito tempo
(alguns há vários anos).
Data – 26 de Junho
Local – Laúndos (Senhora da Saúde e S. Félix)
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: S. Pedro dos Centros Ocupacionais 2019
Título – S. Pedro dos Centros Ocupacionais 2019.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro Ocupacional da Lapa decidiu promover o festejo da Festa de S. Pedro pelos seus utentes, tendo desfiado o Centro Ocupacional de Aver-O-Mar a
associar-se à atividade.
Assim, para assinalar as Festas de S. Pedro realizamos conjuntamente com o Centro Ocupacional de Aver-O-Mar a
atividade S. Pedro dos Centros Ocupacionais 2019.
Esta atividade teve um programa que contou com diferentes momentos: Atuação das Rusgas do Centro Ocupacional
da Lapa e do Centro Ocupacional de Aver-O-Mar; Almoço (caldo verde, sardinhas e sobremesas = sardinhas oferecidas pela APROPESCA, tendo sido a confeção e serviço da responsabilidade da PROANDI, que com os seus alunos foi
um parceiro fundamental no sucesso desta atividade); Atuação da Rusga Infantil do Bairro Sul; Atuação da Rusga do
MAPADI; Arraial com os utentes.
Contou com a colaboração de várias entidades e pessoas: PROANDI; APROPESCA; MAPADI; Bairro Sul; Bairro Norte;
Bairro da Matriz; Bairro de Regufe; Bairro de Belém; Bairro da Mariadeira; Paróquia da Lapa; Escola dos Serviços;
Cabeleireira Salete; João Silva; Museu Municipal; DASU; DOM; Gabinete de Relações Públicas; Turismo; DECS; Maria
Raquel Ferreira; Equipa do Centro Ocupacional da Lapa; Equipa do Centro Ocupacional de Aver-O-Mar.
Data – 3 de Julho
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa / Centro Ocupacional de Aver-O-Mar/CDECS/Pelouro da Coesão Social

Atividade: Saída ao exterior
Título – Piquenique
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi a promoção do intercâmbio com o Centro Ocupacional de Aver-O-Mar e o contacto com
a natureza.
Data – 18 de Julho
Local – Laúndos
Promotor (es) - Centro Ocupacional de Aver-O-Mar/ Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
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Atividade: Sessão de informação
Título – INFORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS NOTAS DE 100€, COM A PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa promove iniciativa para informar e esclarecer os utentes sobre diferentes temáticas e serviços que sejam do seu interesse.
Neste caso, o objetivo foi dar a esclarecer os utentes sobre as novas notas de 100€, para tentar evitar as burlas.
Esta atividade contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública.
Data – 16 de Julho
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: À descoberta de…
Título – À Descoberta do Capitão Tenente José Manuel Marques Coelho (Comandante das Capitanias do Porto da
Póvoa de Varzim e do Porto de Vila do Conde)
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
À Descoberta de…, a qual consiste na presença de um convidado para uma conversa com os nossos utentes e falar
sobre a sua experiência de vida.
Data – 22 de Julho
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – FESTEJO DO DIA DOS AVÓS DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi participar na festa do Dia Metropolitano dos Avós, na promoção do intercâmbio com o
Centro Ocupacional de Aver-O-Mar e com outras entidades (do concelho da Póvoa de Varzim e de outros municípios
da Área Metropolitana do Porto).
Data – 24 de Julho
Local – Europarque – Santa Maria da Feira
Promotor (es) – Conselho Metropolitano do Porto/Centro Ocupacional de Aver-O-Mar/ Centro Ocupacional da Lapa
/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – DESCOBERTA DE ÍLHAVO
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi levar os nossos utentes a revisitarem as suas memórias e poderem descobrir o Museu do
Bacalhau de Ílhavo.
Esta atividade contou com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo.
Data – 30 de Julho
Local – Ílhavo (Museu do Bacalhau) e Oliveira de Azeméis
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
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Atividade: Saída ao exterior
Título – DESCOBERTA DE BALAZAR – FUNDAÇÃO ALEXANDRINA DE BALAZAR
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, respondendo a um convite da Fundação Alexandrina de Balazar, o objetivo foi descobrir a História da
Beata Alexandrina de Balazar, visitar locais associados a Alexandrina de Balazar, e na promoção do intercâmbio com
o Centro Ocupacional de Aver-O-Mar e os utentes da Fundação Alexandrina de Balazar.
Data – 9 de Agosto
Local – Balazar
Promotor (es) – Fundação Alexandrina de Balazar/Centro Ocupacional de Aver-O-Mar/ Centro Ocupacional da Lapa
/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – Piquenique
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em
eventos.
Neste caso, o objetivo foi a promoção do convívio entre os nossos utentes e o contacto com a natureza.
Data – 16 de Julho
Local – Laúndos
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: À descoberta de…
Título – À Descoberta da Dra. Sandra Amorim (Historiadora e autora de livros sobre a Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
À Descoberta de…, a qual consiste na presença de um convidado para uma conversa com os nossos utentes e falar
sobre a sua experiência de vida.
Data – 21 de Agosto
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – DESCOBERTA DA ESCOLA DOS SERVIÇOS
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi levar os nossos utentes a descobrirem a Escola dos Serviços, uma vez que aquela instituição
militar tem uma estreita ligação á história da Póvoa de Varzim dos últimos 100 anos.
Esta atividade contou com o apoio da Escola dos Serviços.
Data – 23 de Agosto
Local – Escola dos Serviços (Beiriz)
Promotor (es) – Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
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Atividade: Saída ao exterior
Título – DESCOBERTA DE VIANA DO CASTELO
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi levar os nossos utentes a revisitarem as suas memórias e poderem descobrir ou revisitar
locais que fazem parte da sua história de vida (Senhora da Agonia; Museu do Traje; Santa Luzia).
Esta atividade contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Data – 27 de Agosto
Local – Viana do Castelo
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Avós e Netos
Título – Avós e Netos no Centro Ocupacional da Lapa
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Realizamos esta atividade para promover o convívio de avós e netos no
Centro Ocupacional da Lapa.
Data – 28 de Agosto
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em
eventos.
Neste caso, o objetivo foi levar os nossos utentes a participarem na Cerimónia do Beija Mão, uma vez que muitos
deles já não participavam há muito tempo por dificuldade de mobilidade.
Data – 17 de Setembro
Local – Igreja de Nossa Senhora das Dores
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Saída ao exterior
Título – DESCOBERTA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi levar os nossos utentes a poderem visitar pela primeira vez, uns, ou revisitar, outros, um
destino que preenche o seu imaginário e constitui um destino que todos desejavam visitar.
Esta atividade contou com o apoio do Museu do Peregrino de Santiago.
Data – 20 de setembro
Local – Santiago de Compostela e Valença do Minho
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
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Atividade: Saída ao exterior
Título – Piquenique – Convívio de Outono
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
Visita ao exterior, a qual consiste na realização de saídas para visitas, descoberta de novos locais e participar em eventos.
Neste caso, o objetivo foi a promoção do intercâmbio com o Centro Ocupacional de Aver-O-Mar e o contacto com
a natureza.
Data – 23 de Setembro
Local – Terroso (Campo do Padre Pedro)
Promotor (es) - Centro Ocupacional de Aver-O-Mar/ Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: À descoberta de…
Título – À Descoberta do Dr. José Macedo Vieira (Médico e antigo Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim)
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa realiza a rúbrica
À Descoberta de…, a qual consiste na presença de um convidado para uma conversa com os nossos utentes e falar
sobre a sua experiência de vida.
Data – 25 de Setembro
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) - Centro Ocupacional da Lapa/CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Sessão de informação
Título – SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS SERVIÇOS QUE A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DA PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI DISPONIBILIZA PARA A POPULAÇÃO MAIS IDOSA.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa promove iniciativa para informar e esclarecer os utentes sobre diferentes temáticas e serviços que sejam do seu interesse.
Neste caso, o objetivo é dar a conhecer os serviços que a Junta de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de
Varzim, Beiriz e Argivai disponibiliza para a população mais idosa.
Esta atividade contou com o apoio da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai.
Data – 30 de Setembro
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
Atividade: Rastreios de Saúde
Título – RASTREIOS DE SAÚDE.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa promove uma
vez por mês uma atividade que consiste na disponibilização de um rastreio básico de Saúde, o qual é realizado por uma
Enfermeira do Município da Póvoa de Varzim.
Data – uma vez por mês.
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social
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Atividade: Ginástica
Título – GINÁSTICA SEMANAL.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – No âmbito das suas atividades o Centro ocupacional da Lapa promove uma
vez por semana uma atividade que consiste na realização de um momento de ginástica semanal, o qual é realizado por
um Professor de Educação Física do Município da Póvoa de Varzim.
Data – À segunda-feira.
Local – Centro Ocupacional da Lapa
Promotor (es) –Centro Ocupacional da Lapa /CDECS/Pelouro da Coesão Social

