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É BOM VIVER AQUI

Folha Municipal

Póvoa de Varzim
S. Pedro com alegria

O S. Pedro está de volta para animar a cidade durante duas semanas. O programa tem início no dia

Banhos e às 22h00 o Festival de
Folclore. No dia 27 de Junho, segunda-feira, às 10h00, no Auditório da Lota, as crianças dos jardins-de-infância do concelho serão as
estrelas no “S. Pedrinho e a Pequenada”. Mais tarde, às 22h00,
os tronos da Mariadeira, Regufe,
Belém, Norte, Sul e Matriz serão
inaugurados.
No dia 28 de Junho, terça-feira,
a ordem é ir para a rua e divertir-se. A música não faltará para que
dance até amanhecer. No dia de
S. Pedro, 29 de Junho, quarta-feira,
poderá assistir à Missa de S. Pedro, na Igreja da Lapa; ao Concerto pela Banda Musical da Póvoa
de Varzim, na Praça do Almada; à
Procissão de S. Pedro, às 17h00,
que sai da Igreja Matriz e recolhe na Igreja da Lapa; ao Espectáculo das Rusgas, no Estádio do
Varzim Sport Club; e, por último,
às 24h00, ao Espectáculo Piromusical, no Alto de Martim Vaz.
Já no mês de Julho, no dia 1,
sexta-feira, às 22h00, no Passeio
Alegre, assista a um espectáculo
com os artistas poveiros Rui Nova,
Noé Gavina, Sílvia Magalhães, Manuel Moura, André Pereira, Marle25 de Junho, sábado, com o “Fes- ne Maio e Dulcídio Marques. No
tiPóvoa”, sendo que às 17h00 re- dia seguinte, sábado, às 18h00,
aliza-se o Desfile na Avenida dos no Diana Bar, Donzília Martins

lança o livro Divagações – à Flor
da Alma e do Mar. Às 22h00, as
Rusgas da Mariadeira, Regufe, Belém, Norte, Sul e Matriz desfilam
na Avenida dos Banhos e Avenida dos Descobrimentos.
No dia 3 de Julho, domingo,
às 9h00, acontece a vertente
desportiva do programa, o xxiii
Grande Prémio de Atletismo de
S. Pedro, com partida da Avenida dos Banhos, e o jogo de Futebol entre a Câmara Municipal e
as Juntas de Freguesia, no Estádio Municipal.
O programa de S. Pedro inclui,
ainda, diversas actividades paralelas. São elas: “Ícones e Memórias da Póvoa de Varzim Piscatória”, “75 anos do Rancho Poveiro”,
exposições patentes no Museu
Municipal, ambas com inauguração no dia 17 de Junho; Torneio
de Futebol Juvenil S. Pedro 2011,
uma organização do Grupo Recreativo Estrela do Bonfim, nos
dias 18 e 25 de Junho, no Parque
Infantil da Junta de Freguesia da
Póvoa de Varzim; S. Pedro Cup,
nos dias 18 e 19 de Junho, no Estádio do Varzim Sport Club; e Exposição de Filatelia “S. Pedro – Estio 2011”, de 25 de Junho a 4 de
Julho, no mapadi.

Dia da Cidade
No Dia da Cidade, o município tem
homenageado pessoas e instituições cujo contributo tem sido associado ao desenvolvimento da Póvoa de Varzim. No dia 16 de Junho,
às 18h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal irá distinguir com a Medalha de Reconhecimento Poveiro,
de grau ouro, o Rancho Poveiro,
que este ano assinala 75º aniversário de uma intensa actividade ao
serviço da promoção do folclore
e da cultura tradicional da nossa

colmeia piscatória; com a Meda- “a Póvoa de Varzim tem a felicilha de Reconhecimento Poveiro, dade de beneficiar das inúmeras
de grau prata, a leicar – Associa- colaborações de uma sociedade
ção dos Produtores de Leite e Car- civil dinâmica e atenta, cuja relene, um contributo decisivo para vância na vida da comunidade é
a salvaguarda e a valorização da um sinal de esperança e de conagropecuária; e com a Medalha fiança no futuro”.
Ainda no âmbito das comemode Reconhecimento Poveiro, de
grau prata, António Lopes da Con- rações do 38º aniversário da eleceição, um dos maiores símbolos vação da Póvoa de Varzim a cidavivos de participação cidadã atra- de, a autarquia procede à entrega
vés do movimento associativo.
de prémios referentes aos concurJosé Macedo Vieira, Presidente sos “Praça dos Pintores” e “Janeda Câmara Municipal, afirma que las, Varandas e Jardins Floridos”,

no dia 17 de Junho, às 18h30, no
Diana Bar.
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I Encontro de Nutrição Social

