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Carlos Maçães, presidente da Junta da união de freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, afirma que o que fez durante os últimos 8 anos em Terroso “foi
sempre em prol e benefício da população e sempre pelo seu melhor”. O autarca
realça os vários investimentos em infraestruturas na localidade, destacando a
ampliação do cemitério como a grande obra deste mandato, na qual foi introduzida uma técnica inovadora com a instalação de sepulturas aeróbias
Com a reforma administrativa de
2013, passou como autarca a ter
responsabilidades diretas com a
freguesia. Na altura, como encarou a situação e se aumentou a sua
responsabilidade como político?
Aquando da reforma administrativa de 2013 e com a consequente agregação das Freguesias
de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso,
como autarca encarei a situação
em plena consciência de que teria
um longo trabalho pela frente,
nomeadamente a entender e perceber todas as necessidades da
população, bem como delinear um
plano/estratégia a 4 anos de forma
a que pudesse, no mínimo, colmatar determinadas necessidades na
população e execução de obras e
projetos há muito aguardados.
E nesse aspeto a minha responsabilidade como político, perante a
população de Terroso, foi de imediato assumir a conclusão do Monumento ao Ex-Combatente, dignificando todo o esforço, sacrifício e
patriotismo que os homens de Terroso ofereceram ao país nas guerras
ultramarinas, e ao mesmo tempo
criei uma bela “porta” de entrada no
centro de Terroso, assim como para
o Largo da Igreja, não esquecendo a
espetacular vista que se consegue
obter sob a cidade e o mar da Póvoa
de Varzim. Tomei posse em fins
do ano de 2013 e o monumento foi
inaugurado em 2014. Logo no início
de mandato assumi essa responsabilidade e em tão curto espaço de
tempo concretizei, demonstrando o
quanto estava empenhado.
Após oito anos de gestão de uma
união de freguesias, em que entre

as três há certamente diferenças,
como foi possível juntar os interesses de cada uma delas e em particular na de Terroso?
Se me pergunta que há diferenças entre as 3 freguesias, sim há,
porque cada uma tem a sua própria identidade e de certa forma
seria ofensivo dizer que não existiria, mas é nesse ponto que como
Presidente tenho que unificar e não
dividir….Por isso, logo que assumi
a União de Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, a primeira
prioridade como Presidente e com
o meu Executivo foi uniformizar/
juntar os serviços prestados nas
3 freguesias, isto é, o serviço de
secretaria continuou a ser prestado na freguesia de Terroso como
anteriormente era feito, mas com
um aumento de oferta de serviços,
a nível de apoio aos desempregados com uma técnica de IEFP em
que se desloca uma vez por semana
para prestar ajuda e esclarecimentos a quem necessite, na resolução
de assuntos contabilísticos com
a nossa técnica de contabilidade
bem como assuntos sociais. Um
serviço essencial à população é o
apoio psicológico/apoio à vítima
que prestamos a todos que queiram
usufruir desse serviço, com todo o
sigilo e discrição que exige, disponível para todas as faixas etárias e
gratuito. A par de todos estes serviços, também prestamos apoio
essencial à população mais idosa
que nos contacte a solicitar alguma
reparação pontual em casa. Assim
como prestamos ajuda em forma
de cabazes sociais (…e nesta nova
realidade que infelizmente vive-

Monumento foi inaugurado em 2014 e é "uma
porta de entrada" para o centro da freguesia

mos, essa ajuda cada vez mais é
pedida) e podermos minimizar o
custo de vida nas famílias mais
carenciadas.
Sente que a população recebeu bem
esta agregação e que a mesma está
disponível para continuar desta
forma?
Sobre essa questão quem lhe
saberá responder é a população de
Terroso, que aquando das eleições
autárquicas terá sempre a palavra
final…O que posso apenas afirmar,
é que sempre estive, estou e estarei presente ao lado da população
para resolver os seus problemas e
tudo que executei ao longo destes
8 anos foi sempre em prol e benefício da população e sempre pelo
seu melhor. Se assim o desejarem
estarei disponível para mais um
mandato e concluir o projeto que
me propus concretizar para a Freguesia de Terroso…
Há alguma política específica para
que a freguesia possa crescer em
número de residentes?
Nessa área não delineei nada
em concreto, penso que o facto de
a Junta de Freguesia não parar de
investir na manutenção da rede viária e na sua expansão demonstra
que é uma forma de tentar fixar
mais pessoas na terra e assim
poder crescer em população residente na freguesia de Terroso.
A freguesia tem pontos de referência, como a Cividade. Qual a
sua importância para a localidade
e se a mesma tem sido um polo de
atração turística?
A Cividade de Terroso é uma
importante referência para Terroso, devido ao fator turístico que
coloca a freguesia no mapa para
todos os interessados em conhecer um pouco da história castreja
e dos que habitaram na Cividade
de Terroso.
Todos estes fatores inerentes
a quem faz este tipo de visitas/
turismo também dinamiza diretamente/indiretamente o comércio
local em Terroso.
Terroso é também referido como
ponto de referência para o Polo do
MAPADI e a valência social da Cruz
Vermelha com a Casa do Regaço,
em dois locais, com casa própria e
também com a utilização da antiga
escola primária. É importante para
Terroso ter este dinamismo social?
Considero que seja um ponto de
referência. Os jovens da Casa do
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"Estarei presente
ao lado da população
para resolver os
seus problemas"