EDUCAÇÃO
Atividade: “XXVI Acampamento Juvenil”
Título – “A Magia da Comunicação” – Povos e Tribos Indígenas
Breve descrição – Pelo 26º ano consecutivo, realizou-se nos dias 14, 15 e 16 de junho o “Acampamento Juvenil” do
Concelho.
Esta iniciativa, alusiva ao tema “A Magia das palavras” – Povos e Tribos Indígenas, foi dirigida aos alunos do 3º e 4º
ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, e contou com a presença de 505 crianças provenientes dos diferentes Agrupamentos de Escolas, tendo decorrido no “Campo Verde” na Vila de S. Pedro de Rates.
Durante os 3 dias em que decorreu o evento as crianças tiveram o privilégio de participar em diversas atividades
que lhes permitiram vivenciar experiências únicas, que os levou a partir à aventura com muita magia e criatividade,
do conhecimento das línguas e culturas dos povos indignas espalhados pelos diferentes continentes do nosso
planeta.
Tendo o ano de 2019 sido declarado pela ONU como o Ano das Línguas Indígenas, pretendeu-se com este imaginário, consciencializar as crianças para a importância de reconhecermos e respeitarmos estas línguas que tem
uma identidade própria e uma história cultural única, bem como fazê-las perceber que é esta diversidade cultural
que enriquece o Mundo em que vivemos.
Esta iniciativa teve o seu ponto alto no dia 15 de junho à noite, com a realização da “Festa de Campo”, onde os
protagonistas do admirável espetáculo foram as crianças participantes. Na plateia tiveram uma verdadeira moldura
humana a aplaudi-los, composta pelos pais/encarregados de educação, familiares e amigos.
Um dos objetivos desta atividade foi levar os juvenis participantes a interiorizar a importância de reconhecermos e
respeitarmos as línguas dos povos indignas espalhadas pelo mundo.
Outro objetivo do evento foi proporcionar às crianças participantes a vivência de um fim-de-semana inesquecível
em contacto direto com a natureza, envolvidos no respeito, na solidariedade e fraternidade para com o Outro.
Para a obtenção do êxito desta iniciativa, contamos, mais uma vez, com o imprescindível apoio pedagógico do
Corpo Nacional de Escutas – Núcleo Cego do Maio no desenvolvimento das atividades que foram decorrendo ao
longo dos 3 dias, bem como com o apoio logístico da Escola dos Serviços da Póvoa de Varzim.
Data – 14, 15 e 16 de junho
Local – Campo Verde na Vila de S. Pedro de Rates
Promotor – Pelouro da Educação/DECS
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Atividade - Projeto PVPV – Póvoa de Varzim Promove Valores“
Título – “Jornadas Educativas – # Geração Z+”
Breve descrição – No âmbito do Projeto PVPV – Póvoa de Varzim Promove Valores - PIICIE (Planos Integrados e
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar) realizou-se, no dia 9 de julho, o evento “JORNADAS EDUCATIVAS - #
GERAÇÃO Z+”.
Sendo a educação escolar de hoje atravessada por variados desafios, pretendeu-se com este seminário criar uma
oportunidade privilegiada para reunir investigadores, académicos, profissionais da área da educação, alunos e
encarregados de educação, para uma troca de experiências e uma reflexão e debate de ideias sobre novas abordagens de resposta promotoras do sucesso educativo dos alunos e que visam o combate ao insucesso escolar e ao
abandono precoce do sistema educativo.
Participaram no seminário cerca de 210 pessoas, entre os quais professores/educadores, Técnicos das áreas de
psicologia e serviço social, pais/encarregados de educação, entre outros.
Data – 9 de julho
Local – Auditório Municipal
Promotor – Pelouro da Educação/DECS
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GABINETE DE APOIO AO I/EMIGRANTE
Título – Apoio aos Emigrantes
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No que respeita à população emigrante, o GAIE apoia, orienta e
informa sobre temas recorrentes, como é o caso da legalização de automóveis, equivalências escolares, direitos de
reforma, pensões de invalidez, sobrevivência, etc.
Diariamente ajuda os emigrantes através:
• Prestação de apoio aos processos de reforma; de pensão de sobrevivência; invalidez; ajudando não só no esclarecimento dos direitos, bem como no preenchimento dos formulários, elaboração das cartas e encaminhamento da
documentação correta.
• Promove a correta informação e orientação sobre a legislação aplicável.
• Informa, orienta, encaminha e acompanha a população utente para os serviços mais adequados na ajuda de
resolução do problema em questão.
• Realiza o encaminhamento dos indivíduos que pretendam adquirir formação profissional com vista à aquisição
de competências escolares, profissionais e psicossociais que facilitem uma posterior inserção ou reinserção no
mercado de trabalho.
• Facilitar o acesso à Internet, como por exemplo, a inscrição em sites de procura de emprego.
• Promove e dinamiza atividades facilitadoras da integração da população utente.
• Cooperar na preparação do contato de cidadão que pretende emigrar com as entidades patronais.
• Fornecer toda a informação possível e documentação necessária para apoiar quem pretende emigrar.
Data – Permanente
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social/DECS/GAIE
Título – Apoio aos Imigrantes
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No que respeita à população imigrante, o GAIE orienta e informa
sobre a legislação aplicável ao caso, ajuda na elaboração de cartas, preenchimento de formulários, apoia no processo da renovação de autorização de residência temporária ou permanente, bem como no cartão de residente para
familiares de cidadãos da união europeia.
Aconselha a melhor forma para se conseguir legalizar no país, faz marcações de atendimento junto do S.E.F. via
call-center e on-line;
Apoia na procura de emprego; no contato com outros serviços e entidades, como por exemplo, conservatória do
registo civil para obtenção da Nacionalidade e gabinete jurídico do CNAI para esclarecimentos de situações relacionadas com direitos do trabalho, eventuais indeminizações, direitos relacionados com termos de trabalho, bem
como apoio na elaboração de rescisões de contrato.
Este serviço distingue-se sobretudo pela mediação de caso a caso, e no contato e mediação entre serviços.
Realiza sessões de informação em parceria com o ACIDI, sobre toda a envolvente da imigração e diversidade intercultural. Organização de atividades de integração.
Apoia entidades externas no que respeita à lei da imigração, tal como, enquadramento na lei de contatos estabelecidas com as mesmas.
Data – Permanente
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Coesão Social/DEAS/GAIE
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GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Atividade: Apoio técnico ao emprego
Título – Apoio a jovens e adultos desempregados/apoio técnico as entidades empregadoras
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O GIP é uma estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação
com o Centro de Emprego, presta apoio a jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento
do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.
• Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento,
validação e certificação de competências.
• Sessões de apoio à procura ativa de emprego;
• Receção e registo de ofertas de emprego;
• Apresentação de desempregados a ofertas de emprego;
• Colocação de desempregados em ofertas de emprego e integração em ações de formação em entidades externas
ao IEFP, IP;
• Apoio as empresas locais nos processos de recrutamento, seleção e elaboração de candidatura aos apoios do
IEFP.
Data – atividade de caráter contínuo
Local – Gabinete de Ação Social Alberto Sampaio
Promotor (es) - Pelouro de Coesão Social / DECS /IEFP
Atividade: Apoio técnico ao emprego
Título – Apoio a jovens e adultos desempregados/apoio técnico as entidades empregadoras
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O GIP é uma estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação
com o Centro de Emprego, presta apoio a jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento
do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Este gabinete presta ainda apoio técnico as
entidades empregadoras locais nos processos de recrutamento e seleção de candidatos, bem como nos processos
de candidaturas aos apoios financeiros do IEFP. A avaliação das atividades realizadas é quantificada através de um
contrato de objetivos contratualizados entre o Município e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Data – atividade de caráter contínuo
Local – Gabinete de Ação Social Alberto Sampaio
Promotor (es) - Pelouro de Coesão Social / DEAS /IEFP
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA
Atividade: Serviço de Psicologia
Título – Consulta Psicológica, orientação e aconselhamento vocacional
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Estas atividades têm como objetivos: Responder às necessidades
da população da Póvoa de Varzim; Avaliação/diagnóstico e aconselhamento/acompanhamento dos casos sinalizados, consoante as necessidades e características idiossincráticas de cada um, pelo serviço de Psicologia; Contribuir
para o desenvolvimento integral do utente e para a construção da sua identidade pessoal, especialmente, remediar,
prevenir ou promover o desenvolvimento psicológico dos indivíduos; Contribuir, em consonância com o trabalho
desenvolvido pelos técnicos de serviço social e do emprego, para a diminuição da taxa do desemprego e exclusão
socioprofissional; Desenvolver capacidades que são fundamentais para implantar novas oportunidades, desenvolver
competências de tomada de decisão e promover uma estrutura de personalidade mais flexível, maior autonomia e
atitude de aprendizagem.
- Em termos de avaliação final, neste tipo de atividades não é exequível quantificar uma taxa de execução. Todavia, o
objetivo de dar resposta aos pedidos efetuados é totalmente atingido.
Data – atividade de caráter contínuo
Local – Gabinete de Ação Social Alberto Sampaio
Promotor (es) - Pelouro de Coesão Social / DECS
Atividade: Serviço de Psicologia
Título – Consulta Psicológica dirigida aos funcionários do Município
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Este é um serviço dirigido aos trabalhadores que conta com vários
níveis de intervenção e consulta psicológica. O modelo de funcionamento adotado assenta num trabalho em equipa.
Deste modo, médica, psicóloga e enfermeira trabalham em articulação e complementaridade, de modo a obter os
melhores resultados e mantê-los a longo prazo. O principal objetivo desta iniciativa é o de dar uma resposta atempada a vulnerabilidades de necessidade psicológica. Paralelamente, tem como objetivo combater o absentismo
laboral. Trata-se de um serviço que procura desenvolver ações dirigidas a todos os trabalhadores. Considera-se de
todo benéfico, uma vez que se conhecem as vantagens de uma intervenção psicológica que permita uma avaliação
e acompanhamento atempados dos problemas que se colocam nesta área. A intervenção psicológica especializada
em diversos problemas psicológicos (desde os mais quotidianos às psicopatologias) é um objetivo na qualidade do
serviço a prestar, como meio de intervir o mais precocemente possível e prevenir o adoecer psíquico ou a cronicidade, procurando sempre a restauração de um equilíbrio saudável.
A primeira consulta é de Avaliação e Diagnóstico e tem a duração de 1h. Dependendo da complexidade da situação,
pode haver necessidade de efetuar mais do que uma consulta. É no final deste primeiro procedimento que se pode
reunir a informação e fornecer à pessoa uma ideia do problema em causa e qual é a melhor abordagem clínica
para o tratamento. No caso de se justificar acompanhamento, as consultas seguintes têm a duração de aproximadamente 45 minutos.
Data – atividade de caráter contínuo
Local – Gabinete médico – edifício ex-quartel
Promotor (es) - Pelouro de Coesão Social e Pelouro dos Recursos Humanos
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JUVENTUDE
CÂMARA MUNICIPAL

CASA DA JUVENTUDE
Atividade / Título: Programação Permanente da Casa da Juventude – Área da Animação Sociocultural
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito da programação permanente da Casa da Juventude, assegura-se de segunda a sexta, uma oferta variada de atividades, procurando animar os tempos livres dos jovens
utilizadores – como a demais comunidade que nos procura, numa perspetiva de rentabilizar os diferentes espaços
e recursos. Assim vimos a disponibilizar de forma acompanhada e orientada, os seguintes serviços: jogos de mesa,
consolas, ping-pong (com um total de 491 utilizadores nos meses de junho e setembro), matraquilhos e o Espaço Internet (com um total de 55 utilizadores). Esta oferta é ainda complementada pela disponibilização de jornais e revistas,
televisão e música.