A Beneficente, através do Contrato Local de Desenvolvimento Social (clds), promoveu, com
o apoio da Câmara Municipal, o
I Encontro de Nutrição Social da
Póvoa de Varzim.
Andrea Silva, Vereadora do

Pelouro da Acção Social, deu as
boas-vindas aos participantes,
lembrando que “todos reconhecemos que, tanto pela nossa saúde, como por questões económicas, a alimentação tem um papel
fundamental na nossa vida”. Por

outro lado, Rui Quintas, Presiden- intitulado “Alimentação e consute d’A Beneficente, informou que mismo”, a nutricionista Paula Brua Instituição Particular de Solida- no falou sobre a “Alimentação e
riedade Social (ipss) serve, diaria- seus mitos” e António Monteiro,
mente, mais de cem refeições a médico de saúde pública, apelou
pessoas carenciadas. Por todos para a importância de “Capacitar
estes motivos, manter uma ali- para um consumo consciente”.
mentação equilibrada e adequa- “Nutrir para crescer”, “O aumenda à nossa bolsa torna-se essen- to e a prevalência da obesidade
cial nos dias de hoje. Estiveram, infantil em Portugal”, “Educação
ainda, presentes na Sessão de Alimentar no Pré-Escolar – Uma
Abertura Zulmira Linhares, Vice- aposta de sucesso”, “Projecto +
-Presidente d’A Beneficente, Lara Saúde – As vantagens do trabalho
Costa, em representação de Judite em grupo no tratamento da obeNeves, e Paula Bruno, do aces V – sidade infantil”, “Desnutrição CoPóvoa de Varzim/ Vila do Conde. munitária”, “Alimentação da IdaDo programa do Encontro fez de Sénior”, “Alimentação condiparte um ciclo de palestras que cionada por recursos económicos”
deu a conhecer os melhores ali- e “O olhar da nutrição nos cuidamentos, contemplando problemá- dos paliativos” foram os restanticas desde o pré–escolar até à ter- tes temas de debate.
ceira idade. Num primeiro painel

Fórum de Formação e Opções Profissionais
De 2 a 15 de Maio, a Câmara Municipal, através do Pelouro de Acção Social, organizou mais uma
edição do Fórum de Formação e
Opções Profissionais.
O arranque da 8ª edição do
evento foi a 3 de Maio, em Escolas eb 2/3 do concelho com a demonstração do Grupo Cinotécnico da Polícia de Segurança Pública e com mesas redondas, onde
vários profissionais de diferentes áreas deram o seu contributo falando das suas experiências
de trabalho. O Fórum também
promoveu sessões de esclarecimento para pais e encarregados
de educação para que estes se

mantenham informados sobre as
oportunidades de formação escolar após a conclusão do 9º ano.
De 11 a 15 de Maio, decorreu,
no Diana Bar e Largo do Passeio
Alegre, a Mostra Informativa com
a temática “Formação e Opções
Profissionais ao longo da vida”,
onde estiveram reunidas dezenas
de instituições, associações e empresas do concelho que, para além
de darem a conhecer a sua actividade dinamizaram diversas iniciativas de animação dos espaços.
Ainda no âmbito da mostra, realizou-se uma “Manhã Desportiva”,
na Praia do Carvalhido, promovida pela Escola Secundária Rocha

Peixoto, e um Concerto pela Banda de Música da Polícia de Segurança Pública, no Palco do Passeio
Alegre. Organizado pela Escola de
Música da Póvoa de Varzim, teve
lugar o VI Concurso de Piano, integrado no programa da mostra.
Com o objectivo de proporcionar a reflexão sobre a importância da formação ao longo da vida
e promover a discussão da relação entre formação e empregabilidade, o Fórum contou com o
seminário “Novas oportunidades no mercado social depois
dos 50 anos”.

