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Durante vários anos ouvi-
mos falar em pré-requisitos 
ou maturidade para a apren-
dizagem da leitura. Estes 
pré-requisitos, variáveis de 
autor para autor, eram cons-
tituídos essencialmente por 
competências perceptivas e 
motoras (lateralidade, esque-
ma corporal, discriminação e 
memória visual, diferencia-
ção perceptiva, coordenação 
visuo-motora, entre outras). 
No entanto, a ênfase atribuí-
da à importância do domínio 
das atividades neuropercep-
tivas e motoras como de-
terminantes para o acesso à 
leitura tem sido questionada 
a partir das últimas décadas, 
por inúmeras investigações e 
estudos conjuntos de várias 
ciências (linguística, peda-
gogia e psicologia), o que faz 
com que o modelo clássico 
passe a ser questionado. 

A variedade de material 
impresso que está à disposi-
ção das crianças depende da 
família e da comunidade em 
que esta se insere. Em maior 
ou menor grau, a criança é 
envolvida em situações em 
que se fala acerca do impres-
so: o comentário acerca de 
uma notícia acabada de ler 
no jornal, a consulta de uma 
revista para ver a progra-
mação da televisão, a leitura 
de uma receita de culinária, 
para já não falar na leitura de 
histórias por parte dos adul-
tos, são atividades que pode-
rão ter um papel de relevo na 
consciencialização acerca do 
impresso. Segundo alguns 

autores a quantidade e a qua-
lidade das interações verbais 
e dos materiais que as supor-
tam têm sido largamente es-
tudadas nesta última década. 
Nestes estudos, a atividade 
de ler para a criança apare-
ce como uma das atividades 
mais importantes para favo-
recer a construção de com-
petências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura. No 
entanto, ler para a criança 
não é suficiente; é preciso ler 
com a criança, utilizando um 
vocabulário diversificado, 
uma sintaxe adequada e ma-
teriais que sejam motivantes 
e desafiantes. Se a criança 
cresce num ambiente em que 
a atividade de leitura e escri-
ta é inexistente, ela não terá 
oportunidades para levantar 
e testar hipóteses acerca do 
impresso. 

Neste sentido, é de grande 
importância a sensibilização 
e o trabalho em parceria dos 
pais no que se refere à impor-
tância dos hábitos de leitura 
no processo de desenvolvi-
mento dos seus filhos. Estes, 
devem estar cientes de que, 
nos dias de hoje, com os mais 
variados atrativos tecnológi-
cos que disputam a atenção 
das crianças, é preciso ter a 
certeza de que os momentos 
de tranquilidade são sufi-
cientes para aprender e para 
apreciar o valor e o entreteni-
mento que a leitura propor-
ciona. Ao transmitir o prazer 
da leitura aos filhos, os pais 
estarão a fornecer uma “va-
rinha de condão” que lhes 

proporcionará a colheita de 
frutos: os filhos serão melho-
res leitores, terão melhor de-
sempenho académico, maior 
auto-confiança e serão mais 
autónomos. Relativamente 
ainda a este ponto, salientar-
-se-á o facto da família ser o 
primeiro agente de socializa-
ção a incentivar na criança o 
gosto pela leitura. Este, co-
meça a ser desenvolvido no 
berço, a partir das “canções 
de fazer ó ó”, percorrendo 
toda a infância envolvendo 
adivinhas, as primeiras nar-
rativas de ficção, histórias so-
bre animais, contos de fadas, 
onde ler para as crianças é 
um momento raro de privilé-
gio. É nossa convicção de que 
quem lê para crianças, depois 
de sentir o feedback afectivo 
que tal proporciona, nunca 
mais vai deixar de o fazer. 

Finalmente, reforçamos 
que “as crianças não preci-
sam dos adultos apenas para 
serem pais ou mães. Preci-
sam de pais, mães e adultos 
atentos que proporcionem 
experiências que potenciem 
o desenvolvimento da imagi-
nação, da consciência corpo-
ral, da auto-estima e da au-
to-confiança e auto-respeito” 
(Moreira, 2001).

Lembre-se sempre:

As crianças seguem o 
exemplo dos pais. Se os vêem 
relaxados em frente da tele-
visão ou do computador/ta-
blet, elas farão o mesmo. Se 
os virem lendo, também cor-

rerão a pegar num livro.
Se você investir na forma-

ção de leitores, mais tarde 
terá mais tempo livre para fa-
zer o que quiser, deixando os 
seus filhos absorvidos numa 
leitura interessante.

