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"Os Lanutenses estão preparados
para participar na maior campanha
de vacinação mundial"
A pandemia da covid-19 também afetou a freguesia de Laúndos. Em 2020, os eventos que atraíram nos anos anteriores à localidade
emigrantes e milhares de turistas ficaram suspensos e podem ainda não regressar este ano. Perante esta “tristeza”, como refere António Pontes, presidente de Junta, ficou “condicionado o ritmo e espírito da nossa comunidade, mas estou convicto que é uma questão de
tempo e que, assim que possível, retomaremos todas estas atividades”. No entanto, o autarca destaca o esforço contínuo da comunidade
para cumprir todas as medidas

"TEM-SE
VERIFICADO
UM ESFORÇO
CONTÍNUO
DA NOSSA
COMUNIDADE
PARA CUMPRIR
TODAS AS MEDIDAS
IMPOSTAS PARA
ULTRAPASSARMOS
ESTA PANDEMIA"

"O FACTO DE
OS NOSSOS
EMIGRANTES NÃO
TEREM TIDO A
POSSIBILIDADE
DE REGRESSAR
À TERRA PARA
VISITAR FAMÍLIA E
AMIGOS, TAMBÉM
AUMENTOU ESTE
SENTIMENTO DE
TRISTEZA QUE,
INFELIZMENTE,
SE TORNOU
TRANSVERSAL A
TODO O CONCELHO"
jovens e crianças, podemos também sentir o
desânimo naqueles que viram as suas atividades desportivas e associativas canceladas
e sem data prevista de recomeçar. O facto
de os nossos emigrantes não terem tido a
possibilidade de regressar à terra para visitar família e amigos também aumentou este
sentimento de tristeza que, infelizmente, se
tornou transversal a todo o concelho. No que
toca aos eventos organizados pela Junta de
Freguesia, é com muita pena minha que em
2020 não se organizou o passeio anual, bem
como o almoço de Natal que todos os anos é
organizado com muito carinho para a comu-

nidade sénior de Laúndos, sendo para eles um
dos momentos mais importantes a nível social.
As festas religiosas também não se realizaram. O facto de não haverem festas, condicionou o ritmo da freguesia? Foram momentos
tristes na localidade?
Já se havia tornado habitual receber milhares de pessoas na Peregrinação a Nossa
Senhora da Saúde, um momento muito especial para a nossa freguesia em que a comunidade se juntava em voluntariado, muitas
vezes tornando-se um encontro único entre
gerações, para receber milhares de pessoas.
Este ano fomos impedidos de a realizar, assim

como as romarias e festividades habituais
da freguesia, tendo de facto condicionado o
ritmo e espírito da nossa comunidade. Mas
estou convicto que é uma questão de tempo
e que, assim que possível, retomaremos todas
estas atividades.
Com a pandemia foi possível que a junta
conseguisse realizar obras e cumprir o Plano
e Orçamento?
A pandemia obrigou a reajustarmos
a nossa atividade, mas não impediu que
cumpríssemos as principais funções da Junta
de Freguesia. Neste tempo, a Junta de Freguesia procurou realizar todas as obras

"A PANDEMIA OBRIGOU A REAJUSTARMOS A NOSSA
ATIVIDADE, MAS NÃO IMPEDIU QUE CUMPRÍSSEMOS
AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA"
CMPV