Encontro de Agentes Turísticos
Vários agentes turísticos do con- Afonso Oliveira, é imprescindível
celho da Póvoa de Varzim aceita- “a capacidade de interacção, coram o convite do município para nhecimento e interligação entre
uma Visita Educacional com o ob- operadores e o Serviço de Turisjectivo de apresentar a diversida- mo da autarquia para rentabilizar
de da oferta de animação turísti- o nosso produto”.
ca e estimular o trabalho em rede
Desportos de aventura, indoentre os diferentes operadores.
orkarting, equitação, golfe, tiro,
A Marina da Póvoa foi o local circuitos em charrete, baptismos
escolhido para a sessão de aber- de surf, de bodyboard, de mergutura que contou com a presença lho, de vela, parapente, paramode Afonso Oliveira, Vereador do tor e paraquedismo foram alguPelouro do Turismo, que se referiu mas das propostas apresentadas
à necessidade de “criar sinergias, no âmbito da oferta de animaconhecer o terreno e saber o que ção turística que o nosso concetemos para oferecer”. O autarca lho tem para oferecer na área da
revelou que “é uma preocupação aventura e lazer quer seja em terda Câmara Municipal que todos ra, no mar e no ar. Os locais conos operadores conheçam a rea- templados na visita foram a Marilidade e a oferta na área do lazer, na da Póvoa, a Norequestre, em
pois só assim é possível fomen- Terroso, a Pista Aeronáutica de
tar o turismo no concelho”. Para Laundos e o Rates Park.
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Apuradas as opiniões dos agentes que participaram na iniciativa,
pode afirmar-se que o grau de satisfação foi bastante elevado e a

totalidade considera que recolheu
informação pertinente para a sua
actividade profissional.

Prémio Correntes SPA
O Correntes d’Escritas, representado por Luís Diamantino, Vereador
do Pelouro da Cultura da Câmara
Municipal, recebeu, no passado
dia 20 de Maio, o Prémio Pró-Autor atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (spa).
José Jorge Letria, Presidente
da spa, referiu-se a esta distinção como sendo representativa
de “um prémio aos municípios
pelo muito que têm feito pela
cultura no nosso país desde o 25
de Abril. Em destaque, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
que, ao organizar o evento ao
longo de 12 anos, tem mostrado
que vale a pena apostar na cultura, quer pela dinamização na di-

vulgação do livro e do seu autor,
quer pela promoção do espaço
local e regional”.
Para Luís Diamantino, foi bastante prestigiante a Sociedade Portuguesa de Autores ter distinguido a Póvoa de Varzim, entre instituições que promovem grandes
eventos nacionais, como o Centro Cultural de Belém e o Jornal
de Letras. O Vereador da Cultura vê neste prémio reconhecido
o valor atribuído ao Correntes
d’Escritas no panorama cultural português e, com esta distinção, acresce a responsabilidade
do trabalho que realizamos mas
também a motivação para se fazer melhor”.

O Prémio Pro-Autor foi instituído em 2010 e consagra a acção
de pessoas individuais e colecti-

vas no tocante à difusão e dignificação do trabalho dos autores
portugueses.

Novos arruamentos
Foram inaugurados, no passado lada em vários espaços públicos
dia 26 de Maio, dois arruamentos da cidade, onde foram plantadas
na nossa cidade.
árvores da amizade e foram coEstiveram presentes, neste acto locadas pedras alusivas.
inaugural de descerramento das
Jorge da Silva Barbosa dedicouplacas toponímicas, José Macedo -se à investigação, ao estudo e à
Vieira e Aires Pereira, Presidente publicação de trabalhos de históe Vice-Presidente da Câmara Mu- ria local, biografias de personalinicipal, e Luís Diamantino, Vere- dades diversas e crónicas sobre
ador do Pelouro da Cultura. Par- temas poveiros. Colaborou, desde
ticiparam ainda membros do Ro- 1967, no Boletim Cultural Póvoa
tary Club da Póvoa de Varzim e de Varzim com vários trabalhos,
elementos da família de Jorge da destacando-se o trabalho ímpar
Silva Barbosa, respectivamente en- “Toponímia da Póvoa de Varzim”,
tidade e personalidade homena- que constitui o mais completo legeadas, que deram nome às ruas. vantamento nesta área. Em 20 de
Instituído há 47 anos, o Rotary Março de 1994 foi homenageado
Club da Póvoa de Varzim desen- pela Junta de Freguesia da Póvoa
volveu projectos relevantes nas de Varzim, que lhe atribuiu o tíáreas do apoio social, da saúde e tulo de “Poveiro do Ano”, e pelo
da educação e formação ao longo Município, que o condecorou
da vida, destacando-se a criação com a “Medalha de Reconhecida Universidade Sénior em 2007. mento Poveiro”.
A actividade rotária está assina-