Continue a contar histórias 
mesmo que o seu filho já sai-
ba ler. À medida que a crian-
ça cresce, muitos pais aban-
donam o ritual de contar 
uma história à noite. Como 
a criança começa a decifrar 
os seus livros de leitura, di-
zemos que é melhor deixá-
-lo ler sozinho. No entanto, 
é preciso continuar a contar 
histórias às crianças até o 
mais tarde possível, pelo me-
nos até à entrada do 3º ciclo 
do ensino básico, e mesmo 
até mais tarde. O facto de o 
seu filho saber ler – ou me-
lhor, decifrar os signos – e 
compreender algumas frases 
não significa que é preciso 
acabar a leitura de histórias. 
Ao contar-lhe histórias, você 
dá-lhe um maior gosto pela 
leitura e ajuda-o a concen-
trar-se. Você pode agora en-
riquecer o seu vocabulário. 
A partir dos 6 anos, ele pode 
ficar atento durante a leitura 
contínua de 15 a 20 minutos. 
O ideal é levar o seu tempo, 
deixar a criança divertir-se, 
dar-lhe explicações, incre-
mentar a história procuran-
do captar o interesse dele.

Dra. Vera Areal, Psicologia 
Educacional e do Neuro De-
senvolvimento

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO DESENVOLVIMENTO
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ATUALIDADE

PÓVOA E BEIRIZ FICARAM DE LUTO 
COM A MORTE DO PADRE ANTÓNIO TORRES

Morreu no passado sába-
do, dia 27,  vítima de doença 
prolongada, o padre António 
Brandão Martins Torres, prior 
da paróquia da Matriz. A missa 
exequial foi celebrada na segun-
da-feira na sua paróquia e, no 
final,  rumou à terra natal, Bei-
riz, onde depois de uma nova 
Eucaristia de corpo presente, 
foi a sepultar no cemitério da 
freguesia. Através da rede social 
Facebook, o presidente da Câ-
mara, Aires Pereira, reagiu logo 
no sábado: “A Póvoa está de 
luto.  Hoje choramos a partida 
de um grande amigo e conse-
lheiro, Padre Torres. Que a sua 
alma descanse em Paz”

“Nascido a 29 de Setembro de 
1945, em Sta. Eulália de Beriz, 
Póvoa de Varzim, foi ordena-
do sacerdote a 15 de Agosto de 
1968, sendo depois nomeado 
Vigário Paroquial de N. Sra de 
Monserrate, diocese de Viana 
do Castelo.Volvidos dois anos, 
em 1970, foi nomeado pároco 
de Sta. Cristina e S. Silvestre de 
Afife, ainda em Viana do Caste-
lo, onde permaneceu por alguns 

anos.Em 1980 regressa ao ter-
ritório da actual Arquidiocese 
de Braga e é nomeado Vigário 
Paroquial de S. João Baptista de 
Vila do Conde, assim como Ca-
pelão em Venerável Ordem 
Terceira de São Francisco. Em 
1982, foi nomeado pároco da 
Matriz de N. Sra da Conceição, 
Póvoa de Varzim, onde veio a 
dedicar parte significativa do 
seu ministério. Em 1994 foi ain-
da nomeado  Capelão da Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Varzim.Por fim, em 2017, 
foi nomeado também Capelão 
da Basílica do Sagrado Coração 
de Jesus na Póvoa de Varzim.
Dedicou-se de alma e coração 
à vida paroquial, sobretudo no 
arciprestado de Vila do Conde 
/ Póvoa de Varzim, sendo re-
conhecida a sua proximidade 
e entrega à causa de Deus. Ao 
mesmo tempo, em 2007, o Pe. 
Torres foi homenageado e re-
conhecido pelo Município da 
Póvoa de Varzim pelo seu no-
tável legado na obra pastoral e 
social”, referiu a Arquidiocese 
de Braga.

Entretanto, para homenagear 
o falecido, a Biblioteca Munici-
pal Rocha Peixoto preparou um 
destaque biográfico sobre o pa-
dre Torres que já pode ser apre-
ciado naquele espaço cultural. 