Como tem reagido a população de Laúndos à
adversidade da pandemia, e que apoios tem
garantido a junta de freguesia à população?
Esta pandemia tem sido desafiadora a
vários níveis, quer a nível económico, quer
a nível social, fazendo-se sentir em todos
os Lanutenses, mas com maior intensidade
nas pessoas mais idosas e isoladas. Nesse
sentido, a Junta de Freguesia, em parceria
com a Câmara Municipal, esteve na linha
da frente no que respeita à desinfeção diária das ruas e equipamentos, ao apoio social
através do projeto “Laúndos Solidário” e do
“Fundo Local de Emergência Social”, onde
os nossos idosos foram acompanhados diariamente, através do apoio nas compras de
bens essenciais, produtos farmacêuticos
e acompanhamento telefónico diário para
aqueles que se encontravam mais isolados.
Como habitual, neste Natal foram também
distribuídos cabazes às famílias mais carenciadas, fruto da ajuda da nossa comunidade
e dos empresários sediados em Laúndos.
A população de Laúndos tem sido rigorosa
no cumprimento das medidas no combate
à pandemia?
Tem-se verificado um esforço contínuo
da nossa comunidade para cumprir todas
as medidas impostas para ultrapassarmos
esta pandemia. Nos espaços públicos da freguesia, nomeadamente no cemitério e arruamentos, verifica-se o uso da máscara, bem
como o distanciamento social. O recolher
obrigatório também está a ser cumprido e
todos os que testaram positivo foram cumpridores do isolamento social.
As festas e os convívios associativos deixaram de se realizar, com particular ênfase naquelas com grande impacto, nomeadamente
o Laúndos em Movimento. Como sentiram
os habitantes de Laúndos estas situações?
Sendo a nossa freguesia bastante dinâmica,
com diversas atividades nos meses de maior
calor, como a realização das noites “Ar de
rock” e do “Laúndos em Movimento”, foi sentida uma enorme tristeza, não só pela nossa
comunidade como por aqueles que habitualmente nos visitavam. Da parte dos nossos
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"PARA O ANO
DE 2021 A JUNTA
PRETENDE
FINALIZAR
DOIS GRANDES
INVESTIMENTOS
NA FREGUESIA: A
CASA MORTUÁRIA
E A AMPLIAÇÃO
DO CEMITÉRIO"

Laúndos: Terra de
trabalho e de devoção
Situada a cerca de 7,5 km da cidade da
Póvoa de Varzim, no extremo da conhecida “Légua da Póvoa”, está localizada a
freguesia de Laúndos.
Orago
S. Miguel
População
2.055 habitantes – 1.999 recenseados
Artesanato
Mantas e tapetes de farrapos

O topónimo regista-se num documento de
1033 “…Montis Lanutus…” e a paróquia vem
relacionada no censual bracarense, do séc.
XI, com o título de “Sancto Micael de Lanutus”. Até à reforma administrativa de 1836,
pertenceu ao concelho de Barcelos, passando
nesta altura para o da Póvoa de Varzim.
Situa-se em Laúndos um dos mais belos
miradouros sobre a Póvoa de Varzim. No
sopé do miradouro encontra-se o Santuário de Nossa Senhora da Saúde e no cume
curiosos moinhos, alguns deles adaptados
a vivendas de férias, uma unidade hoteleira
de 4 estrelas, para além da capela do santo
que lhe dá o nome.

PUB

que já se encontravam em curso, melhorou
arruamentos e fez a manutenção de todos
os espaços públicos e jardins. Ao nível dos
serviços administrativos, destaco a crescente
procura do Espaço de Cidadão de Laúndos em
funcionamento na sede da Junta, que evita
a deslocação dos munícipes à cidade para
resolver os seus assuntos. Foi uma mais-valia muito significativa para Laúndos, pois até
é procurado por cidadãos fora do concelho.
A população de Laúndos está esperançada na
vacina e está preparada para ser vacinada?
Apesar de nos esperar um longo caminho pela frente, a vacina traz-nos a esperança de voltar à normalidade das nossas
rotinas. Sendo este um problema mundial e
que afeta de forma tão direta a nossa vida,
creio ser essencial todos fazermos a nossa
parte e, por isso, acredito que os Lanutenses estarão preparados e querem participar
na maior campanha de vacinação mundial.
Que obras gostaria que fossem realizadas
este ano em Laúndos?
Para o ano de 2021 a Junta pretende finalizar dois grandes investimentos na freguesia:
a Casa Mortuária e a ampliação do cemitério.
Porém, continuaremos a zelar pela manutenção de todos os espaços públicos e dos
arruamentos, prevendo-se o alargamento
da Rua 14 de Junho.
Algum sonho que gostaria de ver concretizado na freguesia?
Obviamente que a obra mais importante
é aquela que ainda está por fazer, e para
Laúndos gostaria muito de continuar a concretizar outros sonhos, tais como a ampliação e arranjos exteriores para o parque de
estacionamento do Complexo Desportivo
de Laúndos, a ampliação da rede de saneamento, a construção de um parque de lazer
para a freguesia, o arranjo do espaço público
do Monte de São Félix e, também, a remodelação da Escola E.B.1 das Machuqueiras.
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Investimentos em Laúndos
determinam progresso da freguesia
ARQUIVO / JOSÉ CARLOS MARQUES / CMPV

