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É BOM VIVER AQUI

Folha Municipal

Póvoa de Varzim
Cidade Limpa + Bonita

cidade
limpa +
bonita!

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim prossegue o seu caminho na defesa e preservação
do meio ambiente e prova disso são as várias acções desenvolvidas e os desafios lançados à comunidade.
Por uma “Cidade Limpa + Bonita”, o município da Póvoa de Varzim aderiu, recentemente, à Caça-pastilhas, técnica inovadora
de remoção de pastilhas elásticas.
A máquina já se encontra em utilização, por
um funcionário da autarquia, em passeios e
ruas pedonais da cidade. A Caça-pastilhas
remove a poluição causada pelas pastilhas
elásticas através de um sistema com eleva-

Prémio Cidades Limpas

da temperatura, baixa pressão e um agente
de limpeza biodegradável único, usando uma
quantidade muito pequena de água por dia.
A aquisição deste novo equipamento irá
contribuir para a limpeza e embelezamento
das ruas através de um processo com reduzido impacto ambiental e económico. A Câmara Municipal deixa o apelo aos cidadãos
para que colaborem nesta acção e não deitem pastilhas elásticas para o chão.
Este é mais um investimento do município,
que recentemente adquiriu também duas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos,
em prol do bom ambiente. Os equipamentos

adquiridos são duas viaturas pesadas, uma
equipada com caixa para recolha de rsu – resíduos sólidos urbanos de 16,00 m3 de capacidade, e outra, com 22,00 m3 de capacidade e
grua para elevação de contentores enterrados.
De acordo com as informações recolhidas
na Divisão de Água e Saneamento Urbano o
veículo equipado com grua, será utilizado na
recolha de rsu nas freguesias e na recolha
dos contentores enterrados na cidade. Já o
veículo mais pequeno servirá para a recolha
de rsu na cidade.
Recorde-se que o esforço desenvolvido
pela autarquia na limpeza pública da cidade
já foi reconhecido em 2008 com a atribuição
do prémio Cidades Limpas. Este galardão só
veio confirmar o que é feito em várias vertentes, de que são apenas alguns exemplos a
aposta na educação ambiental ou no melhoramento/implantação de infra-estruturas e que
permitem afirmar a Póvoa de Varzim como
“um concelho de Bom Ambiente”.
O Programa Ambiental do município é uma
realidade que actua em várias dimensões desde as campanhas de informação e sensibilização às iniciativas de redução e reutilização
de resíduos e limpeza. Limpar o Mundo, Limpar Portugal; Agenda 21 Local; Racionalização
do consumo de água; Acondicionamento correcto de resíduos; Roupão; Projecto Terra à
Terra; Parque do Gorgolito; Recolha de papel e cartão nos serviços municipais; várias
medidas pró-ambiente dirigidas às áreas da
comunicação (interna e externa) e administrativa da autarquia e o serviço de educação
ambiental do Pelouro do Ambiente que dirige acções de sensibilização nas escolas, são
algumas das acções desse programa.
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Centro de ocupação de tempos livres em Aver-o-Mar

Foi inaugurado por José Macedo Vieira, Presidente da Câmara Municipal, no início do
ano, o Centro de Ocupação de Tempos Livres, em Aver-o-Mar.
Foi com particular satisfação que o edil
descerrou a placa comemorativa deste espaço há muito desejado pelos averomarenses para ocupação dos seus tempos livres.
José Macedo Vieira revelou que se sentia
especialmente feliz por esta ser já a segunda obra inaugurada este ano em Aver-o-Mar,

freguesia a que está sentimentalmente ligado. A propósito, o autarca referia-se à Escola de Refojos, que frequentou, e que uma semana antes, teve a honra de inaugurar após
obras de remodelação e ampliação.
Estiveram presentes na cerimónia o executivo camarário e o Presidente da Junta de Freguesia de Aver-o-Mar, Carlos Maçães.
Com vista para o mar, o Centro de Ocupação de Tempos Livres dos Pescadores resulta
de um investimento de ¤99.538,64 por parte da autarquia. Está localizado no remate da
rua da marginal de Aver-o-Mar, local que, de
resto, é já ponto de encontro para os muitos
pescadores, sobretudo os reformados, nos
seus momentos de convívio.
A estrutura obedece a uma linguagem de
construção que vai sobretudo ao encontro
da sua envolvente, através da utilização de
materiais como a madeira, de forma a reduzir
o impacto visual. Assim, a construção, bem
como todo o seu interior, é em estacaria de
madeira, fechada a vidro e coberta a camarinha de zinco. A estrutura é composta por
uma sala de convívio e instalações sanitárias, prolongando-se para o exterior em estrado de madeira, que funcionará como uma
esplanada aberta sobre o mar. Trata-se de
um espaço que permite a contemplação de
toda a paisagem envolvente, característica
que sublinha a “aura” de tranquilidade que
pretende ter.

