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Ao final da tarde de quinta-feira, dia 4 de julho, a Junta de Freguesia de São Pedro de Rates celebrou o 
Dia da Vila. Foram homenageados o diretor do agrupamento de escolas e os responsáveis pelo evento 
Rates Billing, que já este ano assinalou a sua edição nº 18

Diretor escolar e Rates Billing 
homenageados no Dia da Vila 
de S. Pedro de Rates

No seu 26º aniversário de elevação à cate-
goria de Vila, a Junta de Freguesia atribuiu 
a Medalha de Reconhecimento grau prata ao 
diretor do Agrupamento de Escolas de Rates, 
José Augusto Monteiro, e aos organizadores 
do Rates Billing, encontro anual de veículos 
Land Rover, Daniel Santos, Ricardo Teles e 
Rui Gomes. A cerimónia teve lugar no salão 
nobre da Junta e contou com uma atuação 
dos alunos da Escola de Música de Rates.

Foi Paulo João Silva, presidente da Junta, 
que justificou as escolhas dos homenagea-
dos. Augusto Monteiro merece "pela forte 
determinação em criar um ambiente de 
cooperação entre todos quantos integram 
a comunidade escolar, favorecendo as con-
dições de sucesso". Já os organizadores do 
Rates Billing demonstram forte determina-
ção “em fazer de S. Pedro de Rates palco do 
mais importante evento de Land Rover’s da 
Península Ibérica".

Com estas distinções do Dia da Vila, que 
já vêm desde o ano 2000, a Junta "pretende 
enaltecer publicamente um conjunto de pes-
soas que têm feito de Rates uma parte da 
sua família", completou o autarca.

Ouvindo os grandes protagonistas, José 
Augusto, diretor escolar, agradeceu: "Esta 
medalha traz consigo o peso da responsabili-
dade, no sentido de continuarmos - eu e toda 
a comunidade educativa - a ser merecedo-

res dela. Temos uma equipa de trabalho que, 
mesmo com todas as adversidades, está sem-
pre disponível para os alunos e nunca deixa 
nada por fazer. Todas as escolas do agrupa-
mento são cúmplices neste sucesso de pre-
parar os jovens estudantes para a sociedade". 

Daniel Santos, em nome dos organizado-
res do Rates Billing, proferiu: "É com enorme 
orgulho que recebemos esta condecoração. 
O trabalho que temos vindo a desenvolver 
tem o intuito de promover a marca e, claro, 
esta vila maravilhosa. O evento realiza-se 
em Rates porque é um local que nos oferece 
todas as condições logísticas e técnicas". 
Terminou afirmando que o evento começou 
com 60 Land Rovers e "hoje tem mais de 
800 veículos e 4.000 pessoas a chegarem 
de todos os cantos de Portugal para assistir”.

Câmara 
refere homenagens
"justíssimas"

O presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa, Aires Pereira, iniciou o seu discurso 
referindo-se à "justíssima homenagem a qua-
tro pessoas que conheço bem e que tanto 
têm feito por Rates e pela Póvoa de Varzim". 

Aludindo à medalha a José Augusto, diretor 
do agrupamento, elogiou: "Nunca é demais 

reconhecermos o trabalho da escola pública e 
o que ela faz por todos nós. Vocês continuam 
a encarar o ensino com nobreza, mesmo com 
todas as dificuldades, limitações e ingrati-
dões. Felizmente vocês sabem que a vossa 
missão vai muito para além do reconheci-
mento, e que o vosso trabalho tem muita 
importância naquilo que é o nosso futuro e 
as próximas gerações".

No seu discurso de agradecimento momen-
tos antes, José Augusto dissera em jeito de 
apelo à Câmara que esperava que a des-
centralização chegasse à Póvoa "o mais 
depressa possível" porque a proximidade é 
uma "mais-valia" na resolução dos proble-
mas. Uma alusão ao facto de a autarquia 
ter rejeitado para já a não-transferência de 
competências. 