Vários têm sido os investimentos na freguesia de Laúndos ao longo dos últimos anos, com particular destaque na melhoria de equipamentos, infraestruturas básicas e em diversos arruamentos. A Câmara Municipal tem participado na concretização dos projetos e
aposta na ampliação do parque industrial

Complexo Desportivo de Laúndos tem previsto uma segunda fase de obras

Ecovia na antiga
linha de caminho de ferro
promove saúde e lazer
A ciclovia Póvoa-Famalicão, dos quais 18
kms são no concelho da Póvoa de Varzim,
está numa fase adiantada de construção
num aproveitamento total do canal do caminho-de-ferro da antiga linha da Póvoa que
ligava estas duas cidades, cuja circulação
de comboios cessou em 1995.
Um dos locais de passagem é precisamente
por Laúndos, no qual o caminho que atravessa a freguesia já recebeu o piso betuminoso e respetivas marcações, como também
já tem instalados os postes de eletrificação
e drenagem. A obra na freguesia está quase
terminada.
António Pontes, líder da junta de freguesia, explica que a pista tem sido “muito utilizada pelos desportistas e também por
todos aqueles que fazem a sua caminhada”.
O autarca lembra que “há cerca de quatro
anos na zona da ecopista, no dia dos Plantadores do Futuro, foram plantadas mais de
200 árvores nativas”, o que torna a ecopista
um local aprazível de passagem obrigatória.

Ciclovia atravessa a freguesia

Um dos investimentos na freguesia foi a
execução da primeira fase da remodelação
do Parque Desportivo de Laúndos e zona
envolvente, num projeto que custou 700 mil
euros. A empreitada consistiu na criação de
um edifício de apoio com novos balneários,
bar, espaços administrativos e garagens,
bem como na reconversão e requalificação
da zona exterior.
Na altura, António Pontes, presidente da
Junta, enalteceu uma obra "há muito desejada pela população e que tanta falta fazia
aos nossos atletas. Este é um dia em que celebramos a festa do desporto e do bem-estar
na nossa freguesia".
As obras no parque desportivo, que terão
uma segunda fase de investimento, inserem-

-se num plano do município nesta infraestrutura que possui um campo de relvado natural, único fora da cidade entre os parques
públicos desportivos.
Assim, para o local está prevista “a criação de um espaço de futebol de 7, de um
novo parque de estacionamento e de uma
nova bancada coberta, para servir não só
a população local, mas também visitantes”,
disse António Pontes.
O equipamento, para além de apoiar as
associações locais, pode servir muitas vezes
como centro de estágio para equipas que escolham a Póvoa de Varzim, facto que já sucedeu antes da pandemia da covid-19, e “que
quando esta situação for ultrapassada, continue a ser uma realidade”, sustentou o autarca.

Ampliação da Rede de
Saneamento Básico melhorou
qualidade dos habitantes

Lugar de Águas Férreas

Quanto ao saneamento, no âmbito do programa 2020, o município da Póvoa de Varzim fez uma candidatura para fechar o ciclo
de saneamento na freguesia, que envolveu
obras no lugar de Águas Férreas, na estrada
nacional 205 que liga a Póvoa de Varzim a
Barcelos, trabalhos que demoraram vários
meses durante o ano passado.
Em paralelo, a Águas do Norte concretizou a execução do Intercetor de Laúndos
Nascente, com a construção de cerca de
7 quilómetros de um intercetor de saneamento de águas residuais ao longo da ciclovia, entre o Parque Industrial de Laúndos e

a Avenida 25 de abril na Póvoa de Varzim.
A obra permitiu a interligação entre o
subsistema de Laúndos e a ETAR do Ave,
localizada em Tougues, Vila do Conde, permitindo que os efluentes gerados nas freguesias localizadas na parte norte do concelho
poveiro sejam encaminhados para tratamento adequado naquela estação de tratamento de águas residuais. Com esta obra,
foram resolvidos muitos dos problemas de
drenagem de águas residuais na parte norte
do município da Póvoa de Varzim, visando
uma melhoria significativa da qualidade
de vida e a preservação do meio ambiente.