Oficina de Comunicação e Linguagem
e as Cidades Geminadas
Organizado pela cidade de Eschborn, realizou-se, entre 15 e 22 de
Maio, mais uma iniciativa de intercâmbio sociocultural entre as cidades geminadas – Eschborn, Póvoa de Varzim e Zabbar -, desta
feita envolvendo cidadãos com
necessidades especiais.
A grande anfitriã foi a Escola
Villa Luce, de Eschborn, que em
conjunto com agência 20 Quê,
de Main Taunnus, e com os representantes da Escola Mapadi e
de Zabbar, realizou durante uma
semana uma Oficina de Linguagem. Os seis participantes, en-

tre os 16 e os 66 anos, trabalharam e reflectiram sobre as diferentes deficiências de linguagem,
as barreiras que, muito frequentemente, cada cultura produz e
as diferenças de entendimento
entre as idades. Foi um grande
desafio para os participantes e
respectivos técnicos e orientadores. Ao longo de uma semana,
os participantes foram convidados a trabalhar a linguagem gestual, interpretando-a e associando um movimento/comportamento correspondente e daí partiram
para a realização de um vídeo de-

signado de „Treffen sich 6“. O resultado foi pleno de efeito, quer
para os intérpretes, quer para os
que puderam assistir à apresentação do vídeo por ocasião das
festas da cidade de Eschborn, a
Eschenfest.
Recordamos que a realização
de intercâmbios entre instituições
dedicadas aos deficientes e entre
as cidades geminadas vem de longe, tendo mesmo, em 2003, recebido a Estrela D’Ouro das Geminações, pelo relevante contributo na edificação do espírito da
União Europeia.

Esta iniciativa contou com o envolvimento da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim e da Associação de Amizade Póvoa de Varzim/
Cidades Geminadas.
Os interessados podem consultar o trabalho final de Luke Allen,
Zabbar; de Maria Zarb, Zabbar;
de Vera Ermelinda Gomes Ferreira, Póvoa de Varzim; de Carmén
Manuela Campos Amaral, Póvoa
de Varzim; de Martina Augustin,
Eschborn e do Peter Bindewald,
Eschborn, basta consultar a ligação: http://www.eschborn.de/luce-film/treffensich6/
PÁGINA 3 · FOLHA MUNICIPAL · JUNHO 2011

Aires Pereira distinguido pelo Voleibol
“Determinado e de convicções
inabaláveis, um homem de olhos
postos no futuro”. Aires Pereira,
Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e Vereador do Pelouro do Desporto, foi
assim descrito na 14ª Gala Anual
do Voleibol, organizada pela Federação Portuguesa da modalidade, que distinguiu o autarca pelo
apoio prestado ao longo dos últimos anos à Selecção Nacional.
A Gala realizou-se no passado
domingo, no Teatro Conceição

Ribeiro, em Lamego, associada
ao 64º aniversário da Federação
Portuguesa de Voleibol (fpv), na
presença de cerca de 250 convidados. A festa do Voleibol premiou aqueles que mais se distinguiram ao serviço da modalidade
ao longo da última época ou mesmo ao longo de toda uma carreira. Foi neste âmbito que Aires Pereira foi chamado ao palco, pela
sua determinação em colaborar
com a Selecção, nomeadamente através da disponibilização da

excelente infra-estrutura que é o
Pavilhão Municipal da Póvoa de

Varzim para treinos e jogos da
equipa portuguesa.
Os jogos que o Pavilhão Municipal está a receber confirmam o
empenhamento da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e do seu
Pelouro do Desporto no apoio ao
Voleibol. A Póvoa de Varzim é o
quartel-general da Selecção Nacional de Seniores Masculinos durante a fase intercontinental da Liga
Mundial 2011, tendo acolhido os
jogos entre Portugal e as selecções da Finlândia e da Argentina.

