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É BOM VIVER AQUI

Folha Municipal

Póvoa de Varzim
Vila de Aguçadoura

O dia 6 de Abril de 2011 ficará para sempre
na história de Aguçadoura. Por unanimidade, a Assembleia da República votou a sua
elevação a vila.
Sérgio Cardoso, presidente da Junta de Freguesia, explicou que “isto significa uma vontade própria da nossa comunidade e estamos
muito felizes por fazer parte deste dia tão importante para Aguçadoura”. Mais de 50 aguçadourenses, representantes das associações
locais, deslocaram-se até à Assembleia da República para assistir ao momento da votação,
altura essa “de grande regozijo para todos”,

comentou Sérgio Cardoso. Com esta elevação a vila, Aguçadoura ganhará, certamente, “prestígio e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pela unidade de todos os
aguçadourenses em torno dos projectos que
beneficiam a nossa terra”, esclareceu o Presidente da Junta.
A nova vila do concelho situa-se a seis quilómetros a norte da Póvoa de Varzim, em plena faixa litoral. É a mais nova freguesia do concelho, constituída por decreto de 14 de Outubro de 1933, data da sua separação de Navais,
e agora, a sua mais recente vila.

O seu nome deriva de “Petra Aguçadoira“ (Inquirição de 1258), pedra de aguçar ou
amolar os instrumentos agrícolas. Na segunda metade do séc. xix, conheceu uma verdadeira explosão demográfica, o que justificou
a construção, em 1873, da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, que veio a ser a
padroeira da paróquia constituída em 1934.
Próspera e densamente povoada, deve este
sucesso à transformação das áridas dunas
em campos viçosos e produtivos, denominados de Masseira.

1058º Aniversário de Argivai
A freguesia de Argivai celebrou “Exposição de Peças Antigas em
o seu 1058º Aniversário com um Cerâmica” foi também inauguraprograma de actividades entre os da nessa noite. Fruto de uma doadias 25 e 27 de Março.
ção à freguesia, de um munícipe
No dia 25, depois de um es- que pretende ficar no anonimato,
pectáculo apresentado, durante a mais de 60 peças de faiança fatarde, pelos alunos da Escola eb1 zem parte da mostra – que esteda Pedreira, no Largo do Padrão, ve patente durante todo o mês de
José Flores e Deolinda Carneiro, Abril, na Junta de Freguesia. Tamarqueólogo municipal e directora bém uma Feira das Associações
do Museu Municipal da Póvoa de de Argivai fez parte do programa
Varzim, na conferência “Argivai de comemorações.
– Terra Milenar”, abordaram os
Augusto de Castro Moreira,
aspectos arqueológicos e histó- presidente da Junta de Freguericos da freguesia, bem como o sia, explicou que o documento
seu património imaterial, nome- mais antigo onde já é referida a
adamente as festas religiosas. A Villa Argevadi é do ano 953, “o

que não significa que a freguesia
não existisse mesmo antes desse ano”. Sobre as comemorações,
o presidente referiu que a popu-

lação participou em todas as iniciativas com “imensa satisfação
e orgulho na sua terra”.

PÁGINA 1 · FOLHA MUNICIPAL · MAIO 2011

Festival Internacional Música

Foi apresentado, no dia 20 de
Abril, em conferência de imprensa, o programa do 33º Festival Internacional de Música da Póvoa
de Varzim (fimpv), que irá decorrer de 8 a 30 de Julho. Foram
ainda anunciados os resultados
da pré-selecção do júri de duas
obras finalistas em cada categoria (Música para Orquestra e Música de Câmara) do 6º Concurso
Internacional de Composição da
Póvoa de Varzim (cicpv).
Estiveram presentes na sessão Afonso Oliveira, Vereador
da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, e João Marques, Direcção Artística e CoordenaçãoGeral do Festival.