Requalificação de arruamentos em Beiriz e Rates

Rua dos Cubelos, em Beiriz

No âmbito da requalificação de arruamentos
levado a cabo pelo município, foram concluídas duas pequenas empreitadas na freguesia
de Beiriz, nomeadamente, Rua dos Cubelos e
Rua do Junqueiro e Rua António Macedo Serra, em São Pedro de Rates.
O Vereador das Obras Municipais e Vice-Presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, reconhece que estas empreitadas são
importantes para as freguesias e melhoram
consideravelmente a estética dos locais intervencionados. O autarca pretende que as condições precárias dos arruamentos deixem de
existir dando lugar a freguesias renovadas, sinónimo de desenvolvimento. Neste sentido,
o município não descurou a necessidade de
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Rua do Junqueiro, em Beiriz

melhorar a circulação pedonal e rodoviária
intervindo ao nível da pavimentação e iluminação no sentido de proporcionar mais qualidade de vida aos habitantes da freguesia.
Da obra da Rua dos Cubelos constaram trabalhos de movimento de terras, muros de contenção, pavimentações e demais trabalhos de
construção civil inerentes à criação das condições exigíveis de circulação nos arruamentos.
Com um investimento final de 86.236,57¤, a
autarquia pretendeu melhorar e facilitar a utilização rodoviária da rua.
A Rua do Junqueiro também foi alvo de trabalhos de requalificação, neste caso de maior
abrangência, que incluíram a execução de passeios, zona verde e zona de circulação auto-

Rua António Macedo Serra, em Rates

móvel. Nesta empreitada, um investimento
de 306.809.44¤, constaram trabalhos de reestruturação das redes de abastecimento de
água potável e drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais, pavimentação e iluminação pública.
Com o objectivo de dotar a vila de São Pedro de Rates de maior conforto e segurança, o município realizou trabalhos referentes
a pavimentação de arruamentos e execução
de passeios em lancis de granito e pedra do
chão, instalação de colector de saneamento e águas pluviais e iluminação pública. Esta
intervenção resultou de um investimento de
¤157.684,88.

Um Dia no Parque, com os Bombeiros

No próximo dia 1 de Maio, Domingo, no Parque da Cidade, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, em conjunto com as Juntas de Freguesia, organiza Um Dia no Parque com os Bombeiros.
Trata-se de uma nova iniciativa que pretende afirmar a cultura do concelho, congregando todos os agentes sociais. Para o efeito, e aproveitando as excelentes condições de fruição do Parque da Cidade, estão
a ser preparadas, em conjunto com as Associações, Academias, clubes
desportivos, entre outros serviços existentes no concelho, um conjunto de actividades de animação que atrairão, por certo, toda a população e mesmo os visitantes a viverem um dia de festa no Parque da Cidade, entre as 09h00 e as 18h00.
Tratando-se o ano de 2011 do Ano Europeu do Voluntariado, ficou
definido que toda a actividade seria em homenagem à Associação Humanitária dos Bombeiros da Póvoa de Varzim. Com efeito, todos os