QUARTA-FEIRA 13 JANEIRO DE 2021

MAIS/Sociedade • Freguesia de Laúndos

www.maissemanario.pt

15

Capela mortuária e
melhoramento das vias
Nas traseiras do Santuário da
Nossa Senhora da Saúde, está
ainda em fase de construção a
futura Capela Mortuária, uma
obra importante para a população de Laúndos. Em fase adiantada
quanto à sua estrutura, "o espaço
poderá ficar concluído ainda este

ano", disse António Pontes. O presidente da Junta refere que, além
desta obra, “também está finalizada a negociação do terreno para
a ampliação do cemitério, estando
a ser preparado o contrato de compra e venda do mesmo”. Sobre a
melhoria das condições rodoviárias

no interior da freguesia, o autarca
sublinha o investimento na pavimentação de várias artérias, entre
as quais a Rua do Fontenário, que
faz a ligação de Laúndos (Rapijães) a Terroso (Cejães), a Rua da
Magosa, que liga Laúndos a Rates, e
da Rua dos Bombeiros Voluntários.

Casa Mortuária fica nas traseiras do santuário

Rua da Magosa

Rua dos Bombeiros Voluntários

Parque industrial em
franco desenvolvimento
Em relação ao Parque Industrial de
Laúndos, o Presidente transmitiu
tratar-se de “uma obra pública feita
pelo Município, desde a expropria-

Perspetiva de parte do parque industrial

ção dos terrenos à construção das
infra-estruturas.
A zona industrial de Laúndos
está praticamente toda ocupada e

tem agregado nos últimos anos a
instalação de várias empresas. A
expansão da conserveira Minerva/
Madrugada, como a instalação do

centro de logística da Mercadona,
que se prepara para ampliar as
suas instalações, são o exemplo do
desenvolvimento do espaço.
Aliado a estes dois grandes
empreendimentos, “muitas outras
empresas escolheram há vários
anos a zona industrial” disse António Pontes, presidente de junta,
que “significa que o trabalho da
Câmara Municipal tem sido bom

quanto ao apoio aos empresários
e investidores”. Também para o
município da Póvoa de Varzim o
crescimento do Parque Industrial
de Laúndos “é significativo”, e sublinha que a zona “está em vias de
se tornar uma referência a nível
nacional”, dando como referência
“a excelente localização geográfica
e acessos favoráveis (A 28/ Porto
Leixões/ Aeroporto Sá Carneiro)”.
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A Associação de Pais de Laúndos só
quer "que as crianças sejam felizes"
Em Laúndos, a Associação de Pais existe desde 2003, quando um conjunto de pais se juntou e decidiu levar o projeto para a frente. Passados quase 18 anos, a associação cresceu, e oferece um vasto leque de ofertas para as crianças da terra. Rosa Marques é a presidente
da associação e falou com o MAIS/Semanário sobre as atividades da Associação, as mudanças com a pandemia e o que espera do futuro
A Associação de Pais e Amigos
das Escolas e Jardins de Infância de Laúndos não é uma simples
associação como tantas outras.
O espaço sede da Associação, na
antiga Escola nº 1 de Laúndos,
agora desativada, acolhe “muitas
valências, muitas atividades”. Rosa
Marques, presidente da Associação
desde fevereiro de 2018, explica que
as ofertas extracurriculares para as
crianças são várias, desde o ATL,
passando pela escola de música,
que é apoiada pela Lipor e onde
são lecionados vários instrumentos como bateria, piano, guitarra
ou violino, a escola de dança, com
oferta de dança contemporânea e
ballet, por exemplo, e karaté.
No ATL estão inscritas 23 crianças, mas nas outras atividades o
número de participantes é maior.
“A escola de música conta com 60
alunos, a dança com cerca de 30.
No karaté, estão cerca de 90 alunos”, expõe.
Para além destas atividades, em
2015 a Associação comprou, com
o apoio da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, uma carrinha
para realizar o transporte das
crianças no fim do dia de escola.
“Em Laúndos, existe uma escola
primária e dois jardins de infância”, conta Rosa, “às três da tarde,
hora que termina o jardim, levamos os meninos da escola para
casa, tanto de um jardim como
do outro”. E para as crianças que
frequentam o ATL, o serviço de
transporte também está disponível. “Vamos buscá-los à escola e
levar para o ATL, e depois do ATL
levá-los a casa”, esclarece.
Com um plano tão preenchido,
Rosa não esconde que a Associação “dá muito trabalhinho, é preciso muito voluntariado”. E é nesse
regime que os colaboradores estão
inseridos, segundo a presidente:
“tirando os professores da música,
de dança e as funcionárias do ATL,
que são pagas, todos os membros da
associação estão em voluntariado”.

