
Comunicado de Imprensa – Despedimento colectivo no Casino da Póvoa de Varzim 

 

O núcleo do Bloco de Esquerda da Póvoa de Varzim/Vila do Conde teve conhecimento, através de 

um Comunicado à População Poveira que circula na nossa cidade, da intenção da administração da 

Varzim Sol de proceder ao despedimento colectivo de 21 funcionários do Casino da Póvoa de 

Varzim, sendo que, de entre eles, vários são sindicalizados. 

Esta instituição poveira, que em tempos fora um forte pólo de atracção e de desenvolvimento na 

região, tem vindo a sofrer uma substancial degradação da sua oferta turística e cultural, 

contrariando assim os propósitos para os quais esta instituição foi concessionada pelo Estado 

português. 

O Bloco de Esquerda foi informado de que a intenção de despedimento colectivo acontece pouco 

depois de o Estado ter investido vários milhões de euros em obras de recuperação e melhoramento 

das instalações. O ambiente nas salas de jogo já há muito perdeu a elegância e convivialidade de 

outrora e transformou-se numa mera sala de máquinas, com cada vez menos pessoal, menos 

espectáculos e menos atracções. 

Apesar do argumento de quebra de receitas apresentado pela administração do casino, 

contrapomos que a sua gestão não terá sido a melhor, e que a continuada estratégia de redução de 

pessoal qualificado, a falta de dinamismo no âmbito cultural e turístico, e aumento das regalias das 

chefias, são as causas do desprestígio e degradação qualitativa desta instituição. 

Num tempo em que o Governo aumenta o preço da saúde, dos transportes, dos alimentos, corta 

ordenados e pensões, diminui a protecção social e envia milhares de empregados qualificados para 

as fileiras do desemprego e emigração forçada, cremos que este despedimento só irá contribuir para 

a miséria e desespero dos nossos trabalhadores e suas famílias. Esta gestão errada irá prejudicar, 

irreversivelmente, a qualidade de vida e a oferta cultural, laboral e turística do nosso concelho. 

Assim, e na defesa dos trabalhadores do Casino da Póvoa de Varzim e do concelho, os deputados 

do Bloco de Esquerda, em sede Parlamentar, irão questionar as tutelas responsáveis do Governo 

acerca deste assunto. Estaremos também solidários e apoiaremos quaisquer iniciativas de grupos 

de trabalhadores que tenham como objectivo o repúdio desta intenção, e saudamos todos os 

poveiros e cidadãos em geral que se mobilizem pelos direitos dos trabalhadores ameaçados. 

 

Póvoa de Varzim, 06 de Novembro de 2013  

Pelo Núcleo do BLOCO DE ESQUERDA da Póvoa de Varzim/Vila do Conde 