Ora, Aires Pereira aproveitou a sua inter-
venção para concordar, pelo menos em 
parte: a descentralização é positiva, acen-
tuou, mas não a qualquer custo: "Claro que 
a proximidade do poder político às popu-
lações ajuda a resolver mas tem que ser 
feita com critério, responsabilidade, con-
dições e equilíbrio".

Quanto aos organizadores do Rates Bil-
ling, Aires disse estar grato "pelo trabalho 
que fazem e que coloca a Póvoa de Varzim 
e São Pedro de Rates no roteiro mundial de 
quem gosta deste tipo de atividades”.

Obras a cumprir 
em Rates

A partir daí, Aires elencou os investi-
mentos da autarquia, presentes e futuros, 
na vila: "Adquirimos recentemente mais 30 
mil metros quadrados de área para o par-
que, um investimento que ultrapassa os 150 
mil euros, e continuaremos a adquirir ter-
reno até aos limites do perímetro definido; 
A transformação da antiga Casa Paroquial 
num Museu do Caminho de Santiago e da 
Vila, que há-de ser uma referência no nosso 
concelho e polo de atratividade; A ecovia, 
que vai mudar muito a forma como nos 
deslocamos, um investimento de quase 3 
milhões de euros, e 18 km de ligação entre 
a Póvoa de Varzim e o limite do concelho, 
interligados com Famalicão. Trata-se de um 
investimento estruturante que inclui a nova 
circular; O saneamento aguarda o visto do 
Tribunal de Contas para dar início à obra 
de 4 milhões de euros; Decorre, ainda, a 
empreitada, no valor de 2 milhões de euros, 
do campo de futebol".

"Estamos a preparar 
um grande futuro”     
O presidente da Junta Paulo João Silva 
fez um balanço do mandato que vai 
agora a meio. "Estes últimos dois anos 
têm sido de realização, mas também 
de alguma angústia. Estamos a prepa-
rar um grande futuro para S. Pedro de 
Rates, mas isto tem custos. Temos uma 
USF (Unidade de Saúde Familiar) com 
grande projeção e qualidade, e que vai 
brevemente receber da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim uma cadeira 
de dentista para potencializar o serviço. 
Mas também vos quero transmitir que o 
nível de inscrições a nível de USF já nos 
permite pensar em ter um 3º médico".

E prosseguiu, enumerando projetos: 
"Em breve avançam as obras para a 
criação do Museu da Casa da Cultura 
de Rates, na antiga casa paroquial; Na 
antiga escola primária teremos um alber-
gue para os peregrinos; Ninguém gosta 
de falar do cemitério, mas a obra está 
pronta; Estamos neste momento numa 
fase avançada da ecopista, importante 
na valorização ambiental e a eficiência 
energética. É uma obra de uma via cir-
cular aqui no centro histórico; O campo 
de futebol, há muito desejado, está em 
fase de execução. A obra tem 11 meses 
e começou em março; Temos avançado 
com uma rede de água potável em locais 
que ainda não tinham". 

Para o fim, o autarca deixou 2 obras 
específicas: "O projeto do Parque Verde 
está a sofrer alterações e em breve 
entrará em serviço, e aquela que é a obra 
mais importante, a rede de saneamento, 
está no terreno a ser implementada".
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Rui Gomes, Paulo João Silva, Aires Pereira, José Auguusto, Daniel Santos e Ricardo Teles

Paulo João Silva
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Em funcionamento desde o ano letivo 
1976/1977, a então Escola Preparatória, 
posterior Escola C + S, e atual Escola E. B. 
2.3 de S. Pedro de Rates vai já com mais 
de quarenta anos de atividade letiva, 
vividos em circunstâncias nem sempre 
pedagogicamente fáceis.

Depois de intensa luta, em setembro de 
1988 foi aberto, o novo Edifício, agora de 
uma Escola C+S, com centenas de alunos 
a usufruírem instalações dimensionadas 
para um número superior. O equipamento 
viria a ser enriquecido, em 1995, com um 
Pavilhão Desportivo, aberto à comunidade.