Carlos Maçães

A ampliação do cemitério foi uma
das mais importantes obras dos
últimos anos. Este foi um alargamento para as próximas décadas? E o que ainda falta fazer
nesta infraestrutura?
Sim, foi uma obra projetada a
longo prazo e a mais importante
e até mais dispendiosa executada pelo meu Executivo nestes
2 mandatos, na Freguesia de Terroso. Só em investimento monetário, foi ultrapassado o valor de
750.000,00€, de referir que muito
deste investimento foi efetuado
pelo Município.
Este tão aguardado o alargamento do cemitério de Terroso
não foi apenas um alargamento,
foi um alargamento extremamente inovador, na medida em
que foi utilizada uma técnica inovadora para instalação de sepulturas aeróbias, não tendo qualquer impacto no meio ambiente

Regaço estão diariamente em Terroso e só saem para irem às aulas,
como também estudam na antiga
escola primária. O mesmo se passa
com os utentes do MAPADI, que
ficam na freguesia durante o dia.
A circulação das viaturas das duas
instituições e de pessoas que estão
associadas à mesma permite que
haja um movimento ainda maior
na localidade.
A freguesia está situada a meio
entre o litoral e o interior do concelho. Por isto é uma localidade
fundamental no desenvolvimento
dos negócios?
Penso que sim, devido à sua posição geográfica e a proximidade
com a importantes ligações rodoviárias bem como à Zona Industrial
de Laúndos e de Amorim. De refe-

(como têm as sepulturas normais) e assim não poluindo os
lençóis freáticos.
Também importa realçar o
facto de que, com a compra de
sepulturas e capelas por parte
dos habitantes de Terroso (ainda
na fase de projeto e execução), foi
uma grande ajuda para a Junta
de Freguesia poder concretizar
a empreitada. Deixo aqui o meu
pessoal agradecimento a todos os
habitantes de Terroso que investiram na obra do Alargamento do
Cemitério e assim permitir que
fosse possível concretizá-la e ter
um cemitério digno para toda a
Freguesia, com todas as condições e espaços necessários e que
muito nos orgulham.
Também deixo aqui um apelo
a todos os habitantes de Terroso,
que temos Capelas disponíveis
para aquisição, caso haja interesse nesse sentido.

rir que a Freguesia tem indústria
têxtil, bem como atividade agrícola,
tornando-se atrativa para investimentos ou desenvolvimentos de
possíveis negócios. Daí uma das
minhas prioridades no próximo
mandato, é desenvolver a Rua das
Pousadas para facilmente poder
ligar a estrada nacional a qualquer
ponto da freguesia.
Como considera a freguesia de Terroso: trabalho e residência, social
ou outra?
Um pouco de ambos, temos quem
tenha vida profissional em grandes centros urbanos e ao fim do
dia voltam à tranquilidade de viver
numa freguesia como Terroso e
temos o oposto, de quem tem cá
indústria/negócio cá instalada e
não residência.
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Reabilitação
do Centro Histórico
de Terroso, da Igreja
ao Cruzeiro

Ecovia incentiva à prática
do cicloturismo e lazer

ARQUIVO / JOSÉ CARLOS MARQUES / CMPV

A ecopista, que liga a Póvoa de Varzim até
Balasar, itinerário que se prolonga até Famalicão, tem uma extensão de vários quilómetros que passam pela freguesia de Terroso.
Este grande troço que passa pela freguesia
está em fase de acabamento. Já está asfaltado o antigo caminho da linha de caminho
de ferro, e colocados os postes de eletrificação, como o escoamento de águas.
Entretanto, a via já tem sido utilizada por
cicloturistas e muitos outros que aproveitam
para realizar as suas caminhadas para a
saúde física e mental.
No troço da Ecovia a par dessa intervenção, “foi colocado um tão necessário e também importante coletor de saneamento”, sublinhou Carlos Maçães, presidente de Junta.

Pavimentação
da Rua da Sobreira
A Rua da Sobreira sofreu um avultado investimento autárquico, “com melhoramentos
de piso e infraestruturas”, confessou Carlos
Maçães. O investimento permitiu que a circulação rodoviária também possa aproveitar
esta artéria para chegar a outros pontos da

freguesia e poupança nas suas deslocações. O
autarca salienta que a rua faz ligação com a
Rua da Arranha, via “onde estamos no início
de uma obra, em que efetuaremos a colocação de todas as estruturas necessárias para
a rede de águas pluviais”.

A reabilitação do Centro Histórico de Terroso, que foi desde a Igreja de Terroso até
ao Cruzeiro, “foi uma obra muito desejada
pela população e pelo Pároco da Freguesia
o Sr. Padre Pedro, e que veio a embelezar
aquela zona”, disse Carlos Maçães.
O autarca completou que “devo afirmar que tudo que foi executado é mérito
do Município que levou em conta e ouviu
todos os habitantes bem como o Pároco e
assim criar algo consensual.
Inaugurado no final de setembro de 2018,
a intervenção integrou o adro da igreja, perfazendo um total de quase 7 mil m2 de área,
que carateriza um dos núcleos antigos da
freguesia, requalificação das zonas pedonais, infraestruturas e iluminação pública.
Na altura, Aires Pereira, presidente da
Câmara da Póvoa de Varzim, referiu-se
à coincidência da comemoração dos 300
anos da Igreja com a inauguração da requalificação.

Parque infantil
no infantário da Junta
de Freguesia
No edifício da Junta de Freguesia, para
além de estar instalado um polo de jardim
de infância, a Câmara Municipal, em colaboração com a Junta, acomodou um parque

infantil ao ar livre.
A remodelação na totalidade dos novos
equipamentos no Jardim de Infância de
Sejães ficou totalmente a cargo do Município.