Carrinha da Associação de Pais

Espétaculo de Dança no Auditório da Póvoa de Varzim em 2019

Um ano diferente,
sem atividades
O ano que agora terminou foi
algo inesperado, que tornou “tudo
mais complicado”. Rosa Marques
relembra que havia sempre celebrações em épocas festivas, mas agora
tudo ficou suspenso. “Na festa de
final de ano, fazíamos sempre uma
barraquinha com comida e tudo
mais, e esse dinheiro iria para ajudar as crianças”, mas “com a pandemia, não há festas, não há saídas”.
Em 2020, ainda conseguiram
organizar uma festa, antes de
surgirem casos de infeção pelo
novo coronavírus em Portugal: a
de Carnaval. “Fizemos um desfile
da escola das Machuqueiras até
ao jardim de infância da Senhora
da Saúde. E a Associação patrocinou o lanche de todas as crianças”, relembra.
O Carnaval foi no fim de fevereiro, e logo em março foi preciso
fechar as valências. Rosa conta que,
“como associação, voltamos a 18 de
maio, quando o Governo autorizou a
abertura de alguns espaços”. Nessa
altura, abriu também a escola de
música pois, como só disponibiliza aulas individuais, “não havia
grande risco”. Pouco tempo depois,

em junho, as outras valências voltaram a abrir as portas.
O vírus alterou os planos de
todos, e Rosa lamenta o facto de que
“não conseguimos planear espetáculos porque não temos autorização”. Em anos anteriores, a escola
de dança realizava atuações no
auditório da Póvoa de Varzim, “para
os pais e quem quiser ver”. Também a escola de música realizava
“dois espetáculos”. Agora, “estamos a funcionar, a dança continua, a música também”, mas sem
essa componente. Mas não se pode
perder a esperança: “melhores dias
virão”, afirma.

“Tornamos a escola
mais colorida”
Porém, nem tudo é mau. A nova
realidade obrigou a Associação a
pensar de maneira diferente e a
restaurar-se, para oferecer melhores condições às crianças, mesmo
num tempo atípico.
Por isso, enquanto a atividade
associativa e extracurricular
esteve parada, entre 13 de maio
de 15 de maio, “aproveitamos para
fazer obras na associação”, diz Rosa
orgulhosamente. As obras incluíram a sonorização de uma sala de

Rosa Marques

bateria, “porque decorrem muitas
aulas ao mesmo tempo e a bateria é um instrumento muito forte e
poderia distrair”. Para além disso,
foi instalado em todas as salas o
álcool gel, segundo as recomendações da DGS. “Está tudo com condições dignas de receber os alunos”,
resume a presidente.
O recinto do recreio foi também
adaptado ao distanciamento social.
Nos intervalos da escola primária, cada ano tem o seu cantinho,
estão todos limitados por áreas.
Para além disso, as crianças não
podem levar brinquedos de casa,
porque não pode haver partilha.
Para contrariar os possíveis sentimentos de tristeza e solidão por
parte das crianças, “como associação e com o apoio dos pais, propusemos à direção da escola pintar
uns jogos, umas coisas coloridas”.
E assim foi. Rosa Marques garante
que “a escola tornou-se mais colorida. Já que não podem levar nada
de casa, agora têm lá jogos para
brincarem, como a macaca”.
Quanto às crianças, a receção da
iniciativa foi completamente positiva: “os meninos estavam todos
felizes, brincaram muito”. Por isso,
conclui que “foi uma atividade que,
este ano, fez diferença”.