Este mesmo esprito de descentrali-
zação e melhoria dos equipamentos de 
ensino, levou à construção da Escola da 
Granja, aonde mais facilmente chegam 
as crianças dos lugares mais a norte da 
nossa terra.

Graças à forte determinação da Câmara 
Municipal entrou, recentemente, em fun-
cionamento a nova Escola da Praça, um 
edifício com localização, acessos e con-
dições de excelência.

É neste espaço que o professor. José 
Augusto tem passado os seus últimos 
19 anos

Chegou ao Agrupamento Horizontal 
de Rates, com uma breve passagem pela 
Escola de Machuqueiras, em Laúndos, 
onde foi colocado em 2000/2001 (naquela 
altura composto por escolas do 1º Ciclo e 
Jardins de Infância) e a todos logo con-
quistou com a sua simpatia e humor mas, 
sobretudo, com o seu conhecimento sobre 
os normativos que regem a organiza-
ção dos vários órgãos que compõem um 
agrupamento, tendo sido desde logo con-
vidado a fazer parte do Conselho Peda-
gógico. Mais tarde, e com a aposentação 
da então colega e Presidente do Conse-
lho Diretivo Professora Isabel Claro foi 
convidado por ela e, quase persuadido, 
por todos os colegas a candidatar-se a 
Presidente do Conselho Diretivo. Reco-
nheciam nele, com toda a justiça, a sua 
compreensão, camaradagem, diploma-
cia incomensurável e, sobretudo, a sua 
determinação em fazer da Escola uma 
instituição verdadeiramente educadora, 
humanista e próspera.

Com uma formação de base como pro-
fessor do 1º Ciclo, concluída em 1986 pela 
Escola do Magistério Primário; em abril 
de 2004, complementou a sua formação 

com a especialização “Curso de Qualifi-
cação para o Exercício de Outras Funções 
Educativas na Área de Administração 
Escolar e Administração Educacional.

Em 2013 concluiu o “Mestrado em Orga-
nizações Educativas” pelo Instituto Poli-
técnico do Porto. Adivinhava-se, assim, o 
percurso que viria a traçar e aquele onde 
achava que poderia ser mais útil e fazer 
a diferença.

Com a fusão do Agrupamento Hori-
zontal de Rates com a E.B. 2,3 de Rates, 
em setembro de 2003, foi convidado pela 
então Presidente do Conselho Executivo 
da E.B. 2,3 de Rates – Professora Maria 
Regina Maia – a fazer parte do mesmo 
como vice-presidente e Coordenador do 
1º Ciclo.

Em 2009 torna-se Diretor do Agrupa-
mento Vertical de Escolas de Rates man-
tendo-se no cargo até aos dias de hoje. 

A sua liderança chega a todas as pes-
soas e lugares do Agrupamento, seja na 
Sede do Agrupamento, desde a Cantina, 
o Bufete, a Biblioteca, as salas de aula, o 
Auditório, os Serviços Administrativos, 
seja na visita quase diária e atenta aos Jar-
dins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo das 
freguesias de Rates, Balasar e Laúndos.

O Agrupamento mantém relações com 
diferentes parceiros como a LIPOR, o Pla-
netário, a Unidade de Saúde da Universi-
dade do Porto, a Universidade do Minho, 
a Universidade Católica, entre outros.

Segundo palavras de com quem ele tra-
balha, “Na vida tudo fica muito mais fácil 
se pensarmos só em termos materiais, mas 
o Diretor, professor e amigo José Augusto 
Monteiro mostra-nos, todos os dias, como 
é necessário um cuidado extremo quando 
se trata de pessoas e especialmente de 
crianças e adolescentes. Para tal, são pre-
cisas pessoas como ele, que, através da 
sua enorme disponibilidade, honestidade 
e sabedoria, saibam e queiram colaborar 
na melhoria da nossa comunidade e das 
pessoas que dela fazem parte.”

Ao professor José Augusto, Diretor 
do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Rates, reconhecemos uma forte determi-
nação em criar um ambiente de coopera-
ção sinérgica entre todos quantos inte-
gram a comunidade escolar, favorecendo 
as condições de sucesso que todos que 
com ele trabalham impõem como uma 
exigência.