QUARTA-FEIRA 10 FEVEREIRO DE 2021

MAIS/Sociedade • Freguesia de Terroso

www.maissemanario.pt

13

Que progresso imprimiu à freguesia nestes dois mandatos, nomeadamente em termos de obras, na
sua rede viária e o que ainda tem
para fazer?
Sim, se me permite, afirmo que
houve um progresso bem significativo na freguesia a todos os níveis,
desde rede viária até infraestruturas, como a Rua da Fontainha,
em que faz a ligação entre a Freguesia de Terroso e Amorim, nas
Ruas da Sobreira e do Restolho,
em que efetuamos intervenções ao
nível de melhoramentos de piso e
infraestruturas, no Largo de São
Lourenço, no qual deslocamos o
penedo que lá existia e melhoramos em muito a rua, bem como
se procedeu-se à reconstrução da
rotunda lá existente.
Uma importante intervenção que
foi concretizada no ano passado (já
com a pandemia no país, mas foi
possível com bastante esforço e de
certa forma dedicação) foi a liga-

ção da Freguesia de Terroso com
a Freguesia de Laúndos, designada
como Rua das Poças. Devo referir
que estamos no início de obra na
Rua da Arranha, em que efetuaremos a colocação de todas as estruturas necessárias para a rede de
águas pluviais.
Penso que, até ao final deste man-

Novo e reabilitado Largo da Igreja
de Terroso foi inaugurado em 2018

ARQUIVO

Obra de alargamento do cemitério é descrita pelo presidente
da junta como "a mais importante e dispendiosa"

Campo de Futebol de Terroso foi
inaugurado em 2015, após remodelação

dato, a Junta de Freguesia, juntamente com o Município, irá iniciar
também a intervenção da Rua das
Pousadas, criando uma ligação
direta ao “Aqueduto” e assim desviar o trânsito ligeiro/pesado bem
como agrícola do centro da Freguesia para a Estrada Nacional 205,
evitando passar por exemplo em
frente ao Cemitério. Tenho também um projeto idealizado para a
Rua Pé do Monte e assim conseguir
“puxar” ainda mais pessoas para
Terroso para promoção de atividades ao ar livre (caminhadas, trekking, btt) e assim conseguir dar a
conhecer a Freguesia de Terroso, a
sua história, as suas gentes e quem
sabe…fixar mais pessoas à terra.
Mas, neste momento, e de forma a
que possa executar a 1ª fase para
a Rua Pé do Monte em tempo útil,
a Junta de Freguesia, em parceria
com o Município, irá proceder à
substituição da iluminação, isto é,
será substituída toda a iluminação
aérea por terrestre, na forma de
candeeiros. E se tudo se encaminhar
nesse sentido, no próximo mandato
a uma intervenção de fundo, com
a colocação de pavimentação adequada ao local! Criando assim uma
varanda privilegiada para a nossa
Cidade da Póvoa de Varzim. Refiro
também as obras mais emblemáticas que foram executadas nestes 2
mandatos… Sem dúvida, o Largo da
Igreja e o Alargamento do Cemitério de Terroso, obras essas há muito
desejadas pela população de Terroso
e posso afirmar que dou por terminados esses dossiers…O alargamento
do Cemitério, foi uma obra pensada
ao ínfimo pormenor, levando em
conta fatores como a sua localização, arquitetura e até o seu exterior (a fachada nova é exatamente
igual à antiga e assim não se notar
a diferença entre o cemitério/velho)
e para isso tive que ouvir/consultar
a população.
Não esquecendo a remodelação
que houve no Campo de Futebol de
Terroso, com a colocação do relvado
sintético, bem como a substituição
de vários equipamentos e assim
poder criar condições de excelência para a prática de desporto para
todos os jovens de Terroso.
Quero de certa forma enaltecer
o Município representado pelo Sr.
Eng.º Aires Pereira, que tendo uma
visão convergente com a minha, nos
concede apoio financeiro, técnico
e logístico nas intervenções que
vamos executando.

ARQUIVO

Progresso e investimentos
na freguesia de Terroso

Cruzeiro S. Lourenço

Uma nova via entre
Terroso e Laúndos
O alargamento, pavimentação e
colocação de Infraestruturas da
Rua das Poças permite uma nova
alternativa viária entre Terroso e
a freguesia de Laúndos.
“Esta foi uma importante intervenção e que foi concretizada no
ano passado (já com a pandemia no
país, mas foi possível com bastante
esforço e de certa forma dedicação)
foi a ligação da Freguesia de Terroso com a Freguesia de Laúndos,

designada como Rua das Poças”,
explicou Carlos Maçães.
O autarca sublinhou que com este
investimento, “melhorou a todos
os níveis a zona (nomeadamente
para as instituições do MAPADI
e REGAÇO com a criação de uma
alternativa nas suas deslocações)
devido ao efeito imediato de circulação automóvel e assim evitar a
estrada nacional 205 para deslocações entre freguesias”.
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Residências nascem em Terroso
para autonomia de vida de jovens
Com a Casa do Regaço instalada
em Terroso desde março de 2006,
a Delegação da Cruz Vermelha da
Póvoa de Varzim vai iniciar um novo
projeto denominado “Autonomia de
Vida”. Qual a sua finalidade?
Este é um sonho há muito acarinhado pelos nossos jovens e tam-