visitantes serão convidados, à entrada, a contribuir com 5,00¤, beneficiando do acesso directo ao recinto e a todas as actividades disponíveis, bem como à zona de alimentação onde será disponibilizado
um pequeno lanche.
Um Dia no Parque, funcionará como um festival à Primavera, como
um elogio a todas as Mães, e uma homenagem, personalizada nos
Bombeiros, a todos os voluntários, através de um programa preenchido com inúmeras manifestações artísticas, várias provas desportivas,
como a prova de Cicloturismo, a Caminhada e outros tantos jogos a
realizar em campos erguidos para o efeito, provas radicais e de aventura, jogos tradicionais e uma grande área de animação infantil, com
insufláveis, jogos e ateliês de pintura e desenho. Os Bombeiros, por
sua vez, contribuirão com uma grande exposição de viaturas e com a
apresentação pública da viatura, auto-escada, a mais recente e ambicionada viatura de combate a incêndios em altura.
De acordo com o principal dinamizador da iniciativa, Aires Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal, esta iniciativa surge depois
de se analisar o calendário de 2011 e perceber que o 25 de Abril coincidia com a segunda-feira de Páscoa, período habitualmente dedicado ao convívio familiar, pelo que, não fazia sentido realizar o tradicional programa no dia da liberdade. Assim sendo, e porque é necessário contribuir para a divulgação do Parque da Cidade, dinamizaram-se
contactos com as Juntas de Freguesia e com as colectividades locais,
resultando este novo projecto para o concelho.
Está prometido! Um Dia no Parque, para divertir, para conviver e
para celebrar a nossa cultura. Esperam-se, agora, os poveiros em força no Parque da Cidade.

Concursos de Trompete e Piano
Nos meses de Abril e Maio, a Escola de Música da Póvoa de Varzim
organiza os seguintes concursos: 2º
Concurso de Trompete e 6º Concurso de Piano, respectivamente.
As provas do Concurso de Trompete terão lugar nos dias 18 e 19
de Abril e no dia 20 irá realizar-se o Concerto dos Laureados e a
respectiva entrega de prémios. Os
participantes serão divididos em
quatro escalões e para cada um
deles existem obras obrigatórias.
O júri será constituído por Kevin
Gerard Wauldron, do esmae – Instituto Politécnico do Porto; Vasco Silva de Faria, da Universidade
do Minho; e Manuel Luís Azeve-

do, do Conservatório de Música do Porto.
As provas públicas do Concurso de Piano terão lugar no dia 14
de Maio, no Auditório Municipal,
e no final das provas irá realizarse um concerto pelo pianista Sérgio Leite. No dia seguinte, o Diana
Bar irá acolher um concerto dos
laureados. Este Concurso está inserido no Fórum de Saídas/Formação e Opções Profissionais, levado a cabo pelo Pelouro da Acção Social da Câmara Municipal.
Os Concursos têm como objectivos promover a excelência e
o mérito artístico, elevar a aprendizagem e o nível de formação de

todos os participantes, projectar a
carreira musical enquanto realidade profissional futura, proporcionar
aos alunos novas oportunidades no
domínio da performance musical,

contribuir para a dinamização da
actividade cultural e musical e projectar a Escola de Música e o concelho da Póvoa de Varzim no panorama musical nacional.

Uma história de encantar no universo infanto-juvenil
A Biblioteca Municipal acolheu, a emoção e contentamento pela
14 de Fevereiro, a sessão de lan- obra publicada e revelou estar a
çamento do livro O segredo da “maravilhar-me com este mundo
moura. A apresentação da obra de de magia que é o infanto-juvenil”.
literatura infanto-juvenil realizou- Gisela Silva justificou o seu gosse em ambiente de festa contan- to pela leitura e pela escrita “grado com vários momentos musicais. ças à minha mãe que arranjava
Escrito por Gisela Silva e ilustra- sempre tempo para me dar colo,
do por Teresa Lares, o livro foi pu- o colo das histórias”. E foi preciblicado pela editora Trinta por uma samente nessas histórias do paLinha e narra a história de “uma trimónio histórico-cultural e míbelíssima princesa moura, amada tico-simbólico que a autora enpor todos e reconhecida como a controu a inspiração para o livro
bela Senhora do Lanhoso”.
sobre uma moura, figura de exA escritora e professora de Lín- celência dos contos que a mãe
gua Portuguesa manifestou a sua lhe contava. E dirigindo-se ao pú-

blico infanto-juvenil Gisela Silva
disse “leiam muito. Peçam o colo
das histórias porque é infinito.”.
“Espero que esta overdose de cor
vos encante e vos transporte para
o texto da Gisela”, afirmou Teresa
Lares confessando que a ilustração

Gisela Silva

de O segredo da moura foi uma
responsabilidade muito grande. A
professora de Educação Visual e
Tecnológica informou que utilizou
a técnica de colagem e procurou
que “as ilustrações tenham vida
própria e contem uma história”.