Data – durante todo o ano
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude
Atividade / Título: Consulta de Prevenção e Comportamentos Aditivos
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Em parceria com a ARS Norte – Centro de Respostas Integradas Porto
Ocidental / ET Matosinhos, a Casa da Juventude dispõe de um espaço de atendimento individual dirigido a jovens dos
10 aos 24 anos, outros familiares, professores e outros agentes envolvidos ou com preocupações nesta área numa
perspetiva de facilitar um desenvolvimento saudável e a construção de trajetórias de vida adaptativas.
Data – 3ªs feiras – das 9:00 às 15:00 (durante todo o ano) e 6ª feira mediante marcação
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude
Atividade / Título – Conselho Municipal de Juventude
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – O CMJ da Póvoa de Varzim pretende desenvolver um trabalho em parceria com diversas entidades, visando a articulação de medidas para melhor integração das
políticas direcionadas aos jovens, incentivando a sua participação e sentido de cidadania. Realização de
reuniões de trabalho e desenvolvimento dos trabalhos conducentes ao Orçamento Participativo Jovem,
Fórum Juvenil e Plano Anual de Atividades.
Data – durante todo o ano
Local – Paços do Concelho / Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

Atividade / Título – Sardinhada na Casa
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – A Casa da Juventude também assinalou o S. Pedro organizando uma Sardinhada destinada ao público mais jovem. Sardinhas, caldo verde, fêveras e broa não faltaram na mesa para os cerca de
100 participantes, sempre acompanhados de muita música e dança. Esta atividade contou com a colaboração do Grupo
Recreativo Regufe e do MAPADI.
Data – 27 de junho
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude
Atividade/Título: Workshop Voluntariado em Campos de Férias
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Com o objetivo de formar monitores para fazer voluntariado no campo
de férias “Dá-te Férias – Verão.2019”, a Casa da Juventude dinamizou o workshop “Voluntariado em Campos de Férias”. Cerca de 20 jovens voluntários adquiriram conhecimentos acerca dos inputs de sucesso diário num campo de
férias, boas práticas na animação e orientação de crianças e jovens, perfil do monitor ideal, entre outros.
Data – 3 de julho
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude
Atividade / Título – Programação de Férias - Dá-te Férias – Verão.2019
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No período de férias letivas de Verão, a Casa da Juventude proporcionou a mais de 100 crianças e jovens do concelho – 6 aos 18 anos – um diversificado e agradável conjunto de
oportunidades e desafios, dos quais, ateliers, visitas, torneios, oficinas, cinema, piscina, canoagem, praia, roteiros…
Durante o decorrer desta atividade, pretendeu-se animar os tempos livres e de férias dos jovens, numa perspetiva
Formativa (Oficinas, Plástica), Educativa (Dinâmicas de Grupo) e Socializadora (Música, Visitas, Desporto e Piscina), procurando envolver os jovens em atividades de grupo que reforcem a sua apropriação do espaço “Casa da
Juventude”.
Data – 15 e 31 de julho
Local – Casa da Juventude e outros locais de acordo com a programação específica.
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude
Atividade/Título: Dia Internacional da Juventude
Breve descrição (Objetivos e descrição) – De 9 a 16 de agosto, O Município da Póvoa de Varzim, associou-se ao IPDJ IP.
na comemoração do Dia Internacional da Juventude, assinalando-o também com a atribuição de descontos e borlas para
os jovens contando com o apoio de diversas entidades locais públicas e privadas.
Também como forma de assinalar este dia, a Casa da Juventude participou na programação da iniciativa “Laúndos em
Movimento”, de 9 a 11 de agosto, seja pela dinamização do stand “Casa da Juventude fora de portas” – como sobretudo,
pela animação outdoor e radical e pela noite “Juventude em Movimento” – concerto da banda rock poveira “True Band”
e de jovens locais DJ’s.
Data – 9 a 16 de agosto
Local – Casa da Juventude
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

Atividade/Título: Encontro Nacional de Juventude 2019
Breve descrição (Objetivos e descrição) – O Encontro Nacional da Juventude (ENJ) decorreu no Parque de Campismo
da Estela, na Póvoa de Varzim, e contou com a participação de centenas de jovens. Organizado pelo Conselho Nacional de Juventude em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e com o apoio da Agência Nacional
Erasmus+ Juventude em Ação, o Encontro teve como tema a reforma do sistema político.
Os jovens participantes puderam discutir assuntos como Direitos Humanos, Igualdade de Género, formas emergentes
de participação, representatividade, Portugal no mundo, o futuro dos jovens no mercado de trabalho, a visão jovem
sobre o sistema de educação, cuidados de saúde primários e o papel dos jovens na sustentabilidade ambiental, os
participantes puderam ainda assistir a debates com candidatos jovens de todos os partidos com assento parlamentar.
O 17º ENJ recebeu a visita do Secretário de Estado João Paulo Rebelo na tarde de sexta-feira. O responsável pela pasta
do Desporto e Juventude já tinha estado na Póvoa de Varzim na apresentação do Encontro no passado mês de agosto.
Data – 26 a 29 de setembro
Local – Parque de Campismo Orbitur - Estela
Promotor (es) – Pelouro da Juventude / Casa da Juventude
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OBRAS
MUNICIPAIS
CÂMARA MUNICIPAL