Testemunho
Da gratidão
ao sentimento de
solidariedade
Foi há 13 anos, quase a fazer
14, que eu encontrei a Casa do
Regaço. Tinha apenas 3 anos de
idade e a "Família Regaço” ficou
maior com a minha chegada.
Fui crescendo, vivendo momentos de alegria, tristeza, de muitas
dúvidas e com as travessuras
próprias das crianças da minha
idade, mas o amor e o carinho
estiveram sempre presentes.
A minha infância foi o máximo...
lembro-me perfeitamente de algumas brincadeiras com os meus
irmãos de afeto: jogávamos à
bola, aos berlindes, às escondidas, brincávamos com carrinhos
e andávamos muito de bicicleta,
e foi durante este tempo que eu
aprendi o que era verdadeiramente uma Família.
Confesso que quando entrei
no Regaço senti medo, pois tudo
era muito diferente ao que estava
habituado, mas logo me descontraí com a brincadeira e os afetos de todos os que já lá viviam.
Hoje, tenho-os como um tesouro
no coração!
Agora, com 18 anos, a minha
perspetiva não mudou, à exceção
dos meus objetivos de vida. Estou
na Escola Secundária de Rocha
Peixoto, no 11º ano do curso Profissional de Técnico de Contabilidade... não é fácil, pois a minha
amizade com a matemática não
é famosa. No entanto, encarei isto
como um objetivo para concretizar sonhos futuros...um futuro que
já não se encontra muito longe...
Um dos meus objetivos e dos

bém por toda a direção da Cruz
Vermelha da Póvoa.
Aqueles que ontem eram crianças e que ficaram a viver na Família Regaço, hoje são jovens que precisam de ter a sua privacidade e
trabalharem a sua liberdade com
responsabilidade. A transição para
meus irmãos de afeto passa também por ir viver em breve para
um espaço que será o de cada
um. O projeto “Ninhos de Autonomia" começou a ser construído na
Escola de Terroso. Aqui vou viver
uma autonomia que muito me
ajudará a crescer como homem,
trabalhador e cidadão.
Obrigada a todos os que vão
apoiar este nosso grande sonho.
Já tive algumas experiências de
trabalho nas férias, mas a pandemia que estamos a atravessar, e
que está a ser muito complicada
para muitas famílias, fez com que
eu decidisse aprofundar a minha
relação com o voluntariado, ajudar a quem mais precisa, uma vez
que tenho tempo, disponibilidade
e gosto por ajudar.
Este sentimento de solidariedade foi-me incutido desde
pequeno pelas pessoas que trabalham na Casa do Regaço, que me
educaram desde pequeno e que
fizeram de mim o que sou hoje.
Claro que a Família Regaço
esteve e é presente em todas as
minhas escolhas e as minhas
decisões. Ofereceu-me as melhores oportunidades para que eu
pudesse concretizar o meu projeto de vida.
É grande a gratidão que tenho
a esta Família que me acolheu
desde pequenino e que continua
presente na minha vida. Estou
certo que serei um homem que
muito os vai orgulhar.
Adoro os meus irmãos de afeto,
adoro esta família, a Família
Regaço.
Assim como também amo
muito a minha família biológica.
À Família Regaço deixo um sincero obrigado por me ajudarem a
ser quem sou!

um espaço onde cada um terá o seu
quarto, em que terão que assumir as
responsabilidades do quotidiano, as
compras para as refeições, a limpeza
dos espaços, confecionar as refeições e cuidar dos espaços comuns,
sempre supervisionados pelos colaboradores do Regaço. Será muito
importante para eles trabalharem a
autonomia e a capacidade de colaborarem uns com os outros, adquirindo ferramentas para enfrentarem mais tarde os desafios da vida
e prepararem-se para a vida ativa.
As residências serão construídas no
recreio da antiga escola primária
da freguesia. Quantos jovens podem utilizar as mesmas e o porquê
da opção por este local?
Perspetivamos que ali vivam sete
jovens. A razão daquele lugar é o
facto de o espaço já existir para
utilização das crianças e jovens do
Regaço e ainda ter condições para
acolher este projeto e, acresce o
facto de estar muito perto da casa
mãe, o Regaço. Desta forma podem
beneficiar do apoio e supervisão de
todos os que lá trabalham e continuarem a conviver com os outros
adolescentes que continuarão a
viver no Regaço. A relação de afeto
que eles têm uns com os outros é
muito forte e tenho a certeza que
aos fins de semana estarão juntos.
Este convívio foi e é muito importante para o crescimento deles.
A antiga escola tem servido como
um local de estudo para os jovens da
Casa do Regaço. Quantos crianças
e jovens têm usufruído do espaço?
Este espaço serve como espaço
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Em março, começa na zona do recreio da antiga escola primária de Terroso a construção do projeto 'Autonomia de Vida', da Casa do Regaço, valência da Delegação da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim que auxilia
os jovens que atingem a maioridade a darem o salto para a vida adulta após estarem vários anos institucionalizados. Luísa Tavares Moreira, presidente da instituição, explica o sentido solidário da obra, os apoios
recebidos e sublinha o crescimento dos meninos desde que nasceu O Regaço há 15 anos

Luísa Tavares Moreira

de lazer para as crianças e jovens
do Regaço e serve também para se
organizarem em pequenos grupos
para estudarem, tal como acontecerá agora para receberem as aulas
do ensino à distância. A Casa desde
que eles foram crescendo tornou-se
mais pequena, pois as idades deles
vão desde os 6 até aos 20 anos. Têm
interesses diferentes, anos de escolaridade diferentes, em suma é uma
grande Família em que o espaço da
Escola de Terroso muito contribuiu
para que eles pudessem usufruir de
um espaço para as mais diversas
atividades.