Afonso Oliveira referiu-se ao
evento como sendo “um dos festivais mais importantes do país na
área da música e que contribui para
a afirmação turística da Póvoa de
Varzim, assumindo-se como um
momento de excelência na promoção anual da cidade”. O autarca recordou que “cada vez mais a
programação da vida das pessoas é feita em função dos eventos
a que querem assistir, como é o
caso do Festival de Música, que
se direcciona a públicos específicos, atraindo ao nosso concelho espectadores de todo o país”.
O Vereador destacou a presença repetida e prestigiante de
Rui Vieira Nery, que irá proferir a

conferência de abertura, no Museu Municipal, e também a participação do reconhecido pianista
poveiro Raúl da Costa e das duas
formações residentes do fimpv:
o Quarteto de Cordas Verazin e a
Orquestra Sinfónica da Póvoa de
Varzim. A este propósito, Afonso
Oliveira realçou o papel desenvolvido pela Escola de Música a nível do ensino e formação na área
musical dos jovens do nosso concelho. Quanto ao apoio do Município, o Vereador informou que,
uma vez mais, a Câmara Municipal dá o seu apoio estruturante à
realização da 33ª edição do Festival, lembrando que, dado o cenário económico do país, tem-se tornado mais difícil manter a qualidade a que o evento já nos habituou,
visto que temos que fazer mais ou
o mesmo com menos recursos.
João Marques começou por
anunciar os resultados da préselecção do júri de duas obras
finalistas em cada categoria do 6º
Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim. Quanto à programação do 33º Festival
Internacional de Música da Póvoa
de Varzim, João Marques revelou
os solistas e agrupamentos de ní-

vel internacional que irão participar: além de Cantica Symphonia, Trio Mediaeval, Stimmwerck e Pavel Haas Quartet (quatro
agrupamentos de prestígio, pela
primeira vez em Portugal), registou o regresso de Isabelle Faust,
Alexander Melnikov e do Ricercar Consort que, em anteriores
edições, deixaram memoráveis
impressões no público; e ainda
a primeira apresentação no Festival dos eminentes e consagrados solistas Jean-Guihen Queyras,
Alexandre Tharaud e Éric Le Sage.
A organização do Festival é da
responsabilidade da Associação
Pró-Música da Póvoa de Varzim e
conta com os principais patrocínios
institucionais da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e do Ministério da Cultura/Direcção-Geral das Artes. Apoiam o evento importantes instituições, empresas
e meios de comunicação social.
Poderá consultar toda a informação relativa ao 33º Festival Internacional de Música da Póvoa
de Varzim bem como ao 6º Concurso Internacional de Composição no portal municipal em www.
cm-varzim.pt/go/festivalinternacionalmusica

Rates assinala Dia Nacional dos Moinhos
S. Pedro de Rates assinalou a 7 de
Abril o Dia Nacional dos Moinhos.
Duas dezenas de pessoas inscreveram-se no programa organizado pela Junta de Freguesia, uma
iniciativa integrada no projecto
“Moinhos Abertos”, da Rede Portuguesa de Moinhos, com a colaboração da Sociedade Internacional de Molinologia.
À hora combinada, os participantes encontraram-se na Azenha

do Pego, onde se pôde observar
o seu funcionamento, o trabalho
do moleiro e verificar os diferentes tipos de moagem. Seguiu-se
uma caminhada pela Fonte da
Granja até ao Moinho de Vento
com uma passagem por uma azenha familiar, onde os muitos elementos da família e empregados
justificavam a existência da estrutura. Uma vez conhecido o Moinho de Vento, os participantes se-

guiram para a casa do trabalhador
rural, onde puderam provar broa,
bolo de chouriço e caldo verde.
Armindo Ferreira, presidente
da Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates, explicou que “esta
visita foi orientada para os responsáveis escolares, no sentido
de despertar interesse educativo
pelo Ecomuseu”, inaugurado a 21
de Abril de 2007, já que “este está
estruturado à volta dos moinhos”.