EMPREITADAS
Título – REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA GARAGEM LINHARES – PROJETO DE EXECUÇÃO
Breve descrição – Reabilitação da antiga garagem Linhares para instalação de serviços do município que atualmente ocupam espaços alugados. Criação de uma nova centralidade na Praça do Almada com criação de espaços de atendimento
ao cidadão com múltiplas valências. Ligação pedonal entre a praça e a estação do Metro. Melhoria das condições de
circulação pedonal entre a estação do metro e a praça criando uma alternativa aos atuais passeios da Rua Almirante Reis.
Data – Início em janeiro 2017.
Taxa de execução – 98%, em execução.
Local – Praça do Almada/Rua Dr. Leandro Rodrigues.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REABILITAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA PÓVOA DE VARZIM – MARINA NORTE: NÚCLEO DE AMARRAÇÃO
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para a reconversão dos
passadiços de estacionamento de embarcações de pesca existentes, criando as condições necessárias para a
ulterior empreitada de instalação dos passadiços flutuantes e respetivos equipamentos, tendo em vista a formação do núcleo de amarração norte para embarcações de recreio (marina norte), aumentando a capacidade
de acolhimento da náutica de recreio na marginal da cidade.
Data – início em agosto de 2017
Taxa de execução- 73%, em execução.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim
Título – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA ESTELA - 2ª FASE
Breve descrição – A empreitada consiste na instalação de rede pública de drenagem de águas residuais domésticas em diversos arruamentos localizados na freguesia da Estela, com a instalação dos correspondentes coletores, ramais de ligação e elementos acessórios da rede.
Data – Inicio em setembro 2018.
Taxa de execução – 83%, em execução.
Local – Estela, Póvoa de Varzim
Promotor – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Título – PEDU - REABILITAÇÃO DO BLOCO HABITACIONAL DE BARREIROS
Breve descrição – A intervenção tem como objetivo principal dotar as habitações de condições adequadas de
salubridade e conforto aos seus habitantes, corrigindo para tal as patologias de que o edifício sofre.
Data – Inicio em outubro de 2018.
Taxa de execução – 90%, em execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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Título – CICLOVIA DA CIRCULAR URBANA DAS ZONAS DAS ESCOLAS À MARGINAL
Breve descrição – A proposta tem por base a estruturação de um outro corredor urbano que irá prever a ligação da zona
das escolas à marginal, impulsionando o uso de bicicletas enquanto transporte alternativo, através do desenvolvimento
de uma rede de ciclovias urbana.
Data – Inicio em janeiro de 2019.
Taxa de execução- 25%, em execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E/B2,3 DR. FLÁVIO GONÇALVES
Breve descrição - A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para a requalificação e
modernização das edificações e a requalificação dos espaços exteriores da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo Dr.
Flávio Gonçalves, sita na cidade da Póvoa de Varzim.
Data – Inicio em novembro de 2018.
Taxa de execução – 17 %, em execução.
Local – Póvoa de Varzim.
Promotor – Ministério da Educação/ Município da Póvoa de Varzim.
Título – REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO LITORAL NORTE DO CONCELHO: AVER O MAR,
AGUÇADOURA E ESTELA – LIGAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DE AGUÇADOURA AO LIMITE DO CONCELHO
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de aplicação de medidas de proteção da duna primária e
do ecossistema dunar na frente marítima no Concelho da Póvoa de Varzim, através da implementação de estruturas sobrelevadas em madeira, definindo assim passadiços, que facilitam a circulação e a acessibilidade às praias.
Data – Inicio em fevereiro de 2019.
Taxa de execução – 95%, em execução.
Local – Argivai, Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DA LAPA – INSTALAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL DE IDOSOS:
ESPAÇO ENVOLVENTE
Breve descrição – A empreitada consiste na reorganização do Largo António Nobre, que materializa o espaço envolvente da antiga escola da Lapa, visando requalificar um importante espaço público de fruição pedonal, tornando-o mais amplo e aberto, criando uma plataforma desafogada que facilitará a mobilidade pedonal da população
local, prevendo-se para o efeito, a realização dos trabalhos de levantamento de pavimentos existentes, adaptação
e reabilitação da rede de drenagem pluvial, reformulação da iluminação pública, com introdução da solução LED,
trabalhos de pavimentação, onde se inclui o reforço estrutural da faixa de rodagem da rua do Século e da rua Padre
Manuel Moreira Silva, contígua à zona de intervenção, e demais trabalhos de construção civil inerentes.
Data – Inicio em fevereiro de 2019.
Taxa de execução – 100%, concluída.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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Título – MOBILIDADE URBANA (PEDU): DO CENTRO DA CIDADE A BALASAR
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para a transformação do antigo
ramal ferroviário Póvoa de Varzim – Vila Nova de Famalicão, atualmente desativado, numa ciclovia com aproximadamente 18km de extensão. Prevê-se a execução da ciclovia numa faixa de 3,30m de largura em betuminoso, com pintura,
travessias em cubo de 11cm e drenagem de águas pluviais ao longo do percurso.
Data – Inicio em fevereiro de 2019.
Taxa de execução – 43%, em execução.
Local – Póvoa de Varzim, Balasar
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – MOBILIDADE URBANA (PEDU): REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de remoção dos materiais de revestimento, reparação
de patologias e aplicação de revestimentos finais. Substituição do sistema de isolamento das coberturas. No
Cais, a cobertura será integralmente substituída, mantendo-se apenas a estrutura principal em betão armado.
No interior do edifício, mantem-se o máximo de revestimentos existentes que estejam em condições como é o
caso do pavimento do átrio central. O edifício será dotado de um sistema de ventilação para assegurar os níveis
de qualidade do ar exigidos. O projeto prevê o tratamento acústico dos vários espaços. Todo o sistema de iluminação será para substituir, privilegiando-se o uso de iluminação LED.
Data – Inicio em março de 2019.
Taxa de execução – 25%, em execução.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL RATES: EDIFÍCIO DE APOIO E RECINTO JOGO
Breve descrição – A empreitada dá continuidade à contenção periférica realizada na área afeta ao campo de futebol de Rates, e consiste nos trabalhos de construção civil necessários para materializar o edifício de apoio à atividade desportiva e a ampliação do campo de futebol de 11, incluindo a pavimentação do arruamento de acesso.
Data – Início em março de 2019
Taxa de execução – 25%, em execução
Local – Rates, Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL DE BALASAR – CAMPO DE FUTEBOL DE 7 E ARRANJOS EXTERIORES
Breve descrição – A obra consiste na construção de um campo de futebol de 7, na ampliação do edifício de apoio
às atividades desportivas com implementação das áreas socias, e na pavimentação do parque de estacionamento automóvel e respetivos espaços exteriores.
Data – início em abril de 2019.
Taxa de execução – 85%, em execução.
Local – Balasar, Póvoa de Varzim.
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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Título – REABILITAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA PÓVOA DE VARZIM – MARINA NORTE: CAIS PARA EMBARCAÇÕES LIGEIRAS DE PESCA
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para a instalação de dois
pontões flutuantes, cada um com 60m de comprimento e 3m de largura, fixados perpendicularmente a um passadiço já existente, para o aprestamento de pequenas embarcações de pesca, de modo a permitir a desafetação
das pontes-cais do Núcleo de Amarração Norte da Marina da Póvoa de Varzim.
Data – Início em abril de 2019
Taxa de execução – 100%, concluída
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS EM EDIFÍCIOS CAMARÁRIOS: REQUALIFICAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MOUZINHO DE ALBUQUERQUE N.º 166
Breve descrição – A empreitada consiste, basicamente, na requalificação do imóvel situado na Av. Mouzinho de
Albuquerque n.º 166 onde atualmente se encontra a sediado o Rancho Poveiro. Os trabalhos em causa consistem na execução de armários e vitrinas, aplicação de gesso cartonado, pinturas de paredes e tetos, aplicação de
pavimento vinílico e na execução de nova instalação elétrica.
Data – Início em maio de 2019
Taxa de execução – 100%, concluída.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – EXECUÇÃO DE pequenas obras em Edifícios Camarários: obras de urbanização no âmbito do processo
n.º 1291/02
Breve descrição – A empreitada consiste na resolução de anomalias resultantes do processo de urbanização
n.º 1291/02, e que se relacionam, basicamente, com abatimentos de pavimento generalizados, deficiências nas
caixas de ramal domiciliário, deficiências no sistema de impermeabilização do “Espelho de Água”, fissuração e
abatimentos na faixa de rodagem da Estrada Nacional 13 que confina com o empreendimento, desagregação
do material betuminoso das rampas de acesso ao parque de estacionamento subterrâneo, infiltrações de águas
pluviais pela caixa de elevador e no interior do parque subterrâneo.
Data – Início em maio de 2019
Taxa de execução – 50%, em execução.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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Título – CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BALASAR – ARRUAMENTO DE ACESSO
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para criar as condições
que viabilizem o funcionamento do recinto desportivo de Balasar, com o estabelecimento de acessibilidades,
através da ligação à rede viária existente a poente, com o prolongamento da rua do Monte, e com a instalação de
infraestruturas hidráulicas, através da ligação das redes públicas de abastecimento de água potável e drenagem
de águas residuais domésticas às redes existentes na Estrada Municipal 506.
Data – Início em junho de 2019
Taxa de execução – 52%, em execução
Local – Balasar, Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – EDIFÍCIO DE APOIO AO FAROL DE REGUFE - ACABAMENTOS
Breve descrição – A empreitada engloba, essencialmente, os trabalhos de construção civil necessários para a conclusão do Edifício de apoio ao Farol de Regufe, incluindo-se as artes de trolha, pichelaria, eletricidade, caixilharia,
vidraceiro, pintura, funilaria e demais artes de construção civil inerentes.
Data – Início em junho de 2019
Taxa de execução – 23%, em execução
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 AVER-O-MAR II
Breve descrição – A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para materializar a remodelação
e ampliação das edificações e a requalificação dos espaços exteriores da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo de Aver-o-Mar,
sita na rua José Moreira Amorim, freguesia de Aver-o-Mar.
Data – Início em setembro de 2019
Taxa de execução – 3%, em execução
Local – Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA ALDEIA, AGUÇADOURA
Breve descrição – A empreitada consiste na execução de obras de conservação gerais dos edifícios, nomeadamente
limpeza e pinturas interiores e exteriores, nas fachadas, coberturas, espaços exteriores e muros de vedação da Escola da
Aldeia, Aguçadoura
Data – Início em julho de 2019
Taxa de execução – 99 %, execução.
Local – Aguçadoura, Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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Título – REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO TESO, ESTELA
Breve descrição – A empreitada consiste na execução de obras de conservação gerais dos edifícios, nomeadamente
limpeza e pinturas interiores e exteriores, nas fachadas, coberturas, espaços exteriores e muros de vedação da Escola do
Teso, Estela
Data – Início em julho de 2019
Taxa de execução – 99 %, execução.
Local – Estela, Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – REABILITAÇÃO DA ANTIGA GARAGEM LINHARES: ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE CATENÁRIAS
Breve descrição – A empreitada consiste na alteração da localização das catenárias da linha de Metro. Esta intervenção é obrigatória no seguimento da valorização do espaço público de ligação entre a estação do metro da
Póvoa de Varzim do Metro do Porto com o Centro de Atendimento ao Munícipe (CAM) incluído no processo de
Reabilitação da antiga garagem Linhares. Para que seja exequível a cobertura de ligação é necessária a alteração
da localização das catenárias.
Data – Início em junho de 2019
Taxa de execução – 100%, concluída.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – MOBILIDADE URBANA (PEDU): REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO DA MATRIZ
Breve descrição – A empreitada engloba, essencialmente, os trabalhos de levantamento de pavimentos existentes, remodelação de infraestruturas hidráulicas, elétricas (privilegiando-se aqui o uso de iluminação LED nos
elementos de iluminação a substituir) e de telecomunicações existentes, os trabalhos de pavimentação, a instalação de mobiliário urbano e sinalização vertical, e demais trabalhos de construção civil inerentes.
Data – Início em julho de 2019
Taxa de execução – 7 %, em execução
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTIVO NA ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
Breve descrição – A empreitada consta dos trabalhos necessários para a execução da rede de distribuição de gás
na escola Eça de Queirós.
Data – Início em julho de 2019
Taxa de execução – 100 %, concluída.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
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Título – REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL: ZONAS COMUNS
Breve descrição – A empreitada consta dos trabalhos de construção civil necessários para a requalificação do mercado,
nomeadamente das partes comuns ao mesmo, tais como entradas, áreas de apoio, áreas técnicas de diferentes usos e
mobiliário de apoio ao bom funcionamento do equipamento. Partes das instalações elétricas serão alvo de intervenção,
prevendo-se a substituição de cabos, luminárias e alteração de circuitos para uma melhor gestão e sustentabilidade
energética.
Data – Início em junho de 2019
Taxa de execução – 100 %, concluída.
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.
Título – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E PARQUES INFANTIS: REABILITAÇÃO DO PARQUE DE REGUFE
Breve descrição – A empreitada consiste na instalação de um parque infantil na rua de Regufe, Póvoa de Varzim,
considerando a aplicação devida de pavimento amortizante de segurança, a instalação dos equipamentos lúdicos, colocação de bancos de jardim e bebedouro.
Data – Início em julho de 2019
Taxa de execução – 100 %, concluída
Local – Póvoa de Varzim
Promotor – Município da Póvoa de Varzim.