A Casa do Regaço completa
em março, 15 anos. Como presidente da Delegação da Cruz
Vermelha na Póvoa de Varzim,
sente-se feliz e realizada por
ter conseguido erguer esta
valência e manter a mesma
sustentável?
Acho que poderemos sempre fazer melhor, mas julgo
que o balanço é positivo e
para isso muito ajudou a
equipa da direção ser coesa
e comprometida. Todos os elementos, cada um com a sua
responsabilidade e estratégia de ação, dão o seu melhor.
Somos uma equipa em que
constantemente interagimos.
Mas para concretizarmos os
nossos projetos muito tem
contribuído o profissionalismo, a dedicação, espírito de
equipa e de missão de todos os
trabalhadores da Delegação
da Cruz Vermelha da Póvoa
de Varzim. Relativamente à
sustentabilidade do Regaço e
de todas as outras valências,
esta tem sido viável fruto de
uma ação estratégica de gestão muito monitorizada.
Para estes apoios sociais,
conta com a ajuda de muitos anónimos e empresas. Pode-se afirmar que a Póvoa de
Varzim é uma terra de solidariedade?
Sim, a Póvoa de Varzim
é uma terra muito solidária.
Temos ao longo dos anos contado com o apoio de anónimos e de empresas locais que
muito, também, têm contribuído para a nossa sustentabilidade. Estes apoios de
proximidade têm sido muito
importantes para a qualidade
de vida e oportunidades para
as nossas crianças e jovens
do Regaço.

As valências
da Delegação
O Regaço é uma das valências
da Delegação da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim. Para
além desta estrutura social,
localizada na freguesia de Terroso, a instituição tem em atividade uma Creche e Jardim
de Infância Miminho, situada
na zona de Mourões, na cidade,
e vários projetos que diariamente são trabalhos a partir
da sede instalada nas traseiras da Biblioteca Municipal e
junto ao bairro social.
O CAFAP (Centro de Apoio
à Família), o Gabinete de
Apoio à Violência Doméstica
e CLDS4G (Projeto que promove a Inclusão Social), são
iniciativas de inclusão social
e de apoio à população com
maiores dificuldades.

A construção do equipamento está orçada
em 300 mil euros, no qual a Câmara da Póvoa já decidiu contribuir com 114 mil euros.
Para fazer face aos custos, vai ser importante
a ajuda de mecenas?
Sim, a autarquia vai apoiar este projeto e
à semelhança do que aconteceu com a Casa
do Regaço contamos com o apoio de alguns
mecenas para concluirmos o restante da obra.
Mecenas que possam contribuir com materiais como: materiais sanitários, decoração
dos quartos, caixilharias, pintura e outros.
Qual o prazo definido para concretizar a obra?
Esperamos iniciar a obra já em março e
depois dada a exiguidade do espaço da Casa

cuidados foram redobrados, foi desenhado
um plano de contingência que responde a
este contexto. Através da Cruz Vermelha
Nacional periodicamente são feitos testes aos jovens e a todos os colaboradores.
Aqui não posso deixar de elogiar os nossos jovens pela responsabilidade e bom
senso que têm tido no dia a dia e nos períodos de confinamento e ainda pelo facto
de neste período de pandemia eles estarem todos em casa, mas também realço
a disponibilidade deles para colaborarem
com a sede da CVPV no voluntariado.
Aproveito para em nome de toda a Direção da Delegação da Cruz Vermelha da
Póvoa de Varzim agradecer a todos os que
de uma forma ou de outra nos apoiam e
connosco têm colaborado. De um modo
muito especial a todos os que ao longo destes quase 15 anos apoiaram e ajudaram as
crianças e jovens da Casa do Regaço. A
vossa ajuda tem feito a diferença na vida
deles, o sucesso deles é também o vosso
sucesso. Em nome de todos os jovens,
muito obrigada.
do Regaço era importante concluirmos o mais
rápido possível. É muito importante que os
nossos jovens mais crescidos deixem de partilhar os quartos.
Este projeto deixará os jovens muito felizes, bem como toda a equipa que ali colabora. Esperamos poder concretizá-la até ao
final deste ano.
Para além deste espaço, também são utilizados dois apartamentos na cidade. Qual tem
sido o seu uso?
Os apartamentos de autonomia foram muito
importantes para receber outros jovens que
também passaram pela Casa do Regaço.
Alguns dos jovens que por lá passaram já

PFS ARQUITETURA

Desde março que a sociedade se confronta
com uma pandemia. A delegação tem sido
solicitada para dar apoio e como o tem
feito? No caso da Casa do Regaço, a segurança foi redobrada?
A Delegação da Cruz Vermelha da
Póvoa de Varzim tem procurado chegar
até junto das pessoas mais vulneráveis,
para isso temos contado com o apoio dos
Supermercados Mercadona, Banco Alimentar e dos donativos alimentares vindos da Cruz Vermelha Nacional.
A título de exemplo, refiro a campanha
do Trigo Solidário que com apoio de outras
estruturas conseguimos durante 2 meses
distribuir 700 trigos diários a famílias e
instituições do concelho, entrega de cabazes às famílias com fragilidade económica
sinalizadas pela autarquia, e decorrente
deste novo confinamento e em colaboração estreita com o Pelouro de Ação Social
da autarquia estamos a entregar diariamente às crianças as refeições escolares.
Relativamente à casa do Regaço em
tempo de pandemia e confinamento, os
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estão com êxito na vida ativa. Constituíram
a sua própria família e estão empenhados e
com sucesso no mercado de trabalho.
A título de exemplo, temos uma jovem que
por lá passou que neste momento já é mãe e
com o marido criou uma pequena empresa;
outro jovem após concluir o curso profissional
ingressou recentemente na marinha. Igualmente há outros três jovens que já estão a