Pinturas no recreio da Escola das Machuqueiras em 2020

O futuro
Neste momento, o sonho de Rosa
e de toda a associação de pais é
“ver a nossa escola das Machuqueiras nascer”. A obra vê-se essencial, principalmente porque “está
a ser prometida há muitos, muitos
anos”. A presidente dá um exemplo: “conheço uma mãe que tem
um filho na faculdade e agora
um menino no primeiro ano. Já
na altura do filho mais velho a
escola era prometida”.
Mas agora, apesar dos atrasos, o
projeto está aprovado e vai para a
frente. “Os pais estão ansiosos” e “as
crianças merecem uma escola mais
atual”, sublinha Rosa, até porque
“eu já tenho 44 anos e a escola é a
mesma do tempo dos meus pais”.
As obras na escola são “uma
mais valia para as crianças e para
a nossa terra”, afirma. No fundo,
espera que a remodelação da escola
das Machuqueiras dê “todas as condições para os alunos serem felizes e aprenderem melhor”. Porque
é esse o objetivo da associação,
também: “Além de terem todas as
atividades extracurriculares, queremos que as crianças sejam felizes, tenham opções, não seja só
escola-casa”.
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Atividade
escutista está
"mais parada", mas
não esquecida
O escutismo, marcado pelas diversas atividades em grupo e pelo
trabalho interpessoal, sofreu com os confinamentos e as restrições
da pandemia. Em Laúndos, o chefe César Silva conta que o Agrupamento de Escuteiros ficou como que em stand-by, e o retorno ainda
não está planeado. Até lá, há uma luz ao fundo do túnel: a construção da nova sede, no complexo paroquial
No último dia do ano agora terminado, o
Agrupamento 570 São Miguel de Laúndos
celebrou 42 anos de existência. A ideia de
criar um agrupamento de escuteiros foi do
Padre Araújo, que acabou por sair da paróquia. Assim, em 1978, a cerimónia de fundação do Agrupamento ocorreu em simultâneo com a entrada do Padre Dinis. Na
altura, eram cerca de 10 escuteiros. Agora,
são quase 60.
César Silva é o chefe deste agrupamento
que participa “ativamente nas festas” da
freguesia. Com a fanfarra, participam nas
principais procissões, ao solenizar as cerimónias. Já a nível de núcleo, a participação é
também recorrente e, em cada secção, existem outras atividades próprias. Quer seja nos
Lobitos (dos 6 aos 10 anos), nos Exploradores (dos 10 aos 14 anos), nos Pioneiros (dos
14 aos 18 anos) ou nos Caminheiros (dos 18
aos 22), cada secção organiza atividades,
e “por norma, tem cerca de 3, 4 atividades
fortes por ano”.
Claro que, neste último ano, a atividade
“esteve mais parada”. As atividades tiveram
de ser adaptadas ao online, sendo as reuniões feitas “através do zoom e outras plataformas”. No entanto, o digital não chega.
O chefe defende que “o escutismo tem de ser
presencial, porque embora se consiga juntar os miúdos e falar com eles, não é igual.
Falta ali alguma coisa”.

O projeto da sede
Neste momento, o agrupamento escutista
não tem sede. César esclarece que estão “no
armazém dos materiais da junta de freguesia”. Por essa razão, estão a levar a cabo um
“processo de angariação de fundos para a
nova sede”, através do Ar de Rock e do Laúndos em Movimento. Nesta iniciativa, têm a
agradecer o incentivo e apoio do Padre Gui-

Cerimónia das passagens de secção, em dezembro

lherme, pároco de Laúndos e Amorim. Tanto
em um evento como no outro, o chefe recorda
que “as pessoas aderiam muito, não só pessoas da paróquia, mas também do exterior”.
No entanto, em 2020 “não houve angariação de fundos e as atividades foram suspensas”, fruto das restrições associadas à pandemia. Apesar de um ano quase a zeros no que
toca à angariação, a sede já tem um projeto
aprovado. “Penso que está neste momento
na Câmara Municipal para serem aprovadas as especialidades”, avança.
A sede irá fazer parte de um complexo da
paróquia. César Silva explica: “O padre Guilherme, ao fazer um estudo das necessidades,
achou por bem incluí-la num centro paroquial,
de forma a dinamizar o complexo. No fundo,
ao falar da sede, não é só falar dos escuteiros, é falar num espaço da paróquia. Vai ter
outros espaços que servem a paróquia”.
Quanto ao local, esta vai ser construída
junto à residência paroquial, como “um complemento”.