As missas de sétimo dia de-
correm hoje, sexta-feira, na Ma-
triz da Póvoa, às 19h, e na Igreja 
de Beiriz, no sábado, às 19h30. 

ESTATUTO EDITORIAL
1.O Jornal Póvoa Semanário é uma publi cação periódica de carácter local 
e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.

2.O Jornal Póvoa Semanário dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interes 
ses do con celho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e 
económicos das popula ções onde se insere.

3.O Jornal Póvoa Semanário dará voz aos setores desfavorecidos da nossa 
sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a 
nossa comunidade emigrante pelo mundo.

4.O Jornal Póvoa Semanário tem como ob jetivo e preocupação uma infor-
mação isenta o mais rigorosa possível apartidária e plu ralista.

5.O Jornal Póvoa Semanário compromete- se a cumprir os princípios éticos 
e deonto lógicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, 
os direitos e boa fé de todos os cidadãos.

A Direção
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CENTRO HOSPITALAR

A Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim e 
o Ministério da Saúde 
chegaram a acordo para 
a realização de obras de 
vulto na unidade local 
do centro hospitalar. A 
intervenção de amplia-
ção e renovação vai cus-
tar, numa primeira fase, 
cerca de 5 milhões de 
euros, sendo a fatia do 
Estado de 3,5 milhões 
e o restante fica a cargo 
da autarquia. O proje-
to contempla o alarga-
mento das instalações 
a um edifício munici-
pal ao lado (as antigas 
instalações militares) 
através de um túnel de 
ligação, para aí colocar 
as consultas externas. 
Tal vai permitir introdu-
zir novas valências às já 
existentes, que deixam 
de correr o risco de se-
rem transferidas, assim 
como melhorar as con-
dições do serviço de ur-

PROTOCOLO VAI OFICIALIZAR OBRAS DE CINCO MILHÕES 
gência. O concurso deve 
ser lançado no final do 
Verão para que as obras 
arranquem no início de 
2020.

O protocolo com a 
tutela será assinado esta 
sexta-feira de manhã e o 
presidente Aires Perei-
ra classifica o momento 
de “histórico”: “É o co-
rolário de um processo 
longo, mas que foi ao 
encontro do que sempre 
defendemos. Deixamos 
de andar com o ‘cora-
ção nas mãos’ a pensar 
que podemos perder va-
lências. Pelo contrário, 
vamos ganhar espaço e 
poder receber novas es-
pecialidades. Será feita 
a requalificação do edi-
fício das antigas oficinas 
militares, que perten-
ce à Câmara, e que terá 
mais um piso, e a cons-
trução de uma ligação 
[tipo ponte] ao edifício 
do hospital. Com isso, 
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as instalações das con-
sultas externas passam 
para o edifício contíguo, 
permitindo ter maiores 
e melhores condições 
para a urgência. Tudo 
isto para que os cuida-
dos do Serviço Nacional 
de Saúde à população 
tenham melhores con-
dições para os utentes e 
profissionais”.  O autarca 
reconhece que a partir 
daqui passará a ser mais 
difícil a construção de 
um novo hospital que 
centralize os cuidados 
de saúde nos dois con-
celhos e que chegou a ser 
equacionado por gover-
nos anteriores. Os verea-
dores do PS, através de 
Miguel Fernandes, tam-
bém se regozijaram com 
esta ‘ótima notícia’. 
    

ADESÃO APROVADA 
E OBRA ADJUDICADA

A última reunião do 

executivo municipal da 
Póvoa de Varzim ficou 
marcada pela aprovação 
da adjudicação da 2ª fase 
da construção da Mari-
na Norte e pela adesão à 
Associação Smart Waste 
Portugal. 

No primeiro caso, falta 
apenas a aprovação do 
Tribunal de Contas para 
depois ser dado início 

à instalação do equipa-
mento flutuante e outras 
estruturas de apoio às 
embarcações de recreio. 