trabalhar em empresas poveiras, com satisfação para os seus empresários.
São muitas as histórias felizes, nomeadamente as adoções. Infelizmente um ou outro
se perdeu com muita mágoa nossa.
Neste momento, os apartamentos estão a
ser utilizados por jovens que já estiveram
no Regaço e que se encontram a viver em
autonomia.
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Para os escuteiros de Terroso
"esta vida parada é uma tristeza"
No Agrupamento 408 – Nossa Senhora das Candeias, em Terroso, “faz-se o que deve ser feito”. José Morim, chefe da quarta secção, explicou que a nova realidade obrigou a uma adaptação repentina. Sem atividades e com as reuniões presenciais impedidas, “a pandemia
mandou os escuteiros um bocado abaixo”, mas o desejo é voltar ao que eram
O movimento escutista está presente em Terroso há cerca de 60
anos, com fundação em maio de
1960. “Começou com poucos elementos, esteve em funcionamento
durante mais ou menos dois anos
e depois parou”, explica o chefe, o
que se deveu à ausência dos dirigentes. Mas, “depois, começou outra
vez”. Segundo José Morim, “Terroso
andou aí muito tempo sem agrupamento oficial, sem estar inscrito,
porque ainda tiveram uns anos
para fazer isso”.
No entanto, quando o agrupamento se viu estável, cresceu a
toda a força. Neste momento, conta
com “mais ou menos 70 pessoas
no total”, entre elementos e chefes.
Nesse número estão ainda incluídas
duas “ex-caminheiras (a quarta e
última secção, dos 18 aos 22 anos)
que estão a fazer o curso de chefe”,
mas, lamenta o chefe, “com dificuldades e atrasos por causa da
pandemia”.
Normalmente, o agrupamento
participava em festas da freguesia e nas suas atividades próprias,
nomeadamente as reuniões e acampamentos. José Morim conta que,
para o verão de 2020, aliás, estava
agendada uma grande atividade,
uma viagem “a um dos maiores
centros escutistas a nível mundial,
o Kandersteg”, na Suíça. Porém, em
março o vírus entrou em Portugal
e impediu-os de cá sair: “tivemos
de cancelar, e este ano também
não vamos conseguir; perdemos o
dinheiro da inscrição, é um bocado

triste”.
As reuniões tiveram de ser alteradas, “neste momento, estamos a
fazer reuniões por videochamada”
e, a nível da paróquia, “também
parou muito”. A adaptação a um
novo regime de escutismo, deixa
uma “grande tristeza”. Sentimento
este que é comum aos elementos,
cujas idades vão dos 6 aos 22 anos,
mas também aos mais velhos, aos
dirigentes.

"Eu sinto um vazio
dentro de mim"
José Morim relembra que ingressou nos escuteiros quando ainda
era criança, nos lobitos (6 aos 10
anos). Por volta dos 16, 17 anos,
abandonou por conta de “um desacordo” com um dos chefes fundadores. Depois de desistir, e após ter
casado, tido filhos, emigrado e voltado a Portugal, foi-lhe pedido que
voltasse ao Agrupamento, agora
como chefe. “Eu já estava ligado aos
escuteiros porque os meus filhos
estavam no escutismo, eu sempre
os aconselhei a isso”, afirma. Por
isso, aceitou o convite.
Neste momento, está a dirigir
a quarta secção. Os elementos já
são adultos, e por isso “entendem
essa parte, dos cuidados que são
precisos ter”. Mas isso não significa que não sintam saudades, até
porque “se fosse pela vontade deles
fazíamos as reuniões presencialmente, na sede, com as medidas
todas”, esclarece José.

José Morim

Sem atividades presenciais, “eu
acho que isto morre muito neles, o
espírito escutista”, diz. “Eles querem
atividades, eles precisam das atividades”, porque é dessa forma que
se mantém o escutismo, segundo
o chefe. Com o prolongamento dos
confinamentos e das restrições,
“acho que vamos perder muita
gente”, principalmente “pessoas
que não têm tanto gosto” pelo movimento. E isso, defende José Morim,
“dá muita pena”.
Escuteiro há vários anos, o chefe
não esquece o impacto que a ausência de reuniões presenciais e atividades, típicas de um ano normal,
têm nos próprios dirigentes. “Eu
sinto um vazio dentro de mim”,
desabafa. Apesar de, certas vezes,
“ficarmos um bocado sem tempo,
faz já parte da nossa vida. Temos
o trabalho, a vida familiar, a nossa
casa, os nossos animais, mas está
sempre lá o escutismo”. O chefe
relembra que até as semanas “em
que se calhar até tínhamos todos
os dias reuniões, que ocupavam
muito tempo”, deixam saudades.
Para quem já estava habituado ao
contacto semanal com os jovens,
“esta vida parada é uma tristeza”,
remata.

Ajuda à freguesia em
tempos de pandemia
Este ano prevê-se semelhante ao
de 2020, e por isso o Agrupamento
406 está a apostar no espírito solidário. Neste momento, “estamos
a trabalhar numa angariação de

fundos para Moçambique, a nível
da diocese de Braga”, avança. Para
isso, “estamos a arranjar bens não
alimentares, bens essenciais para
aquela zona de Moçambique onde
houve o ataque que provocou muitas mortes”.
A nível mais local, José Morim
deixa uma mensagem de apoio
à freguesia de Terroso. “Já falamos entre agrupamento e também
com o assistente, o padre Pedro,
e se houver alguma situação que
precisa de ajuda, nós poderemos
ajudar, a nível de bens essenciais”,
oferece. Também a um nível mais
didático e tecnológico, com o
regresso da telescola e das aulas
online, “se houver algum problema
em mexer no computador, temos
disponibilidade para ajudar e ensinar como trabalhar, como funcionar”. Já a nível de matérias psicológicas, o chefe José Morim conta
que poderá ser oferecida alguma
ajuda, visto que “temos uma chefe
que é psicóloga”.
No fundo, “se houver alguém que
precise de ajuda”, fica a mensagem
de que “os escuteiros estão disponíveis. Tudo o que esteja na nossa
possibilidade, podemos resolver”,
termina.
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A Cividade de Terroso