Ser escuteiro em
tempos de pandemia
O chefe César admite que um ano sem
atividades é prejudicial à vivência escutista.
Mesmo nos dois primeiros meses, quando o
vírus ainda não tinha chegado a Portugal,
não foram encetadas nenhumas atividades
a não ser as promessas, em janeiro. É nessa
altura “que organizamos o programa, o planeamento do ano”. Por isso, “acabamos por
não cumprir nada”.
No início do ano escutista, em setembro, é
costume fazer as passagens das secções, ou
seja, a cerimónia de passagem para a secção
seguinte quando é atingida a idade necessária. Esta foi uma atividade que “andamos a
adiar”, devido às circunstâncias. No entanto,
rapidamente se percebeu que era necessário

César Silva

realizá-la e, por isso “acabamos por fazê-la
em dezembro”, presencialmente. Apesar de
todas as medidas e regras de segurança da
DGS e do próprio Corpo Nacional de Escutas, César Silva notou que havia a necessidade de os escuteiros “estarem juntos, de se
reverem e falarem”. Esse era um aspeto que
já se assinalava nas reuniões online, mas “ao
vivo foi notório mesmo”.
Mas houve um aspeto desanimador na
realização das passagens sem o ano normal escutista: “houve meninos que fizeram
a passagem de secção sem terem vivido o
último ano”. O chefe considera isso “prejudicial, até porque se nota no último ano a
vontade de passar à secção seguinte, e na
prática nós não vimos nem sentimos isso”.

"Não arriscamos ser
uma fonte de problemas"
Para este ano de 2021, ainda não há planos.
“Estamos muito limitados quanto ao futuro”,
desabafa. Durante o último ano, “houve agru-

pamentos que ainda conseguiram reunir presencialmente”, mas em Laúndos ainda não
foi possível. O facto de ainda não terem uma
sede própria, com espaço para ser cumprido
o distanciamento social, é um fator para não
se poderem realizar as reuniões.
Por não poderem garantir as normas de
segurança, as reuniões permanecem online.
O chefe adianta: “Muito sinceramente, nós
não arriscamos em sermos nós mais uma
fonte de problemas”.
E assim, por enquanto, “estamos meios
em stand-by”. Este ano, com o aumento dos
números de infeção com o vírus, parece
seguir as pegadas do que agora terminou, e
por isso “não está fácil”. Mas o chefe César
sublinha que, “se houver uma oportunidade
que nos permita voltar, nós vamos seguir”.
Até lá, o escutismo faz-se e vive-se, mas
de maneira diferente. “Mais que fazer atividades, o escutismo foca-se no desenvolvimento pessoal. Neste momento, é o que tentamos trabalhar mais, o desenvolvimento, a
autonomia”, termina.
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Novo presidente da ACD Laúndos tem
como prioridade renovar a associação
Valter Canossa, de 30 anos, assumiu há cerca de quatro meses a presidência da Associação Cultural e Desportiva São Miguel de Laúndos.
O grande objetivo é fazer a renovação do clube e trazer cada vez mais gente nova
O anterior presidente do Laúndos, António
Batista, demitiu-se inesperadamente em
agosto. Por isso, realizou-se no final desse
mês uma assembleia de urgência, e Valter Canossa formou uma lista composta
por gente jovem, que acabou por ganhar. A
direção conta também com ex-jogadores,
como é o caso do Elídio, um dos melhores
marcadores da história do clube. De resto,
há alguns elementos da direção anterior que
se mantêm. Anteriormente, Valter Canossa

era o treinador de guarda-redes de praticamente todos os escalões de futebol, com a
exceção das Escolinhas.
O novo presidente tem 30 anos, o vice tem
24 e o treinador de seniores tem 30. Mesmo
a equipa sénior tem média de idades na
ordem dos 21 anos. Além de serem novos,
"têm muita qualidade", diz o líder.
De facto, o objetivo é "apostar em mais
jovens, não só na equipa dirigente como
nos próprios jogadores da equipa sénior

de futebol", sublinha. "Um dos problemas
da associação era não haver gente nova, o
que depois também se traduz ao longo dos
anos em cada vez menor disponibilidade.
Aliás, um erro que aconteceu no passado
foi precisamente o Laúndos manter sempre os mesmos jogadores e nunca renovar.
Isso fez com que os jogadores mais novos
deixassem o clube ou procurassem outros.
Queremos incentivar os jovens a juntarem-se ao clube".