No segundo caso, tra-
ta-se de uma organiza-
ção ligada à economia 
circular, uma associação 
sem fins lucrativos, fun-
dada em 2015, que tem 
por objeto criar uma 
plataforma de âmbito 

nacional, que potencie o 
resíduo como um recur-
so, atuando em toda a 
cadeia de valor do setor, 
promovendo a investiga-
ção, o desenvolvimento e 
a inovação, potenciando 
e incentivando a coope-
ração entre as diversas 
entidades públicas e pri-
vadas, nacionais e não 
nacionais.
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CÂMARA MUNICIPAL

Já é conhecida a posi-
ção na lista de candidatos 
a deputados pelo Porto 
dos nomes indicados 
pelas concelhias do PSD 
da Póvoa de Varzim e de 
Vila do Conde. Assim, o 
poveiro Afonso Oliveira 
fi gura no sétimo lugar 
enquanto Carla Barros 
no 12.º posto. No primei-
ro caso deve tratar-se de 
um regresso depois da 
experiência entre 2011 e 
2015. No segundo caso, 
por também ser um lu-
gar elegível, pode signi-
fi car a continuidade da 

líder dos TSD do Porto. 
Já as opções de Vila do 
Conde estão bem mais 
abaixo. José Miguel Pe-
reira fi gura no lugar 23 e 
Maria Sameiro Mesquita 
é a trigésima candidata 

de uma lista encabeçada 
por Hugo Carvalho. A es-
colha dos nomes sucedeu 
ontem em Guimarães na 
reunião do Conselho Na-
cional do Partido Social 
Democrata.

Viana do Castelo

Rua Corregedor Gaspar Cardoso

Rua Alexandre Pinheiro Torres

Via B
Av. 25 de Abril

Vila do Conde

um projeto

ADVOGADO POVEIRO INTEGRA 
LISTAS DO PS PARA AS LEGISLATIVAS

Hugo Carvalho Gon-
çalves, advogado povei-
ro de 31 anos, integra 
a lista de candidatos a 
deputados à Assembleia 
da República pelo Par-
tido Socialista. Segundo 
um comunicado assina-
do pelo presidente João 
Trocado, “a presença do 
Hugo Gonçalves na lista 
de candidatos pelo cír-
culo eleitoral do Porto 
resulta do crescimento 
da concelhia local do PS 
e reconhece a seriedade 
e o empenho da propos-
ta política do PS, que 
tem motivado a adesão 
de novos protagonistas”. 
Com a licenciatura e o 
curso de mestrado em 
ciências jurídico-políti-
cas na Faculdade de Di-
reito da Universidade do 
Porto, Hugo Gonçalves 
é membro da Assem-
bleia Municipal da Pó-

voa desde 2013, membro 
do Conselho Municipal 
de Juventude, membro 
fundador da Verdim - 
Associação Ambiental e 
desempenhou diversos 
cargos no associativismo, 
com destaque para a pre-
sidência das associações 
de estudantes da FDUP 
e da nossa Escola Secun-
dária Eça de Queirós. Foi 
Coordenador Nacional 
dos Jovens Trabalhado-
res Socialistas e membro 
do Secretariado Nacional 
da Juventude Socialista.

Ainda pelo PS Póvoa, 
refi ra-se que, no passa-
do dia 25, a sede local 
acolheu a sessão “Portas 
Abertas”, abrindo aos 
poveiros o debate sobre 
as prioridades locais e 
nacionais para o próxi-
mo horizonte legislativo. 
Balanço de João Troca-
do à iniciativa: “Numa 

sessão bastante parti-
cipada, foi permitida a 
participação, a proposta 
e mesmo a crítica aos ci-
dadãos - militantes e não 
militantes socialistas – 
gerando uma discussão 
livre e descomplexada 
sobre a última legislatura 
e o programa eleitoral do 
Partido Socialista. En-
tre as prioridades locais, 
foi assinalado como um 
enorme sucesso para 
o concelho o recente 
anúncio da celebração 
de um protocolo entre o 
Município da Póvoa de 
Varzim e o Ministério da 
Saúde para a ampliação 
do Centro Hospitalar, 
investimento importan-
tíssimo pelo qual a con-
celhia local se tem bati-
do, ao longo dos últimos 
dois anos, em todas as 
instâncias locais, distri-
tais e nacionais”.

AFONSO OLIVEIRA PODE REGRESSAR AO 
PARLAMENTO E CARLA BARROS LÁ CONTINUAR
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DIVERSOS

No âmbito do programa de animação e dinamiza-
ção do espaço comercial, o Mercado Municipal con-
tinua a promover diferentes iniciativas que tornam 
as compras das manhãs de sábado mais divertidas. 