Ainda no âmbito deste setor realizou-se:
. Licenciamento e Fiscalização de Obras de urbanização;
. Licenciamento e Fiscalização de intervenções na Via Pública (EDP-Gás, EDP-Distribuição, Operadoras de telecomunicações);
. Acompanhamento de obras em período de garantia, vistoria e receções de Empreitadas e elaboração de procedimentos
de empreitadas.

ATIVIDADE MUNICIPAL
17 de outubro de 2019

SERVIÇOS GERAIS
Título – Manutenção de escolas e jardins de infância
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de avarias em edifícios escolares e jardins de infância. No
essencial as ações constam de substituição de fechaduras, afinação de portas, pinturas diversas, substituição de vidros,
manutenção de mobiliário, vistoria às coberturas, reparação de infiltrações de águas pluviais e reparações de sistemas de
abastecimento de água e saneamento.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Edifícios/Manutenção Geral

Título – Manutenção de edifícios Municipais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de avarias em edifícios municipais. No essencial as ações
constam de substituição de fechaduras, afinação de portas, pinturas diversas, substituição de vidros, manutenção de
mobiliário, vistoria às coberturas, reparação de infiltrações de águas pluviais e reparações de sistemas de abastecimento
de água e saneamento.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Edifícios/Manutenção Geral
Título – Manutenção de habitações sociais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de avarias em edifícios de habitações sociais. No essencial as
ações constam de substituição de fechaduras, afinação de portas, pinturas diversas, substituição de vidros, manutenção
de mobiliário, vistoria às coberturas, reparação de infiltrações de águas pluviais, reparações de sistemas de abastecimento de água e saneamento e substituição de sistema de abastecimento de água.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Edifícios/Manutenção Geral

Título – Apoio a atividades culturais e recreativas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Transporte e montagem de palcos, coberturas, tendas, standes, mesas,
bancos, grades, sinalização, material de desporto e diversos.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Edifícios/Manutenção Geral
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Título – Preparação de infraestruturas para a época balnear
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – reparações em wc’s e execução de estrados.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Edifícios/Manutenção Geral

Título – Execução de hastes móveis
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Execução de hastes móveis para o Setor de SAS.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Oficinas Gerais
Promotor (es) –Oficina de Serralharia
Título – Reparação de viaturas e contentores
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação das chapas das carroçarias de viaturas, reparação dos fundos
e colocação de rodas novas nos contentores.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Oficinas Gerais
Promotor (es) – Oficina de Serralharia

Título – Reparações em escolas e jardins de infância
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de portões, portas, janelas, armários, rede, cadeiras e fechaduras.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina de Serralharia
Título – Reparações em edifícios Municipais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de portas, janelas e fechaduras.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina de Serralharia
Título – Reparações em habitações sociais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de portas, janelas, fechaduras e caixas de correio.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina de Serralharia
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Título – Manutenção de edifícios Municipais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Substituição de lâmpadas e manutenção do sistema elétrico.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina elétrica

Título – Manutenção de escolas e jardins de infância
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Substituição de lâmpadas, reparação de campainhas e manutenção do
sistema elétrico.
Data – 1/06/2019 a 31/07/2019 // 1/09/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina elétrica
Título – Manutenção de habitações sociais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Substituição de lâmpadas nos espaços comuns, reparação de campainhas
e sinal de TV e manutenção do sistema elétrico.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina elétrica

Título – Manutenção de semáforos, iluminação pública e mobiliário urbano
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação de semáforos, substituição de lâmpadas de iluminação pública.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina elétrica
Título – Apoio a atividades culturais e recreativas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Transporte e montagem de som e colocação de iluminação em palcos,
tendas e espaço dos eventos.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) –Oficina elétrica
Título – Colocação de dissuasores
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Substituição de dissuasores de velocidades, bolas e pinos danificados,
colocação de pinos e bolas em novos locais.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Vias de Comunicação/Trânsito e Arruamentos
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Título – Colocação e manutenção de sinalização
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Colocação de nova sinalização e manutenção da danificada pelo tempo,
por acidentes e vandalismo e pintura no pavimento.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Vias de Comunicação/Trânsito e Arruamentos

Título – Manutenção de mobiliário urbano
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Manutenção de bancos, papeleiras, sanecan e pilhometros.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Vias de Comunicação/Trânsito e Arruamentos
Título – Manutenção de parques infantis
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Intervenção de reparação e conservação ao nível e vedação, remoção de
peças que coloquem em causa a segurança dos utilizadores
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Vias de Comunicação/Trânsito e Arruamentos

Título – Reparação de pavimentos e passeios
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Reparação em pavimentos de cubo e betuminoso e de passeios em
cimento, pedrinha e mecâ.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Vias de Comunicação/Trânsito e Arruamentos
Título – Apoio a atividades culturais e recreativas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Transporte e montagem de palcos, coberturas, tendas, standes, mesas,
bancos, grades, sinalização, material de desporto e diversos.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Vias de Comunicação/Trânsito e Arruamentos
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Título – Apoio a atividades culturais e recreativas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Transporte e montagem de palcos, coberturas, tendas, standes, mesas,
bancos, grades, sinalização, material de desporto e diversos.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Logística

Título – Apoio a todos os sectores do Município
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Transporte e mudança de diversos materiais.
Data – 01/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Logística
Título – Reparação e manutenção dos passadiços de Aguçadoura
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Empreitada – em execução
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM

Título – Manutenção e reparação de Parques Infantis
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – diversos procedimentos - execução.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
Título – Verificação e certificação de Parques Infantis
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – diversos procedimentos - execução.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
Título – Aquisição de bens para manutenção
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Diversos Procedimentos.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
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Título – Prestação de Serviços de manutenção de Iluminação Pública no concelho
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Procedimento e execução
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM

Título – Reparação de muros e pavimentação de pisos na EB1 da Granja, Rates
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Empreitada.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
Título – Elaboração/retificação e implementação das Medidas de Autoproteção em Edifícios Municipais
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Procedimento e execução.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM

Título – Apoio Técnico às Juntas de Freguesia da Estela e União das Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Requalificação de caminhos agrícolas e alargamento de cemitério.
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
Título – Manutenção e inspeção de ascensores e monta-cargas
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Gestão dos Contratos e Manutenção de Equipamentos
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
Título – Manutenção e inspeção de instalações e aparelhos de gás
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) –Manutenção de Equipamentos
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM
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Título – Apoio Técnico às Juntas de Freguesia - Cedência de materiais para as freguesias.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) –Cedência dos materiais
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM

Título – Pintura de sinalização horizontal na cidade
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Procedimento
Data – 1/06/2019 a 30/09/2019
Local – Concelho da Póvoa de Varzim
Promotor (es) – DOM

TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
Atividade: O Setor de Transportes e Equipamentos Mecânicos na sua essência presta serviço de apoio a todos
os Setores da Câmara Municipal através do seu parque auto e oficinas de serralharia e mecânica:
• Manutenção do Parque auto
• Serviço de oficinas, manutenção e reparação
• Serviço de serralharia, manutenção e reparação
• Apoio logístico a todas as Divisões e Setores
• Limpeza de resíduos no Horto Municipal
• Apoio de serviço de máquinas à DASU/SAS
• Apoio de serviço de máquinas à DASU/SSU
• Apoio a obras nas freguesias:
- Junta de Freguesia de Rates – trabalhos de movimentação de terras e arranjo de caminhos florestais;
- Junta de Freguesia de Laúndos – abertura de alicerces de muros, serviço de terraplanagens, viaturas pesadas de
mercadorias com transporte de detritos;
- Junta de freguesia de Aver-o-Mar – abertura de valas, limpeza de caminhos florestais
- Junta de Freguesia de Balasar - trabalhos de movimentação de terras e arranjo de caminhos florestais;
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CÂMARA MUNICIPAL