"Temos feito trabalho para
arrancar assim que possível"
Devido à pandemia, e até porque se verificaram alguns elementos da direção que chegaram a testar positivo à Covid-19, ainda não
houve oportunidade para fazer uma reunião
mais formal. Aliás, uma das primeiras decisões de Valter Canossa enquanto responsável
máximo foi mesmo cancelar os treinos após
duas sessões, devido à pandemia. "Estamos
parados, apenas temos feito algum trabalho administrativo para estarmos prontos
para arrancar assim que possível. Falta a
luz verde da associação da Póvoa". A única
atividade do Laúndos que se tem feito está
ligada à parte cultural e tem a ver com os
passeios pela freguesia.

• N. Senhora da Saúde
(1º domingo de agosto)
• Peregrinação à N. Senhora da Saúde
(último domingo de maio)
• S. Félix
(1º domingo de setembro)
• S. Miguel
(29 de setembro)
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Festas e Romarias

Atividades
económicas
Agricultura, construção civil, artesanato
de mantas, tapetes de farrapos e transformação de mármores. Zona Industrial com
diversificação de setores, com destaque para
a atividade conserveira, energias, e centros
de logística.

Peregrinação à N. Senhora da Saúde

Outros locais de
interesse turístico
Monte de S. Félix, moinhos e Monumento
ao Emigrante (também localizado no cimo
do Monte de S. Félix).

Coletividades
Associação Cultural e Desportiva “S. Miguel
de Laúndos”, Associação de Amigos de
Laúndos, Agrupamento de Escuteiros de S.
Miguel de Laúndos e Associação de Pais e
Amigos das Escolas e Jardins de Infância
de Laúndos.
Zona Industrial

Património cultural edificado
Igreja paroquial, Santuário da Senhora da
Saúde e Capela de S. Félix.

Laúndos
Laúndos, por vezes aparece a grafia Laundos, é uma freguesia portuguesa do concelho
da Póvoa de Varzim, com 8,53 km2 de área
e 2055 habitantes (últimos censos). O seu
nome provém de Montis Lanutus.

Laúndos localiza-se no extremo da Légua da
Póvoa a 7,5 km da cidade, tendo como limites
as freguesias de Estela a oeste, Aver-o-Mar,
Amorim e Terroso a sul, Rates a este e com
o concelho de Barcelos a norte.
Os lugares da freguesia são: Águas Férreas,
Igreja, Laúndos, Machuqueiras, Outeiro, Pé
do Monte, Rapijães, Rial, Recreio e Senhora
da Saúde.
Encontra-se na freguesia o monte de São
Félix, o monte de Laúndos, com o Castro de
Laúndos, um possível posto da Cividade de
Terroso. A freguesia é talvez mais conhecida
por se situar no extremo da "légua da Póvoa".
Dado que não se sabe ao certo onde começa
esta légua e que tamanho tem, a expressão
"tamanho da légua da Póvoa" passou a ser
uma expressão portuguesa usada para algo
com uma medida grande e da qual se duvida.
Durante a época feudal, o monte aparece
referenciado como subtus mons Lanudos, o
limite territorial administrativo e militar de
Villa Verazim, a Póvoa de Varzim moderna.

Valter Canossa

Dentro de campo, e no que se refere ao
plantel sénior treinado por Hugo Mendes, o
objetivo é realista: "Temos de ser ambiciosos,
o plantel é jovem e com muita qualidade, mas
não posso dizer que temos equipa para sermos campeões já. Queremos ser competitivos e ir melhorando", aponta Valter Canossa.
Da equipa principal não terá saído ninguém
nesta fase de de paragem, sendo que entraram alguns atletas.
A Junta de Freguesia de Laúndos tem ajudado na gestão do clube nesta fase.

Laúndos possui um dos mais importantes parques industriais da Póvoa de Varzim.

Turismo
A principal atração da freguesia é o Monte
de São Félix. No seu cume, os visitantes
podem usufruir duma vista panorâmica
única, moinhos tradicionais, um hotel 4 estrelas e a Capela de S. Félix. Alguns dos tradicionais moinhos do Monte de São Félix são
centenários, enquanto que o maior moinho
do Monte foi construído como residência
de férias.
Também no topo, está o Monumento ao
Emigrante, dedicado aos Lanutenses que
partiram para o estrangeiro em busca de
uma vida melhor. O marco é simbolizado
por uma família caminhando na rampa de
um navio em direção a um novo mundo, e
cada integrante da família representa diferentes valores, como coragem, esperança e
generosidade.
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