“Mercado de Verão” dá a mote a ações tão diver-
sifi cadas como ofi cinas de culinária, aulas de ginás-
tica, concertos e ofi cinas de artes criativas desen-
volvidas por entidades parceiras como a Proandi, a 
Varzim Lazer e a Lipor, com o apoio dos comercian-
tes do Mercado. 

COCKTAILS CHAMARAM CLIENTES AO MERCADO
Desta vez, no passado sábado, a Proandi ensinou 

a fazer cocktails – com e sem álcool – e quem quis 
teve a oportunidade de saborear bebidas que foram 
dadas a provar aos interessados. 

Já agora, refi ra-se que, no próximo sábado, 3 de 
agosto, a partir das 10h30, o Mercado Municipal 
terá animação musical a cargo da True Band, Banda 
Pop Rock da Póvoa de Varzim constituída por 3 ele-
mentos: Rodrigo Ribeiro na bateria, Bruno Ribeiro 
no Baixo e voz e Miguel Ribeiro na guitarra e voz.

A Noite Branca estará de regresso à Póvoa de Var-
zim já no próximo dia 17 de agosto, desta vez num 
sábado. Simbolicamente vestidos de branco, povei-
ros e visitantes poderão celebrar a diversidade cul-
tural pelo terceiro ano consecutivo.

A animar todo o movimento popular no Largo do 
Passeio Alegre, na Praça da República, na Praça do 
Almada, na Praça 5 de Outubro e na Esplanada do 
Carvalhido, entre as 21h30 e as 4h00, estarão alguns 
dos mais conceituados DJs do panorama musical 
nacional, que prometem tornar esta noite memorá-
vel: Wilson Honrado, Nélson Miguel, Meninos da 

DIA 17 CHEGA UM DOS EVENTOS MAIS ESPERADOS DO ANO

Pub.

Favela, Kika Lewis e Mayze X Faria. 
O evento irá contar ainda com a animação de mais 

cinco DJ´s bem conhecidos da população local e que 
mais uma vez se juntam à festa: João Duque, Bruno 
Guedes Vieira, João Caseira, Big Daniels e Manel 
Fonseca.

Com o objetivo de tornar a Noite Branca de 2019 
memorável, o município da Póvoa de Varzim con-
vida à participação de todos os operadores turísti-
cos, associações, estabelecimentos comerciais, aca-
demias, poveiros e visitantes presentes nesta grande 
festa.
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Para que veja melhor, o Grupótico tem para 
si as últimas inovações em contactologia. 
Soluções que se adaptam ao seu caso e 
permitem que recupere a sua visão. 
Veja melhor o mundo.

OS ÚLTIMOS AVANÇOS
EM CONTACTOLOGIA
PERTO DE SI.

WWW.GRUPOTICO.PT

MARQUE A SUA CONSULTA:

PÓVOA DE VARZIM
PRAÇA DO ALMADA, N.º 44

   T. 252 623 330
RUA DA ALEGRIA, N.º 195

   T. 252 621 355
PRACETA JOSÉ ANTÓNIO

OLIVEIRA JÚNIOR, N.º 146 - BALASAR
   T. 252 612 600

VILA DO CONDE
LARGO DOS ARTISTAS, N.º 1

   T. 252 633 651

Ortoqueratologia
Visão nítida durante o dia sem óculos nem 
lentes de contacto.

A Ortoqueratologia, ou Orto-K, é uma 
subespecialidade da contactologia através da 
qual se adaptam lentes de contacto, 
permeáveis ao oxigénio e de geometria 
inversa, que induzem uma moldagem na 
córnea de forma a reduzir ou eliminar 
defeitos visuais como a miopia, astigmatismo 
e hipermetropia.

Trata-se de um tratamento não cirúrgico que, 
pela utilização noturna das lentes de 
contacto, permite que durante o dia o 
paciente tenha uma boa visão sem qualquer 
tipo de compensação, isto é, sem usar óculos 
ou lentes de contacto. 

"Os riscos que advêm da utilização 
de lentes Orto-K são baixos"

O processo é reversível e diariamente o 
paciente deve dormir um mínimo de 6 a 7 
horas com as lentes Orto-K. Nalguns casos, é 
possível que ao fim de algum tempo de uso 
destas lentes o paciente possa estar uma 
noite sem dormir com elas e ter boa visão 
durante dois dias consecutivos. 