PLANEAMENTO
E GESTÃO
URBANISMO

FOP
Atividade: Atendimento aos munícipes
Título – Atendimento
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Foram efetuados 79 atendimentos a técnicos e a munícipes no sentido de esclarecer questões relacionadas com os processos de obras particulares, ou no
âmbito de queixas apresentadas relativas a obras em situação irregular.
Data – No período em referência
Local – FOP
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Ações de fiscalização ou vistorias
Título – Ações de fiscalização ou vistorias
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito do acompanhamento e controlo preventivo da
realização de obras particulares, verificação do estado de conservação de edifícios, bem como de instalações e utilizações dadas a edifícios, foram efetuadas 5 ações de fiscalização ou vistorias.
Data – No período em referência
Local – FOP
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Apreciação de pedidos
Título – Apreciação de pedidos
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito da verificação da apresentação dos projetos de engenharia
de especialidades, do licenciamento de ocupação de domínio público, da apreciação de pedidos de emissão do alvará
de obras de construção e de utilização foram analisados e informados os seguintes pedidos
- 69 obras ou edifícios em situação irregular, queixas;
- 1 projetos de especialidades;
- 6 respostas a entidades externas;
- 130 pedidos de emissão de alvará, prorrogação de alvará, substituição de Diretor de Obras ou de Fiscalização;
- 94 pedidos de autorização utilização;
- 466 pedidos de certidões, obtenção de cadernetas prediais;
- 217 outros pedidos.
Data – No período em referência
Local – FOP
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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PLANOS
Atividade: Licenciamento
Título – Informações
Breve descrição – Elaboração de Informações no âmbito de operações urbanísticas de iniciativa particular.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Atendimento
Título – Atendimento
Breve descrição – Atendimento técnico informativo, no âmbito de informações relativas a operações
urbanísticas.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Licenciamentos na área da suspensão do Plano Diretor Municipal em Balasar
Título – Informações
Breve descrição – Elaboração de Informações no âmbito de operações urbanísticas localizadas na área da
suspensão do Plano Diretor Municipal em Balasar.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Elaboração de Estudos/Informações
Título – Estudos Urbanísticos
Breve descrição – Elaboração de Estudos/Informações Urbanísticos:
- Informação sobre o futuro do Campo de Aver-o-mar
- Informação Estrututra Viária Balasar
- Parque Industrial de Laundos – elaboração de desenhos para negociação de parcelas para abertura de rua
- Rede Viária Balasar – Sobreposição ortofotomapa para identificação de parcelas e reunião com proprietários
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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Atividade: Elaboração de Regulamento
Título – Regulamento Ocupação de Espaço Público e Publicidade
Breve descrição – Elaboração de projeto de regulamento municipal para a ocupação de espaço público
e publicidade
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Elaboração de dossier
Título – Elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal
Breve descrição – Início do procedimento de Revisão do Plano, recolha de sugestões (período participativo), reunião
preparatória (CCDR-N) para nomeação da comissão consultiva, elaboração de documentos: termos de referência,
metodologia, plano de trabalhos.
Data – Em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Elaboração de Caderno Encargos
Título – Prestação de serviços para a elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal
Breve descrição – Elaboração do caderno de encargos para a aquisição da prestação de serviços para
elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal
Data – Em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Sistematização Solo Urbanizável
Título – Solo Urbanizável do Plano Diretor Municipal
Breve descrição – Elaboração de fichas/mapas por temas para cada uma das áreas urbanizáveis (41)
incluídas no Plano Diretor Atual
Data – Em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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Atividade: Publicação em Diário da República
Título – Alteração à delimitação da REN para a área do Município da Póvoa de Varzim
Breve descrição – Elaboração de documentação para publicação em Diário da República, pela CCDR-N, da
alteração à delimitação da REN para a área do Município da Póvoa de Varzim na sequência de processo
urbanístico n.º 630/18 – com RERAE.
Data – Em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Elaboração de dossier consulta à CCDR-N
Título – Alteração à delimitação da REN para a área do Município da Póvoa de Varzim
Breve descrição – Elaboração de dossier para a alteração à delimitação da REN para a área do Município da Póvoa de
Varzim na sequência de processo urbanístico n.º 579/16, com vista a consulta à CCDR-N
Data – Em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Elaboração de Dossier Suspensão PDM
Título – Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal para a área da UOPG 2 – Expansão da Zona Industrial de Laúndos
Breve descrição – Elaboração de dossier para a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal para a área
da UOPG2, para Reunião de Câmara e consulta à CCDR-N
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Acompanhamento da elaboração de Plano
Título – Plano de Pormenor da UOPG 2 – Expansão da Zona Industrial de Laúndos
Breve descrição – Acompanhamento da elaboração do Plano por equipa externa. Fornecimento de material, análise
das propostas, participação em reuniões.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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Atividade: RERAE (Decreto-Lei n.º165/2014)
Título – Representação do Município em Conferências Decisórias no âmbito do RERAE
Breve descrição – Procedimento relativo à regularização das explorações de atividades pecuárias relativamente aos processos Div: 809/15 e 511/17
Data – Concluído
Local – DRAPN, Porto
Promotor (es) – DRAPN
Atividade: Plano de Pormenor da Envolvente ao Quartel de Paredes
Título – Correção material do Plano de Pormenor da Envolvente ao Quartel de Paredes
Breve descrição – Envio para a CCDR-N da deliberação da Cãmara Municipal e da tomada de conhecimento da Assembleia Municipal, para publicação em Diário da República. Preparação dos elementos e submissão na plataforma
SSAIGT para publicação em Diário da República.
Data – Em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim
Título – Alteração do Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Período de discussão pública. Preparação de elementos para
publicação em Diário da República, submissão na plataforma SSAIGT, acolhimento de sugestões/reclamações, elaboração de Relatório de Ponderação, preparação de elementos para aprovação do Plano
– Reunião de Câmara e Assembleia Municipal.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Zonamento IMI
Título – Revisão do Zonamento Municipal para efeitos de aplicação de coeficiente de localização - IMI
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Colaboração com o serviço de finanças da Póvoa de varzim na revisão do
Zonamento Municipal. Participação em reuniões, preparação de material e sugestões.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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Atividade: Reabilitação Urbana
Título – Operações de Reabilitação Urbana em Áreas de Reabilitação Urbana
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Procedimentos decorrentes do processo de acompanhamento
da elaboração das Operações de Reabilitação Urbana nas Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas no
Concelho da Póvoa de Varzim, designadamente, vistorias para determinação do nível de conservação
dos imóveis.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Reabilitação Urbana
Título – Apoio e informação aos munícipes e no âmbito de Operações de Reabilitação Urbana em Áreas de Reabilitação
Urbana e do IFRHU
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Respostas a pedidos de esclarecimentos e redação de informações acerca
das condições de acesso aos benefícios fiscais para a reabilitação de edifícios localizados em Áreas de Reabilitação
Urbana. Emissão de Certidões de localização em ARU.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Contributos ANMP
Título – Contributos ANMP
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Por solicitação da ANMP, elaboração de informações de análise
e de eventuais contributos aos temas apresentados:
- Plano Nacional de Energia e Clima
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Elaboração de Parecer REN
Título – Projeto relativo à construção da Linha aérea dupla, a 400 kv, entre a futura subestação de Ponte de Lima e
subestação de Vila Nova de Famalicão
Breve descrição – Elaboração de parecer técnico, no âmbito do Planeamento, relativo à construção da Linha aérea
dupla, a 400 kv, entre a futura subestação de Ponte de Lima e subestação de Vila Nova de Famalicão
Data – concluído
Local – Setor Planos
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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Atividade: Alteração PPE54
Título – Alteração ao Plano de Pormenor da Área de Equipamento E54 do PU
Breve descrição – Análise da proposta/estudo enviado pela equipa técnica, reuniões
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Preenchimento de inquérito PCGT
Título – Questionário AMP acerca do funcionamento da Plataforma Colaborativa de Gestão territorial
Breve descrição – Preenchimento/resposta a pedido de contributos, exposição de situações, dificuldades, etc… para
contribuir para a melhoria da plataforma
Data – concluído
Local – Setor Planos
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Informações a pedidos de licenças especiais de ruído
Título – LER
Breve descrição – Elaboração de informações relativas a pedidos de emissão de licenças especiais de ruído.
Data – concluído
Local – Setor Planos
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Workshops dos SUMPS
Título – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Breve descrição – Participação no grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
para Área Metropolitana do Porto
Data – Dois dias por mês
Local – Setor Planos
Promotor (es) – AMP
Atividade: Participação no grupo de trabalho da AMP para a uniformização de procedimentos
Título – Uniformização de procedimentos
Breve descrição – Grupo de trabalho constituído por técnicos dos municípios da Área Metropolitana do Porto com
vista à uniformização dos procedimentos no âmbito do licenciamento das obras particulares
Data – Um dia por mês
Local – Municípios da AMP
Promotor (es) – AMP
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Atividade: Exercício do direito de preferência pelo Município
Título – Informação e relatório de avaliação
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Elaboração de informação e estimativa de valor para ponderação do exercício do direito de preferência pelo Município, previsto no artigo 37.º do DL n.º107/2001 de
8 de setembro e no artigo n.º 58º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro.
Data – junho, julho e agosto
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Desmaterialização
Título – NoPaper e serviços Online
Breve descrição – Apoio na elaboração do programa Nopaper e na aplicação dos Serviços Online
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Regulamentos
Título – Elaboração do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação
Breve descrição – Elaboração de projeto de regulamento municipal da urbanização e da edificação
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Arquivo
Título – Sistematização arquivo analógico
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Inventariação e sistematização da informação em dossiers analógicos.
Data – em curso
Local – Setor Planos
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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LICENCIAMENTO URBANO
Atividade: Atendimento Geral aos técnicos, munícipes e entidades
Título – Atendimento
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Foram efetuados atendimentos a técnicos autores de projeto de arquitetura ou de especialidades e a munícipes, no sentido de esclarecer questões relacionadas com o Controlo Prévio
de Obras Particulares, Áreas Reabilitação Urbana, Candidatura ao IFRRU2020, Ocupação do Espaço Público, Publicidade, Alojamento Local.
Total de atendimentos efetuados – 161
Atividade: Apreciação de processos
Título – Apreciação de pedidos
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito da apreciação de processos, na sua grande maioria de obras
particulares, com vista à aprovação dos projetos de arquitetura, licenciamento de operações de loteamento, aceitação
de comunicações prévias, mera comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo de publicidade e ocupação do
domínio público, pedidos instalação / renovação de esplanadas e publicidade, com vista à aprovação dos pedidos de
mera comunicação prévia ou autorizações de publicidade e de ocupação do domínio público, emissão de certidões
de ARU, IMI, compropriedade, destaque de parcela, morada de sede de empresa, direito de preferência, IFRRU2020,
pedido de instalação de estufas, pedidos de registo de Alojamento Local e prestação de informações (no âmbito do
direito à informação) foram analisados e informados os seguintes registos:
• Informação Prévia – 25
• Licença de obras/legalizações – 264
• Licenças de operação de loteamento – 3
• Alteração à licença – 70
• Alterações no decorrer da obra - 34
• Comunicação Prévia - 3
• Alteração da autorização de utilização/autorização de utilização – 1
• Pedidos diversos – 72
• Informações sobre obras ilegais (complementar à inf. da FOP) – 13
• Resposta a entidades/informações internas – 8
• Informação via e-mail – 00
• Ocupação do Espaço Público com Esplanadas– 1
• Ocupação do Espaço Público com Publicidade– 13
• Interesse Público Municipal (REAE) – 1
• Registo de Alojamento Local – 50
Total de registos informados – 558
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Atividade: Ações de fiscalização ou vistorias
Título – Ações de fiscalização ou vistorias
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito do acompanhamento e controlo preventivo dos processos
informados.
Total de vistorias realizadas
• Vistorias a Obras/FOP/Reabilitação/Alojamento Local/Ocup. Espaço Público – 20
Atividade: Cálculo de áreas e aplicação de taxas nas diversas operações urbanísticas (edificação e loteamentos) e
outras, designadamente, ocupações do domínio público; verificação de conformidade dos projetos de construção
relativamente aos loteamentos em que se inserem; elaboração/atualização dos quadros sinóticos dos alvarás de
loteamentos; Verificação de conformidade da constituição de propriedades horizontais (PH`s) e informações/esclarecimentos sobre a metodologia e enquadramento legal das diversas taxações.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – No âmbito das tarefas acima referidas (na sua maioria após aprovação
dos projetos e a anteceder a emissão dos respetivos títulos, excetuando a “verificação de conformidade”) foram
analisados e informados os seguintes registos:
• Licenciamento de edificações (novas, ampliações e alterações):				
• Autorização de utilização/autorização de alteração de utilização:				
• Licenças de ocupações domínio público (tapumes, andaimes e outras):			
• Verificação de conformidade (construção v loteamento):				
• Elaboração/atualização dos quadros sinóticos dos alvarás de loteamento: 		
• Verificação de conformidade para certificação das PH`s: 				
• Informações internas para certificação de áreas e outras				
• Conferência prévia para emissão de alvarás						
• Outros (informações/esclarecimentos - em sede de reclamação
no âmbito da liquidação das taxas urbanísticas:				