Moeda de bronze do Imperador Otávio
encontrada no decurso das escavações

Vista geral da área escavada

tacamos, ainda, o Prof. Dr. Armando Coelho
Ferreira da Silva que reiniciou os trabalhos
arqueológicos na Cividade em 1980. Desde
meados da década de noventa a responsabilidade pela Cividade recaiu sobre o Gabinete
Municipal de Arqueologia.
Dos quase quarenta anos de trabalhos
arqueológicos na Cividade resultou um razoável conhecimento sobre os habitantes da
Cividade.
O seu povoamento ter-se-á dado nos finais
da Idade da Bronze, altura em que o monte
da Cividade, com os seus 152 metros de altitude, se afirmaria na paisagem. Nesta colina,
numerosos afloramentos graníticos deveriam
aflorar entre a vegetação.
As primeiras construções pétreas terão
surgido a partir do séc. V a.C. seguindo, na
generalidade, um modelo circular, com ou,
mais frequentemente, sem anexos (designados por “caranguejos”). Estas construções
agrupavam-se em torno de pátios lajeados.
Este modelo construtivo será, mais tarde,
repetido no século II a.C.
As paredes eram compostas por duas fiadas
de pedra com argamassa de saibro e cascalho. As pedras eram simplesmente partidas,
não indiciando a utilização de pico de ferro.
As pedras foram, normalmente, aprumadas,
aproveitando sabiamente as linhas de fratura
e as formas naturais do granito.
Detetaram-se, nos níveis atribuíveis a este
período, a presença de materiais provenientes do Mediterrâneo: cerâmicas de origem
fenícia e cartaginesa; bem como a presença
(escassa) de cerâmica grega, denotando a
existência de contactos comerciais que trariam, logicamente, os influxos mediterrânicos nesta cultura. Estas influências estão
especialmente patentes na rica ourivesaria
que, ao longo de mais de cem anos, foi surgindo em diversos sítios arqueológicos. Nestas peças de ourivesaria (colares e arrecadas) as técnicas de fabrico usadas denotam
essa influência meridional, bem diferente da
que igualmente chegava por via continental.
As atividades de subsistência encontram-se bem documentadas na Cividade de Terroso e em muitos dos povoados castrejos. A

Vista da escavação de um núcleo familiar notando-se as sobreposições de estruturas

agricultura constituiria a base da subsistência, mediante o cultivo de cereais como: trigo;
cevada, centeio, aveia, milho alvo, ou miúdo
e o painço. Também se cultivavam leguminosas, nomeadamente: a ervilha, a fava. A
recoleção de frutos e vegetais selvagens teria,
igualmente, importância, sendo por demais
conhecida a recoleção de bolota, a que se
juntariam bagas: como a amora e diversas
raízes e tubérculos, entre outros.
Cultiva-se, ainda, o linho, ao que parece de
grande qualidade, pelo menos assim o referem as fontes clássicas.
O linho e a lã constituíam, aliás, as matérias
primas de eleição para a intensa atividade
têxtil que existiu em Terroso. As centenas
de cossoiros usados nos fusos e os muitos
pesos de tear revelam essa intensa atividade.
Alguns materiais pétreos, em xisto e ardósia, parecem indicar a sua utilização igualmente na produção têxtil, nomeadamente no
fabrico de cordões e fitas, que seriam usados

para adornar os trajes, como refere Estrabão.
A destruição da Cividade - provocada pela
passagem dos exércitos de Decimo Junio Bruto
- bem patente no registo arqueológico, motivou uma grande reorganização urbanística
do povoado, sendo bem visíveis as sobreposições de estruturas desse período.
Na Cividade adotaram alguns dos modelos
romanos e tornou-se evidente a romanização
do povoado, quer nas estruturas, quer no espólio revelado pelas escavações arqueológicas.
Nos finais do século I d.C. a Cividade foi
abandonada, transferindo-se as populações
para a planície costeira. Aí surgirão várias
Villae romanas e casais agrícolas dispersos,
prefigurando o futuro Concelho da Póvoa
de Varzim.
A Cividade recebe visitas de grupos escolares e outros e é sem dúvida um dos fatores
de atração turística e cultural do Concelho.
José Flores Gomes
Arqueólogo Municipal
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A Cividade de Terroso é, provavelmente, uma
das mais emblemáticas estações arqueológicas da Idade do Ferro do Noroeste Peninsular. A sua ocupação, por um período de mais
de mil anos desde a Idade do Bronze até à
romanização, fazem dela um lugar de exceção para o estudo e compreensão de uma
época marcante. Aqui viveram populações
que foram evoluindo e deixando um rasto
material que nos permite conhecer o modo
como viveram, aproveitaram os recursos existentes, prosperaram e, finalmente, partiram,
abandonando este local.
Não podemos deixar de recordar todos
aqueles que fizeram da Cividade o seu objeto
de estudo, desde Veiga Leal (que a ela se referiu no séc. XVIII), Martins Sarmento, José
Fortes, Ricardo Severo, mas especialmente,
Rocha Peixoto que promoveu as primeiras
escavações em 1906-07 e Ruy de Serpa Pinto,
o qual, com a sua obra: - A Cividade de Terroso e os castros do Noroeste Peninsular, deu
o relevo e importância que a Cividade bem
merece. Mais recentemente, o malogrado Prof.
Dr. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, nos
seus diversos estudos (de que se destaca: - A
Póvoa de Varzim e o seu aro na Antiguidade),
permitiu a consciencialização da importância
que a Cividade ainda tinha para a compreensão da Cultura Castreja no Noroeste. Des-
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"Postura de prevenção" resguardou
casos de covid no CCD Terroso