À conversa com Odete Costa
Odete Costa, Presidente da Direcção do Instituto Maria da Paz
Varzim, foi a convidada de “À
quarta (h)à conversa” do mês de
Abril, no Arquivo Municipal, e deu
a conhecer a história da instituição que dirige desde 2008. A actual Presidente revelou que a sua
ligação ao instituto data de 2000,
sendo que foi nessa altura que se
tornou voluntária e pretende continuar a ser.
Para Odete Costa, o historial
da instituição pode dividir-se em
três fases: de 1989 a 2000, o sonho e a consolidação; de 2000
a 2007, a deriva e o desespero;
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e de 2008 a 2011, o reencontro,
acrescentando que espera que
em 2012 seja o renascer.
Apesar da data oficial da fundação ser 20 de Agosto de 1990, a
ideia da criação surgiu em 1989
por Laurinda Poças e Joaquina
Costa, duas paroquianas que se
dedicaram a ajudar as crianças
mais carenciadas do concelho.
José Agonia foi o presidente da
primeira Direcção que contou ainda com António Farinhas e Padre
Manuel Fonte. Em 2007, com o falecimento do Padre Fonte, a instituição esteve à deriva, perdeu
o seu rumo e só em 2008, quan-

do Odete Costa assume a Direcção, é que esta conhece uma
nova orientação e organização,
imprescindíveis à continuidade
do seu trabalho.
Sobre o que distingue o Instituto Maria da Paz Varzim das restantes Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Odete Costa informou que “cuida e protege
crianças em risco que continuam
a viver diariamente com a sua família”, ou seja, não são institucionalizadas, o papel da instituição é
contribuir para uma melhor convivência no seio familiar.
Sob o lema “o bem feito ao

meu irmão é um benefício para
mim”, o instituto tem como padroeira a Rainha Santa Isabel, e
conta com o apoio de toda a comunidade, para além das ajudas
institucionais como a da Câmara
Municipal, da Segurança Social,
do Banco Alimentar, entre outras.

Subsídios de jogo entregues em Março

Foram entregues, no dia 21 de
Março, os subsídios resultantes
da concessão da zona de jogos a
25 entidades com relevância social
do município da Póvoa de Varzim.
Um total de 402.966,80¤ foi distribuído pelas instituições poveiras.
Aires Pereira, Vice-Presidente
da Câmara Municipal, aproveitou o momento para revelar que
“desde 1994 já foram disponibilizados 6 milhões e 200 mil euros
em subsídios resultantes da concessão da zona de jogos”, o que

considera ser “uma verba sig- que “não é possível fazer a atrinificativa que ajudou as institui- buição deste subsídio antes do
ções a desenvolverem de forma primeiro trimestre de cada ano”
mais eficaz o seu trabalho junto e, neste sentido, alertou as insde quem mais precisa”. O autar- tituições para se disciplinarem e
ca informou, ainda, que “come- não contarem com a verba antes
çámos com 17 instituições e hoje desta data.
temos 25”, salientando o imporLuís Patrão, Presidente do Contante papel que estas entidades, selho Directivo do Turismo de Porcom relevância social no conce- tugal, salientou a qualidade do tralho, desempenham, sobreviven- balho desenvolvido pela Póvoa de
do graças ao voluntariado. So- Varzim na área social, referindobre a entrega dos subsídios nes- -se às 25 instituições seleccionata altura, Aires Pereira esclareceu das pelo mérito do seu trabalho,

e na definição do seu plano de intervenção e gestão urbanística. O
representante do Turismo de Portugal informou que “o dinheiro do
jogo é reciclado para criar melhores condições de vida”, tanto
pelo contributo que é dado em
obras de gestão urbanística que
melhoram e valorizam o concelho, como pelo subsídio às entidades de interesse social e cívico que têm um trabalho voluntário e dedicado em prol dos outros.