73
38
16
19
9
8
19
44
00

Total de registos informados:							226
Atividade: Conferência de alvarás emitidos no âmbito da gestão urbanística.
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Despiste de eventuais lapsos dos documentos elaborados.
Total de alvarás verificados: 159
Atividade: Informação sobre a instrução dos processos de operações urbanísticas, no âmbito dos projetos das
especialidades
Breve descrição (Objetivos e descrição) – É prestada informação acerca da instrução dos pedidos e o modo de colmatar eventuais deficiências superáveis.
Total de registos informados – 123
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Atividade: Base de Dados de Frações. Registo das Frações dentro e cada edifício. Ligação entre o levantamento alfanumérico com a base geográfica de números de polícia e com a base de contadores de água da Loja do Ambiente.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Identificação das frações dos edifícios, pela análise dos processos de
construção existentes e respetiva ligação com os dados da Loja do Ambiente. Analise especifica das áreas de ZMC
do Alto Martim Vaz, Bairro Norte e Bairro Sul. O objetivo desta aferição tem como finalidade a ligação exata entre as
Frações registadas no SIG e os CILs da Loja do Ambiente de forma a aferir as perdas de águas utilizando a componente
geografia.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
Contagens:
Total de Frações registadas no SIG = 50175. Neste período foram retificadas/registadas cerca de 200 frações relativamente ao CIL (Código de Identificação de Local (contador) da Loja do Ambiente, referentes à Zona da ZMC Alto
Martim Vaz, Bairro Norte e Bairro Sul.
Atividade: Atualização da Base de Dados de Operações Urbanísticas (Processos de Construção, Loteamentos; Pedidos
diversos; Processos de Ocupação de Espaços públicos, Alojamento local, entre outros)
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Registo diário de processos, ou alterações dos mesmos.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
Contagens: Registo de Processos de construção/loteamentos/diversos/alojamento local/publicidade (308)
Atividade: Atualização da Base de Dados Temáticas de Gestão (Nº de Policia e Rede Viária)
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Registo diário de novos arruamentos e números de polícia, ou
alterações dos mesmos.
Local – SIG
Promotor (es) - DGUL
Atividade: Ligação das Matrizes Urbanas aos dados geográficos Processos de Construção e Números de Policia.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Ligação das matrizes (elaboradas e cediadas pelo Faria) aos Processos
de Construção e aos Números de Policia.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
Atividade: Atualização de novas construções na Cartografia Base (CAD e SIG) 2000 e 10000.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – atualização de novas construções na Cartografia Base 2000 e 10000.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
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Atividade: Emissão de Plantas de Localização.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Apoio à SLO na emissão de Plantas de Localização.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
Contagens: Plantas de localização solicitadas/Plantas Internas Diversas (aprx.1000)
Atividade: Manutenção/atualização de diversas bases de dados (Equipamentos Coletivos, Publicidade, Telecomunicações, Património, Planos, entre outros), bem como apoio nas bases de dados da responsabilidade de outros setores
(Transportes Escolares, Iluminação Pública, Ambiente,).
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Manutenção/atualização das bases de dados existentes.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL e Outras Divisões/Setores
Atividade: Colaboração na implementação do InfraSig (Aplicação SIG de Gestão de Cadastro de Águas).
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – O SIG presta apoio nas ferramentas SIG (InfraSIG-Águas), bem como
apoio na gestão da Base de dados centralizada e sua partilha nos sites de pesquisa.
Local – SIG
Promotor (es) – DDPOA
Atividade: Mapa Digital Interativo
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Colaboração do SIG na implementação do Mapa Digital Social Interativo (MDI) desenvolvido pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF) e pela Delegação da Póvoa de
Varzim da Cruz Vermelha Portuguesa, em colaboração com a Esri Portugal, no âmbito de um protocolo estabelecido
com o Pelouro da Coesão Social da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Local – SIG
Promotor (es) – DECS
Atividade: Intranet SIG /Sites de pesquisa e análise.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Desenvolvimento/manutenção de sites internos para pesquisa/análise
diversa de dados SIG.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
Atividade: Intranet SIG/ Sites de edição.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Desenvolvimento de Sites internos com ferramentas de edição de
apoio à manutenção/atualização de Bases de Dados (Limpeza de Terrenos, Iluminação Pública e Atualização de Edifícios Degradado).
Local – SIG
Promotor (es) – DEP/DGUA/DGUL
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Atividade: Internet SIG /Sites de pesquisa e análise.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Desenvolvimento/manutenção de sites externos para pesquisa diversa
de dados SIG na Internet (Mapa do Concelho e Planos). Bem como o desenvolvimento de sites de apoio a Instituições
(Bombeiros, EDP).
Local – SIG
Promotor (es) - DGUL
Atividade: Colaboração na IDE - Metropolitano.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Alimentação do site SIG da AMP com os dados do município.
Local – SIG
Promotor (es) – DGUL
Atividade: Colaboração com a LOB.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Medição de processos/licença de construção/Utilização/Ocupação
de domínio público
Local – SIG
Promotor (es) - DGUL
Contagens: (44)
Atividade: Certidões e informação de número de polícia e localização.
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Certidões, informações de números de polícia e localização de prédios
anexos aos Pedidos Diversos
Local – SIG
Promotor (es) - DGUL
Contagens: (72)
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SECÇÃO LICENCIAMENTO
Atividade: Atendimento aos munícipes
Título – Atendimento
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Foram efetuados 5.208 atendimentos a técnicos autores de projeto de
arquitetura ou de especialidades e a munícipes, no âmbito da receção de processos de obras particulares, pedidos
de esclarecimento relacionadas com as obras particulares, ocupação de domínio público, licenciamento zero, pedido
de certidões, consulta e esclarecimento sobre processos, cemitérios, pedido de licenças de ruído, fogo-de-artifício,
itinerantes, queimadas, IMTT, Ciclomotores, Táxis, Cartões de estacionamento, máquinas de diversão.
Data – No período em referência
Local – Secção de Licenciamentos (SL)
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Organização e acompanhamento de processos e de pedidos
Título – Organização e acompanhamento de processos e de pedidos
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) - Organizar e acompanhar os processos de obras particulares, assegurar toda a atividade administrativa relacionada com os procedimentos de licenciamento e de comunicação
prévia de obras particulares, de autorização de utilização de edifícios e suas frações, ocupação de domínio público,
licenciamento zero, pedido de certidões. Neste âmbito foram efetuadas as seguintes tarefas:
• Alvarás de construção/alteração/ampliação/ocupação de domínio público – 150;
• Alvarás de loteamento – 0;
• Alterações a alvarás de loteamento – 7;
• Alvarás de autorização de utilização – 68;
• Certidões – 183;
• Processos de Obra (licença/com. Prévia/aut. utilização) – 348;
• Processos diversos – 410;
• Registos de entrada – 2.108;
• Notificações – 1.121;
• Comunicações prévias (Lei n.º 60/07) – 0;
• Ocupação domínio público e publicidade – 122;
• Processos de Fiscalização – 130.
Data – No período em referência
Local – SL
Promotor (es) – Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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TOPOGRAFIA
Atividade: Levantamentos Topográficos
Título – Levantamentos topográficos planimétricos
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Trabalho de campo (levantamento com estação total), desenho e
georreferenciação do levantamento topográfico, fornecimento dos levantamentos topográficos para apoio a
vários serviços camarários.
Data – No período de referência
Local – Topografia
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Piquetagem
Título – Implantação - Piquetagem
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Trabalho de campo (piquetagem com estação total), materialização no terreno
de pontos notáveis de projetos. A materialização é feita no local através de estacas de madeira, pregos, marcos.
Data – No período de referência
Local – Topografia
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Actividade: Nivelamento Trigonométrico
Título – Levantamento Altimétrico - Nivelamento trigonométrico
Breve descrição (Objetivos e Avaliação Final) – Trabalho de campo (nivelamento com estação total), para determinar
desníveis e consequentemente altitudes (ou cotas), desenho do levantamento altimétrico.
Data – No período de referência
Local – Topografia
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Atividade: Planos de Alinhamentos
Título – Verificação de Alinhamentos e cotas de soleira
Breve descrição (Objetivos e descrição) – Trabalho de campo (levantamento com estação total), desenho do levantamento topográfico e do respetivo plano de alinhamentos.
Verificações de alinhamentos e cotas de soleira nas freguesias da Póvoa de Varzim - 55.
Data – No período de referência
Local – Topografia
Promotor (es) - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
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TURISMO
CÂMARA MUNICIPAL