Com início no ano de 2002, o Rates Bil-
ling tem a sua origem a determinação de 
dois entusiastas da marca Land Rover: O 
Daniel Santos e o José Carlos Carneiro.

Estes jovens, que durante uma viagem 
a Espanha para comprar material para 
os seus Land Rovers, tiveram a ideia de 
criar um evento que, precisamente, reu-
nisse proprietários e amantes da estrada 
e daquela marca de jipes.

Depois de visitarem possíveis locais, 
decidiram, e bem, que o melhor seria 
apostar no espaço do Parque Verde de 
Rates. E foi aí que, com a colaboração da 
Junta de Freguesia de Rates, na altura 
presidida por Armindo Ferreira, a aven-
tura começou.

Nos anos seguintes a organização é 
renovada e o evento passa a ser orga-
nizado por Daniel Santos, Rui Gomes e 
Ricardo Teles, que se mantêm até hoje.

O evento cresceu de ano após ano, tanto 
a nível logístico como a nível de parti-
cipações, tendo iniciado com 60 Land 
Rover’s, reunido hoje cerca 800 veículos 
e mais de 4.000 pessoas vindas de todos 
cantos de Portugal.

Também as pessoas de Rates mere-
cem aqui uma palavra: é que, para além 

de aderirem massivamente à iniciativa 
(lembro aqui que há já 6 anos esta Junta 
de Freguesia disponibiliza cerca de 1.500 
ingressos gratuitos), sempre acolheram 
de braços abertos e com todo o respeito 
todas as pessoas que nela participam.

Este é um evento que alia espaço de 
excelência a uma localização privilegiada, 
a equipamentos de apoio que dignificam (e 
aqui saliento a Casa Escola Agrícola que 
tem dado pronto apoio a esta e a outras 
iniciativas), e, sobretudo, a participação 
ativa de instituições e empresas que, têm 
aqui, uma possibilidade de dar a conhe-
cer a sua atividade e arrecadar algumas 
receitas, tão relevantes para o seu funcio-
namento. Este é, ainda, um evento onde as 
sinergias entre a organização, a Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, a Junta 
de Freguesia, as Instituições, empresas e 
público em geral se destacam.

É um ato de gratidão que seja atribuída 
a Medalha de Reconhecimento, de grau 
prata, à organização do evento Rates Bil-
ling. Ao Daniel Santos, Rui Edgar Gomes 
e Ricardo Teles, pela sua determinação 
em fazer de S. Pedro de Rates palco do 
mais importante evento de Land Rover’s 
da Península Ibérica.

Medalha de Reconhecimento, 
de grau prata a José Augusto Monteiro, 
Diretor do Agrupamento Escolas de Rates

Medalha de Reconhecimento, 
de grau prata, à organização 
do evento Rates Billing 

Propostas da Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates 
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Salão Nobre da junta reuniu dezenas de convidados
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VILA DO CONDE
Maior teatro de 
rua do país junta 
400 atores na 
zona ribeirinha
PÁGINA 22
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Arroz de sardinha poveiro 
está à conquista do mundo

Póvoa Andebol sagra-se campeão 
nacional de infantis no Algarve PÁG 16

Póvoa de Varzim pretende colocar a iguaria no livro dos recordes do Guinness e para isso juntou 2 mil pessoas 
para provarem uma tonelada de arroz de sardinha confecionado na Praça do Almada num tacho gigante. PÁG. 2

DESPORTO
Varzim vence 
campeão do 
Inter-Freguesias 
no primeiro jogo
de preparação  
PÁGINA 18
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SOCIEDADE
Bombeiros têm 
nova equipa para
intervenções de 
resposta rápida 
PÁGINA 4

SOCIEDADE
Parque lúdico 
da Estela pronto 
para receber 
a população
PÁGINA 14

Fecho de S. Pedro com 
o brilho das rusgas
PÁGINAS 5 A 9

SOCIEDADE
Rates distingue 
contributo ao 
ensino e ao lazer
no Dia da Vila
PÁGINAS 10 E 11
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