Certificação de competências
No mês de Março, perto de uma
centena de pessoas recebeu o
certificado que reconhece as suas
competências e os dota de maior
escolaridade. Trata-se de adultos
que frequentaram os processos
de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências
(rvcc) Básico, Secundário e Unidades de Formação Modular Certificada. Esta componente formativa
resulta de um protocolo estabelecido entre a Fundação da Juventude e a Câmara Municipal.
Estiveram presentes na cerimónia
Afonso Oliveira, Vereador dos Recursos Humanos do Município,
Moreira da Silva, Representante

do Conselho de Administração
da Fundação da Juventude, Álvaro Silva, Avaliador Externo dos
processos, e Augusto Moreira,
Presidente da Junta de Freguesia de Argivai.
Afonso Oliveira felicitou os adultos pela coragem que tiveram em
dar este passo e investirem na sua
formação demonstrando vontade
de melhorar. Para além disso, o
Vereador referiu que “este processo estimulou a curiosidade pelo
conhecimento e pela aprendizagem e nada melhor do que estarmos bem informados em momentos difíceis como o actual”. “Que
este seja o primeiro passo de um

processo de aprendizagem permanente”, incitou o autarca, informando que, nos últimos três anos,
o município já certificou perto de
500 pessoas, o que considera ser
um número bastante significativo
e revelador do esforço desenvolvido pela autarquia para dar res-

posta às necessidades de qualificação dos adultos do concelho.
Para Afonso Oliveira, o papel da
Câmara Municipal neste processo é servir de ligação entre a entidade formadora e a comunidade, promovendo, deste modo, a
valorização das pessoas.

Educar para o empreendedorismo
De 21 a 25 de Março, o município,
através do Investemais – Gabinete
de Promoção ao Investimento da
Póvoa de Varzim, visitou alunos
do 9º ano de escolaridade da Escola eb 2/3 Dr. Flávio Gonçalves
numa acção designada “Educação para o Empreendedorismo”.
A acção decorreu no âmbito da
disciplina de Formação Cívica e
consistiu numa sessão de esclarecimento sobre a importância de
empreender, de inovar. Os alunos
tiveram oportunidade de conhecer conceitos como “empreendedorismo” e “empreendedor” e

foram ainda alertados para a necessidade de a sociedade precisar de pessoas capazes de produzir mudança. Também lhes foram
reveladas as competências que se
devem educar nesta área, como
qualidades pessoais, de direcção
e sociais, e alguns mitos e verdades sobre o empreendedorismo.
Num mundo globalizado e fortemente competitivo exigem-se
respostas cada vez mais eficazes.
Neste sentido, o Investemais actua junto dos mais novos de modo
a contribuir para a sua formação
e torná-los cidadãos informados.

Criado em 2008, o Investemais
tem como missão promover a
imagem do concelho através do

apoio aos agentes da economia
local, numa óptica de desenvolvimento e qualificação económica.
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Póvoa acolhe jogos da Selecção Nacional de Voleibol

A Póvoa de Varzim será o quartel-general da Selecção Nacional

de Seniores Masculinos durante a
fase intercontinental da Liga Mundial 2011. O Pavilhão Municipal vai
acolher, sempre pelas 16 horas, os
seis jogos da Poule C da Liga Mundial 2011 que serão realizados no
nosso país, sendo, também, o local privilegiado de treinos durante a campanha de preparação e
disputa da Liga Milionária, de 27
de Maio a 10 de Julho.
A Selecção Portuguesa começa
a sua participação na Liga Mundial 2011 com as recepções à Fin-

lândia, no fim-de-semana de 28 e
29 de Maio, e à Argentina (4 e 5
de Junho); depois, Portugal desloca-se à Sérvia (10 e 11 de Junho)
e à Argentina (18 e 19 de Junho);
nos dias 25 e 26 de Junho, a Selecção Nacional recebe a Sérvia,
terminando esta Fase Intercontinental na Finlândia (30 de Junho
e 1 de Julho).
Na Liga Mundial 2005, Portugal alcançou uma histórica quinta posição, tendo sido, então, a
única selecção a conseguir ven-

cer o Brasil – equipa com mais títulos na Liga Mundial (9).
As poules da xxii World League estão assim definidas: Poule A – Brasil, eua, Polónia e Porto
Rico; Poule B – Rússia, Bulgária,
Alemanha e Japão; Poule C – Portugal, Sérvia, Finlândia e Argentina; Poule D – Itália, Cuba, França e Coreia.
Os bilhetes estarão à venda no
Estádio e no Pavilhão municipais.
Apoie a Selecção Nacional e vibre com esta modalidade.