Teresa Lares
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Mais de 300 atletas em competição

Durante dois dias, o Pavilhão Municipal viveu uma competição de
grande qualidade, com atletas de
todos os cantos do país e, também, vindos da vizinha Espanha.
No total, 47 clubes e 344 atletas participaram na 13ª edição
do Torneio Internacional de Ténis de Mesa “Cidade da Póvoa
de Varzim”. A par da interacção
entre todos e da boa disposição
vivida no Torneio, onde amizades
entre atletas de diferentes cidades
se vão formando, é notória tam-

bém a competitividade. Afinal, os
perto de quatro centenas de atletas, que participaram, treinam arduamente para obter bons resultados nas competições.
A galeria final dos vencedores
apresenta os seguintes nomes:
André Silva, do Sporting (seniores masculinos); Shao Jieni, do
ala Nun’Álvares de Gondomar
(seniores femininos); Zhao Tianming, do ctm Mirandela (sub-21
masculinos); Maria Nogueira, do
ala Nun’Álvares de Gondomar

(sub-21 femininos); João Geraldo,
do ctm Mirandela (juniores masculinos) e Cátia Martins, do ala
Nun’Álvares de Gondomar (juniores femininos). O ctm Mirandela foi o clube vencedor absoluto desta 13ª edição do Torneio
Internacional de Ténis de Mesa.
A par do Plano de Desenvolvimento do Ténis de Mesa, que
a Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim promove há dezanove anos, o Torneio Internacional,
considerado um dos melhores do

país, tem contribuído para a divulgação da modalidade no concelho e incentivado os jovens de
todas as freguesias a praticarem
actividade física. Após horas de
treino e dedicação ao Ténis de
Mesa, os atletas, poveiros e não
só, vêem o seu esforço recompensado ao disputarem uma boa
qualificação com os melhores de
Portugal e de Espanha.

Boa disposição na Primavera Desportiva
A Primavera Desportiva é uma
iniciativa da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim que, desde 1993,
dinamiza o areal poveiro com actividades de competição e lazer.
Além de um espaço de descanso,
as praias podem e devem ser utilizadas para combater o sedentarismo através de iniciativas como
esta, que entusiasmam os jovens
estudantes.
A Póvoa de Varzim dá, assim, início aos desportos de maior fruição e contribui para um “Concelho em Forma”!

Fev~Mai2011
PRAIA DO CARVALHIDO

INSCRIÇÕES: ESTÁDIO MUNICIPAL (252 291 060)/
ESPLANADA DO CARVALHIDO/PAVILHÃO MUNICIPAL

Competição: 13~14Abr

VOLEI+PÉ-VOLEI+FUTEBOL DE PRAIA
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS NOS
ESPAÇOS DE PRAIA E QUE VISA A OCUPAÇÃO DOS TEMPOS
LIVRES DA POPULAÇÃO
mail@rogeramorim.net

A estação que chegou no mês
passado traz à Praia do Carvalhido e da Lagoa a logística necessária para que se possa praticar algumas modalidades onde
a areia é fundamental. Até 15 de
Maio, os dois locais estão à sua
espera para momentos divertidos
e cheios de energia.
No período de férias escolares
acontecerá a vertente competitiva desta Primavera Desportiva.
Nos dias 13, 14 e 15 de Abril, a
Praia do Carvalhido recebe provas de vólei de praia, pé-vólei e
futebol de praia. As inscrições estarão abertas até ao dia anterior
à competição no Estádio Municipal, no Posto de Turismo ou no
próprio local.
Ficha técnica
Edição:
Gabinete de Relações Públicas/
Comunicação da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim
grpc@cm-pvarzim.pt
T: 252 090 026
F: 252 611 882

PÁGINA 4 · FOLHA MUNICIPAL · ABRIL 2011

Design Gráfico:
notype ©2011
www.notype.pt
Impressão:
Tipografia Camões
Fotografia:
Rui Sousa, Rui Gonçalves, Maria João
Barros e José Carlos Marques

Depósito Legal:
106157/96
Foram Impressos:
23500 exemplares
Distribuição Gratuita
Visite o Portal Municipal:
www.cm-pvarzim.pt

A Folha Municipal utiliza papel
produzido por empresas que
respeitam as normas de
Certificação de Gestão Ambiental.
Póvoa de Varzim...
Um Concelho de Bom Ambiente
Recicle esta publicação.