Esta solução pode ser muito interessante 
para pessoas que não podem usar óculos ou 

lentes de contacto hidrófilas durante o dia 
por questões profissionais. É o caso dos 
praticantes de desporto (de contacto ou 
aquáticos), polícias e militares em certas 
operações, pessoas intolerantes às lentes de 
contacto por questões ambientais do local de 
trabalho e pessoas com problemas de olho 
seco ou problemas alérgicos.

Miopia Estabilizada
As lentes Orto-K também podem 
controlar a progressão da miopia. 

Com o grande aumento da prevalência da 
miopia nos últimos anos na população mais 
jovem, e mesmo em crianças, têm-se 
realizado estudos e investigações sobre 
como controlar o seu desenvolvimento. 
Sabendo-se que a miopia acrescenta grandes 
riscos e que, quanto mais elevada for, maior o 
risco de aparecimento de patologias oculares 
como descolamentos de retina, 
descolamentos de vítreo, glaucoma e 
degeneração retiniana macular associada à 
idade, é importante surgirem métodos e 
técnicas que permitam travar o seu 
desenvolvimento.

Apesar de persistirem debates sobre o 
mecanismo pelo qual a ortoqueratologia 
influencia a progressão da miopia, muitos 
estudos publicados confirmam que essa 
diminuição acontece porque a longitude 
axial aumenta menos nas crianças e jovens 
tratados com Orto-K do que com óculos ou 
lentes de contacto hidrófilas convencionais. 

Alguns estudos indicam taxas entre os 33% a 
45% de redução do desenvolvimento anual 
médio da progressão da miopia.

"A consulta de especialistas
é essencial para avaliar o uso

das lentes Orto-K"

Os riscos que advêm da utilização de lentes 
Orto-K são baixos, idênticos a qualquer outro 
tipo de lentes de contacto. No entanto, o 
tratamento deve ser acompanhado com 
frequência pelo seu especialista da visão, 
com revisões periódicas.

O sucesso do tratamento vai depender da 
flexibilidade da córnea de cada paciente. 
Córneas mais finas e menos duras vão ser 
mais flexíveis e moldar mais facilmente. Além 
deste fator, outros podem influenciar todo o 
processo pelo que uma primeira consulta e 
estudo do caso é fundamental.

O Grupótico detém nos seus quadros 
profissionais especializados nesta área,       
pelo que essa primeira abordagem é 
recomendada para obter informação mais 
personalizada.

Dra. Margarida
Carvalho

Optometrista 

Olhe pela sua visão.

anuncio agosto-povoa semanario-grupótico.pdf   2   31/07/19   13:06
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FREGUESIAS

Os 5 grupos corais de crian-
ças, adolescentes e jovens de 
Amorim e Laúndos juntaram-
-se no passado dia 21, um do-
mingo, para um concerto em 
honra de São Tiago, padroei-
ro de Amorim. O espetáculo 
realizou-se na Igreja Matriz e 
teve casa cheia. Participaram 
os Coros Infantis de Amorim 
e de Laúndos com a Maestri-
na Liliana Sofia Coelho; os 
Pequenos Cantores de Amo-
rim e Laúndos com o Maestro 
Pedro Costa e o Coro Manuel 
Giesteira com o Maestro Tiago 
Pereira. David Baptista Ferreira 
acompanhou ao Piano e no Ór-
gão esteve Pedro Costa.

CANTORES DE LAÚNDOS E AMORIM JUNTOS PARA HONRAR SÃO TIAGO

BALASAR FESTEJOU 
EFEMÉRIDE COM 187 ANOS

VILA DE RATES ESTEVE EM FESTA

O centro histórico de S. Pe-
dro de Rates foi palco, duran-
te três dias, das Festas da Vila, 
promovidas pela Junta de Fre-
guesia, com o apoio da Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim.

Entre 19 e 21 do mês passa-
do, associações locais, artesãos 
e diversos figurantes garanti-
ram muita animação e bons 
petiscos.