Mais doze medalhas para a Póvoa
No passado dia 2 de Abril, a União
Poveira de Karaté (upk) realizou,
juntamente com a Federação Nacional de Karaté de Portugal (fnkp)
e a Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, o Campeonato Regional Norte de Infantis a Juvenis, no
Pavilhão Municipal.
Esta competição foi de elevada importância para os praticantes, já que lhes garantiu o acesso
ao Campeonato Nacional e também lhes abriu as portas para ingressar nos treinos de Selecção
Nacional da fnkp.

A upk esteve presente com uma
comitiva que, mais uma vez, honrou a cidade da Póvoa de Varzim,
classificando-se como a equipa
que mais vezes subiu ao pódio,
tendo conseguido doze medalhas.
Do Grupo Recreativo Estrela
do Bonfim, o maior destaque vai
para a dupla vitória de Cláudio
Gonçalves, ao sagrar-se Campeão
Regional Norte em kata e kumite,
nos -50kg. Do mesmo clube, Núria Alves tornou-se Campeã Regional em kumite, nos -60kg; Rafaela Oliveira conseguiu o 2º lu-

gar em kumite nos -55kg; Diana 4º lugar e Margarida Costa, o 5º,
Pires, o 3º lugar em kumite -50kg; garantindo também o apuramenRenata Oliveira, o 3º lugar em to para o Campeonato Nacional.
kata infantil e Maria Azevedo, o
3º lugar em kata juvenil. É de referir que todos os atletas garantiram assim o apuramento para o
Campeonato Nacional, bem com
a atleta Ana Coelho que obteve
o 4º lugar em kumite. Do Centro
de Karaté Aguçadourense, Márcia
Sencadas e Ana Freitas brilharam
conseguindo o 3º lugar em kumite,
assim como Roberto Costa e Isaac
Moreira. Luana Novo obteve o

Grande Prémio
da Marginal

Jogos Municipais reuniram dois mil estudantes

Estão abertas as inscrições para o
Grande Prémio da Marginal, que
terá lugar no dia 22 de Maio, uma
organização da School-Eventos
com o apoio das Câmaras Municipais da Póvoa de Varzim e de Vila
do Conde. Os interessados devem
consultar o site da School Eventos
para efectuar a inscrição, que tem
o custo de ¤5. Como nos anos anteriores, este evento tem como objectivo angariar fundos para a Associação Portuguesa de Paramiloidose
e conta com a ex-atleta Rosa Mota
como madrinha da prova.
Os atletas podem optar por caminhar, correr ou pedalar. O percurso terá início às 9h00, junto ao

Forte de S. João, Vila do Conde. Se
optar pela caminhada, o seu trajecto terminará no Alto de Martim
Vaz, na Póvoa de Varzim. Se preferir a corrida ou a bicicleta, após
alcançar esta zona da cidade, deverá percorrer o caminho inverso,
novamente até ao Forte de S. João.

Os Jogos Desportivos Municipais
reuniram, nesta 14ª edição, mais de
dois mil estudantes. Durante três
dias, jovens de estabelecimentos
de ensino do concelho – Escolas
eb 2/3 Cego do Maio, Flávio Gonçalves, Aver-o-Mar, Beiriz, Rates
e Grande Colégio, das secundárias Eça de Queirós e Rocha Peixoto e do mapadi – competiram
por um lugar no pódio.
Andebol, voleibol, ténis de
mesa, futebol de 9, basquetebol,
badmington e atletismo foram as
modalidades que o Pavilhão Municipal e o Estádio Municipal acolheram de 5 a 7 de Abril. A amizade criada entre os atletas de

todos os estabelecimentos participantes e a vontade de vencer
podem, à primeira vista, parecer antagónicas, mas quem passou pelos locais acima referidos
constatou que a competitividade
no desporto, mais do que compatível com a amizade, é sinónimo de respeito pelo adversário e
pelas suas capacidades.
Os Jogos Desportivos Municipais estão inseridos no Projecto
Escola da Minha Vida, cuja festa
de encerramento decorrerá no dia
5 de Maio, no Pavilhão Municipal.
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