Atividade: Exposições regulares - Posto de Turismo
Título – Exposição Festas S. Pedro; Exposição de Joalharia de Autor; Exposição Fotográfica da Associação Cultural
«Póvoa Ontem e Hoje»; Exposição de Aguarelas; Exposição «Em cada passo, um caminho» - Caminho Português
da Costa.
Breve descrição (Objetivos e Descrição) –
Exposição de diferentes trabalhos artísticos e documentais. O Serviço de Turismo colabora através do apoio
logístico que passa pela disponibilização do espaço, cedência de material de exposição e apoio à montagem,
para além da divulgação do evento. O objetivo é animar o espaço do Posto de Turismo e promover a sua rentabilização em termos culturais.
Datas – 25 de junho a 10 de julho – Exposição Festas S. Pedro; 12 a 30 de julho – Exposição de Joalharia de Autor;
6 a 31 de agosto – Exposição Fotográfica «Póvoa Ontem e Hoje»; 1 a 18 de setembro – Exposição de Aguarelas;
27 de setembro a 25 de outubro – Exposição “Caminho Português da Costa” (inserida nas comemorações do
Dia Mundial do Turismo)
Local – Posto de Turismo
Promotor (es) – Pelouro do Turismo / expositores
Atividade: “TUREXPO – Galicia”
Título – Ação Promocional “TUREXPO – Galicia”
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – Atendendo a que a Galiza é um mercado naturalmente apetecível para
o turismo nacional, graças ao seu potencial (população com cerca de 3 milhões de habitantes), proximidade
física e afinidade cultural com a nossa região, é sempre importante a realização de ações promocionais neste
território.
Esta feira destaca-se pela existência de uma Bolsa de Contratação que permitiu a marcação e realização de
reuniões com 12 operadores turísticos (hosted buyers) interessados no nosso produto turístico, de diferentes
nacionalidades: Itália (2); Suécia (1); Brasil (3); Espanha (3); Rússia (1); Irlanda (1)
Data – 6 a 9 de junho – ação da Póvoa de Varzim a 7 de junho
Local – Silleda, Espanha
Promotor (es) – Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. / Pelouro do Turismo
Atividade: Ações Promocionais de S. Pedro
Título – Ações Promocionais de S. Pedro - Régua
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – O objetivo desta ação é o acompanhamento da rusga da Póvoa para
realizar ações de promoção em cidades que possam ser focos emissores de turistas/visitantes. A rusga, constituída
por dois pares de cada um dos seis bairros, atua nas ruas, chamando fortemente a atenção de quem passa.
Paralelamente, instalamos pequenos balcões promocionais em locais estratégicos das cidades, com informação
das festas (folheto especifico em 3 línguas, com apontamentos explicativos), do produto turístico local e realizamos provas gastronómicas com a rabanada poveira, excelente embaixadora da nossa oferta gastronómica.
Este ano, a cidade da Régua foi a escolhida
Data – 14 de junho
Local – Régua
Promotor (es) – Pelouro do Turismo
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Atividade: Ação promocional
Título – Ação promocional no contexto do XIV Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – Realização de ação promocional da cidade da Póvoa de varzim, no contexto do XIV Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza. Aproveitando o evento, onde a Póvoa marcou forte
presença, também através da participação da lancha poveira, instalamos um balcão promocional em local estratégico,
à beira-mar, com informação sobre os principais eventos a decorrer na nossa cidade e do produto turístico local, para
além da realização de prova gastronómica com a rabanada poveira.
Data – 13 de julho
Local – Galiza
Promotor (es) – Pelouro do Turismo
Atividade: Ação Promocional
Título – Ação promocional na Conferência Internacional de Turismo - ICOT 2019
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – A convite da TPNO, ER, o município da Póvoa de Varzim participou na
Mostra Gastronómica e Cultural do Porto e Norte de Portugal, que se realizou na Colunata de Eventos do Bom
Jesus, em Braga, no contexto da ICOT 2019.
Esta participação, com mesa de exposição de marcas, material promocional e prova gastronómica, foi particularmente interessante porque permitiu um contacto direto com os participantes no congresso, de diferentes
nacionalidades, que por estarem instalados numa cidade muito perto da Póvoa mostraram particular interesse
em visitar a nossa cidade e conhecer as festas de S. Pedro, a decorrer nesta altura.
Data – 27 de junho
Local – Galiza
Promotor (es) – Pelouro do Turismo
Atividade: Participação na Feira de Artesanato de Vila do Conde
Título – 42ª FNA Vila do Conde – Stand da Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e Descrição) –
O objetivo desta participação é reforçar e defender a identidade do artesanato concelhio e, ao mesmo tempo,
promover turisticamente a Póvoa num certame que atrai grande número de visitantes. A presença é feita em
stand próprio, com exposição e venda dos principais tipos de artesanato produzidos no concelho da Póvoa de
Varzim (trabalho ao vivo de artesãos locais), e este ano e pela quarta vez, tivemos uma presença focalizada na
Camisola Poveira, uma vez que nos últimos anos, a autarquia tem desenvolvido atividades no sentido de divulgar
e valorizar este produto considerado o ex-libris do artesanato local. É de reforçar que a Marca “Camisola Poveira” está devidamente registada desde 1 de junho de 2006 junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
O Rancho Poveiro atuou, mais uma vez, no dia dedicado à Povoa de Varzim (11 de agosto).
Data – 27 de julho a 11 de agosto
Local – Recinto da FNA – Vila do Conde
Promotor (es) – Pelouro do Turismo
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Atividade: Exposição “Vamos a Banhos”
Título – Exposição “Vamos a Banhos” (Póvoa de Varzim / Um Século de Turismo)
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – em parceria com a ass. «Ontem, Histórias Contadas», realização de uma
exposição sobre os suportes de promoção turística utilizados ao longo do século XX.
A exposição, constituída por painéis em PVC, está patente no fosso contíguo ao parque de estacionamento subterrâneo do Casino, convidando os visitantes a descer àquele espaço situado no coração da zona balnear.
Data – início a 12 de agosto (ainda a decorrer)
Local – Largo do Passeio Alegre
Promotor (es) – Pelouro do Turismo / Ontem – Histórias Contadas
Atividade: Participação na AgroSemana
Título – AgroSemana – Stand da Póvoa de Varzim
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – A representação da autarquia faz-se neste certame com stand próprio,
por convite da Agros, onde foram apresentadas as potencialidades turísticas do concelho e algumas iguarias
gastronómicas.
O objetivo desta participação, para além da presença institucional, é dar a conhecer a nossa oferta/eventos
junto do público deste certame.
Data – 29 de agosto a 1 de setembro
Local – Espaço Agros - Argivai
Promotor (es) – Pelouro do Turismo/ Agros
Atividade: Acompanhamento de jornalista
Artigo “Caminho Português da Costa” – revista Italiana Viagens DOVE
Título – Artigo “Caminho Português da Costa” – revista Italiana Viagens DOVE
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – projeto em parceria com os restantes 9 municípios que integram o
projeto de valorização do Caminho Português da Costa, que se traduziu na receção de um jornalista da revista
italiana de viagens Dove que visitou os concelhos por onde passa este caminho, com o objetivo de conhecer a
oferta e perceber as singularidades de cada um.
O propósito da revista é a elaboração de um artigo extenso (10/12 páginas) sobre a temática «Caminho Português da Costa»
Data – 4 de setembro
Local – Póvoa de Varzim
Promotor (es) – Pelouro do Turismo
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Atividade: Dia Mundial do Turismo
Título – Dia Mundial do Turismo – receção nos Postos de Turismo
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – Receção especial aos turistas nos Postos de Turismo municipais – Posto
de Turismo dos Torreões, Loja Interativa de Turismo e Posto de Turismo da Fortaleza - com entrega de pequenas
lembranças e prova de exemplares da doçaria local (Rabanada Poveira), acompanhada de vinho do Porto.
Simultaneamente, inauguramos a exposição «Em cada passo, um sentido», alusiva à temática dos caminhos de
santiago.
Esta iniciativa contou, como habitualmente, com a colaboração dos estabelecimentos hoteleiros na divulgação da
ação.
Quanto ao resultado, é sempre um apontamento de charme dirigido ao turista num dia que lhe é especialmente dedicado, mostrando a arte poveira de «bem receber».
O objetivo é criar diferentes dinâmicas à volta da temática «Dia Mundial do Turismo».
Data – 27 de setembro
Local – Posto de Turismo
Promotor (es) – Pelouro do Turismo

Atividade: Exposição temática
Título – «Em cada passo, um sentido»
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – esta exposição vem na sequência do trabalho dos 10 municípios que
integram o projeto de valorização do Caminho Português da Costa, do qual o município da Póvoa de Varzim faz
parte.
É uma exposição itinerante, com trabalhos do fotógrafo profissional António Luís Campos, que pretende com
este trabalho transportar os visitantes através de todo o caminho, com experiências visuais, auditivas e táteis.
Estará patente no Posto de Turismo (torreões) até 25 de outubro.
Datas – 27 de setembro a 25 de outubro
Local – Posto de Turismo (torreões)
Promotor (es) – Pelouro do Turismo
Atividade: Apoio a Realizações Desportivas, Culturais e Outros
Título – Apoio a Realizações Desportivas, Culturais e Outros
Breve descrição (Objetivos e Descrição) – Apoio da autarquia à realização de eventos e promoção turística.
Oferta de lembranças aos participantes em ações de caráter cultural, recreativo, desportivo, etc., promovidas
por diferentes secções da autarquia ou outras entidades concelhias
Total Ações de Iniciativas Camarárias – 67
Total Iniciativas de Associações e outras entidades - 95
Data – 1 junho a 30 de setembro
Local – Concelho da Póvoa de Varzim ou ações fora em que nos façamos representar
Promotor (es) – Autarquia e entidades públicas, associativas ou privadas do concelho
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Fluxos de caixa - setembro 2019
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Mapa sintetizado da execução orçamental da Receita - setembro 2019
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Mapa sintetizado da execução orçamental da Despesa - setembro 2019
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