Criado em 1978, o Centro Cultural e Desportivo (CCD) de Terroso nasceu de uma equipa de amigos com vontade de jogar futebol. “Começaram a jogar, arrendaram um campo de futebol e formaram o clube”, conta José Teixeira, presidente do CCD, ao MAIS/Semanário. Ao
longo dos anos, o Centro foi crescendo e, agora, o desporto-rei não é a única modalidade que inclui
“Temos ténis de mesa, atletismo e futebol”,
sendo que “o ténis de mesa funciona há dois
anos e já temos um campeão”, avança o presidente. O atletismo “já foi forte” mas, neste
momento, conta com poucos atletas: “temos
oito ou nove”. José Teixeira esclarece que
este número mais reduzido justifica-se com
a mudança de equipa de alguns desportistas,
que foram para o Desportivo da Póvoa. Mas,
no futebol, o paradigma já é diferente: “temos
quatro equipas, escolinhas, infantis, juvenis
e seniores”. No fundo, “abrange um bocadinho de todas as idades” e, entre estas equipas, estão envolvidas cerca de 100 pessoas.
Na última época, o futebol do CCD estava
na frente das duas taças, “a Taça da Liga
e a Taça da Póvoa”, e chegou às finais. No
entanto, “foi tudo anulado”.
A parte cultural do Centro inclui a festa
do S. Martinho, o Carnaval e também as festas do 1 de maio, em que se realizam jogos
tradicionais. Mas, com a pandemia, “foi tudo
à vida”, desabafa o presidente. “Agora não
se faz nada”.
Desde março que o CCD Terroso está
parado, há quase um ano. Segundo José
Teixeira, a situação “está um bocado com-

José Teixeira

plicada, mas tem vindo a melhorar”. O facto
de o Centro não querer arriscar fez com que
não houvesse, até agora, nenhum caso de
infeção pelo coronavírus, e é assim que o
presidente quer manter a situação. “Queremos adotar uma posição de prevenção, não
vamos arriscar”, diz o presidente, “há alguns
que o fazem, mas eu não”.

Presidente da coletividade quer
que "o pessoal não fuja daqui"
Após 11 meses sem ir a campo, José Teixeira nota que os atletas “estão mortos por
dar uns chutos na bola, por saber quando
abre e quando não abre”. No entretanto, o
campo de futebol está fechado e só abre para
“a equipa B do Varzim, que vem aí treinar.
O resto não pode”.
Para este ano, ainda existe a esperança
de poder realizar as atividades tradicionais,
no dia 1 de maio, mas José Teixeira não promete nada: “vamos lá ver”. E em relação ao
desporto, “logo que derem autorização para
fazer alguma coisa, fazemos”. “Nem que seja
só treinos”, até porque “o pessoal está a começar a acomodar-se, a perder a forma física”.
Sem atividades, treinos ou jogos, “o futuro
é um bocado incerto”, e por isso é impossível prever o dia de amanhã. Principalmente
quando “não há patrocínios de lado nenhum,
mas as faturas saem todos os meses, da luz
e da água”, relembra o presidente. “Não vindo
dinheiro de lado nenhum, fica complicado”.

O desejo de José Teixeira para 2021 é que
“o pessoal não fuja daqui”. O presidente do
CCD não quer que a pandemia seja justificação para esquecer o Centro, porque “isto
vai melhorar” e, por isso, fica a esperança
de que “eles vão voltar”.

MAPADI prepara ampliação
do lar residencial de Terroso
O MAPADI – Movimento de Apoio aos Pais
e Amigos do Diminuído Intelectual – está a
desenvolver um projeto chamado «Ampliação e Alteração do Lar Residencial para
Pessoas com Deficiência», com o objetivo de
aumentar em mais 20 o número de residên-

cias no pólo localizado em Terroso, com a
capacidade a passar num futuro próximo de
40 para 60 lugares em regime de internato.
“O custo do projeto equivale a 35.5 mil
euros por cada novo lugar acrescentado.
Neste caso, o valor total será na ordem dos

Projeto quer elevar o número de residências para 60 e vai custar mais de 850 mil euros

710 mil euros, e mais 20% para equipamento
e fiscalização, ou seja, vai ultrapassar os
850 mil euros”, transmitiu António Ramalho, presidente do MAPADI.
Neste sentido, a instituição concorreu
ao PARES (Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais) e aguarda
aprovação positiva, prevendo-se que “este
programa cubra 680 mil euros. O resto virá
de fundos próprios e também da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim”, disse o líder
da instituição.
Outra obra de relevância é a ampliação e
reconversão do Centro de Atividades Ocupacionais Solidário e de Hidroterapia. A previsão de abertura aponta para os meses de
maio e junho de 2021.
Em tempos de pandemia, António Ramalho revela que o MAPADI, a nível interno,
está a funcionar “em pleno”, embora o lar
residencial não esteja a receber visitas. Já
em termos de serviços prestados à comunidade registaram uma quebra de clientes

António Ramalho

na ordem dos 60%. Não obstante, a equipa
de colaboradores manteve-se deste o início
da crise sanitária.
António Ramalho reconhece que há “desafios particulares” em termos de explicar esta
situação da covid aos utentes do MAPADI
porque o cidadão com deficiência tem “um
potencial afetivo muito grande, o que obriga
a atenção redobrada”. Mas, de qualquer forma,
“compreenderam e acataram bem as recomendações”.
Facto positivo também é o de não se terem
registado até ao momento surtos de Covid
nem casos de infeção graves.