Navais, campeão do PPA
O Plano de Promoção do Atletismo (ppa) terminou no passado mês de Maio. Após seis meses de competição, o cdc Navais
conquistou o primeiro lugar no
pódio com 31928,5 pontos, seguido do ccd Terroso, com 24959
pontos e do ca Póvoa de Varzim,
com 23705. Este resultado foi obtido através do somatório dos
pontos obtidos nas doze jornadas que constituem o ppa: quatro de corta-mato, quatro de estrada e quatro de pista. O cdc

Navais levou a melhor nas três
classificações.
“Perto de 500 atletas participam
na competição. O grande objectivo da autarquia é promover uma
modalidade que possa ser praticada ao ar livre, nas áreas de residência dos atletas e sem qualquer custo para quem a pratica”,
explicou Aires Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal e vereador do Pelouro do Desporto.
Por isso, também as doze jornadas realizam-se em cada uma das

freguesias do concelho, com o intuito de minimizar os custos com
as deslocações e levar o atletismo
a cada ponto da Póvoa de Varzim.
No dia 12 de Junho, os prémios
às melhores equipas e aos melhores atletas serão entregues numa
cerimónia no Estádio Municipal. O
convívio marcará o final da edição, depois de toda a dedicação
aos treinos e às provas.
Em Novembro arranca a 32ª
edição da competição.

Grande Prémio S. Pedro Crianças de Balasar têm
novo transporte
As inscrições para o Grande Prémio
S. Pedro já se encontram aber-

tas. Até às 22h00 do dia 1 de Julho poderá incluir-se nesta competição que reúne, todos os anos,
@ www.cm-pvarzim.pt/desporto-na-povoa/2010-2011/atletismo/xxiii-gpsp/
atletas de todo o país e de todas
as idades. Excepto para a prova
principal, de dez quilómetros, as
inscrições são gratuitas e devem
ser efectuadas através do endereço electrónico pelourodesporto@cm-pvarzim.pt, do sítio http://
gpspedro.winpegasus.com ou do
fax 252 291 069. A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no Portal Municipal.
3Julho2011 | 9H30Inserido nas comemorações do
S. Pedro, o Grande Prémio é organizado pelo Pelouro do Desporto.
Atletas federados e não federados
A prova irá acontecer no dia 3 de
Julho, no cenário mais apropriado
Informações: Tel. 252 291 060
Inscrições: Fax. 252 291
069
para
esta altura do ano, a Avenida
http://gpsp.winpegasus.com
dos Banhos.
Pelouro do Desporto

câmara municipal
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Prémio

S. Pedro

Apoio

Patrocinado por

Distância: Prova Principal = 10.000m (FPA-CNEC)

A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Balasar conta já com a nova viatura de 18 lugares para transporte de cerca
de 60 crianças da freguesia. No
dia 4 de Maio, o veículo foi benzido na presença de Aires Pereira, Vice-Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim;
José Araújo, Presidente da Junta
de Freguesia; Sandra Silva, Presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação; e de
algumas das crianças que vão usufruir desta aquisição.
O Vice-Presidente da autarquia
considera que “contribuir para o
transporte destas crianças é motivo de grande regozijo. Facilitar

a vida dos pais e colaborar, desta forma, no quotidiano destas
famílias é de todo o interesse do
município”. De facto, com a existência deste serviço, os pais têm
menos oito a dez quilómetros diários para percorrer, como explicou José Araújo.
Para a compra da viatura, o
município atribuiu um subsídio
no valor de ¤35.151,13 (trinta e
cinco mil cento e cinquenta e um
euros e treze cêntimos), correspondente a metade do preço global do contrato de aquisição da
carrinha, e a Junta de Freguesia
de Balasar contribuiu com o restante 50% do valor.
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