Destaque para o êxito do Fes-
tival de Folclore, a corrida de 
burros e a recriação histórica 
sobre a vida de Tomé de Sousa. 
Muito concorrido foi o almoço 
da comunidade realizado no 
domingo. Além do autarca an-
fitrião, Paulo João Silva, o even-
to contou com as presenças dos 
vereadores Lucinda Amorim, 
Sílvia Costa e Luís Ramos

Houve festa do Senhor da 
Cruz, em Balasar, no penúl-
timo fim de semana do mês 
passado. Passaram 187 anos 
da aparição da Santa Cruz na 
freguesia onde nasceu a Beata 
Alenadrina e os festejos dura-
ram dois dias. 

No sábado o destaque foi o 
espetáculo ‘Balasar tem talento’ 

‘JOVENS 
ARQUEÓLOGOS’ 
EXPLORAM 
CIVIDADE 
DE TERROSO

O Museu Municipal da Pó-
voa de Varzim volta este ano a 
dar continuidade aos trabalhos 
arqueológicos na Cividade de 
Terroso. 

A atividade está já a decor-
rer desde a passada segunda-
-feira e vai prolongar-se até 23 
de agosto, visando recuperar e 
exploração aquele emblemático 
património castrejo. 

Quem tiver mais de 15 de 
anos e quiser ser voluntário 
nesta iniciativa pode contac-
tar a organização através do 
email  museu@cm-pvarzim.
pt ou do telefone 252 090 002. 

A ação tem também como 
objetivo a sensibilização dos 
jovens para a importância da 
arqueologia e dos seus métodos 
de trabalho, da natureza e do 
equilíbrio ambiental.

que decorreu à noite e juntou 
diversos artistas da localidade 
num espetáculo muito concor-
rido. No domingo houve missa 
solene matinal e procissão ves-
pertina com quadros bíblicos, 
terminando o evento com o 
festival das bandas de músicas 
de Arcos de Valdevez e da Pó-
voa de Varzim já de noite. 

SOBRERODAS
A CERTEZA DE VIAJAR 
EM BOA COMPANHIA

Carmo Matias - 963 464 515

Rui Costa - 966 327 188

email: info.sobrerodas@gmail.com

facebook: Sobrerodas Carmorui

PASSEIOS - A melhor qualidade ao mais 
baixo preço. Faça já a sua marcação. 

ALGARVE (ALBUFEIRA) - DE 1 A 7 
SETEMBRO

HOTEL 4 * A 300 METROS DA PRAIA

MARROCOS - DE 10 A 19 OUTUBRO

VISITAS A TANGER, FEZ, MERZOUGA, MARRA-
QUEXE, CASABLANCA, RABAT...

Pub.
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FREGUESIAS

A vila de Aguçadou-
ra engalanou-se no mês 
passado para os festejos 
em honra de Nossa Se-
nhora da Boa Viagem. 
A animação musical es-
teve a cargo de diversos 
artistas como Toy, Joana 

FOI UM JULHO 
EM CHEIO PARA 
150 POVEIRINHOS

A Junta da União de 
Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai 
encerrou com balanço 
positivo a Colónia de Fé-
rias de temática poveira 
que realizou durante este 
mês de julho. No total, 
participaram na iniciati-
va cerca de 150 crianças 
dos 6 aos 14 anos. A junta 
candidatou-se este ano e 
conseguiu a certificação 

como Entidade Promoto-
ra de Campos de Férias, 
prometendo continuar a 
desenvolver estas ativida-
des, sempre com o intui-
to de promover a cultura 
poveira junto dos mais 
jovens. A organização ga-
rante que “foram três se-
manas de muita folia, que 
animou o Bairro de Nova 
Sintra e deu a conhecer a 
Póvoa aos mais novos”.

D´Arc, Calema, Luigi 
Ferreira e Bárbara Ban-
deira. O ponto alto do 
programa religioso acon-
teceu na tarde do último 
domingo com a procis-
são que foi acompanhada 
por milhares de pessoas. 

AVER-O-MAR VAI CELEBRAR A SENHORA DAS NEVES 

De 4 a 11 de agosto, 
Aver-o-Mar vai celebrar as 
Festas em honra de Nossa 
Senhora das Neves.

Já no próximo domingo, 
às 17h, terá início o Sagra-
do Lausprene. No dia se-
guinte, segunda-feira, há 
adoração e às 18h30 será 
celebrada a Santa Missa.

Na sexta-feira, dia 9, às 
9h30, realiza-se uma euca-
ristia em honra dos emi-

grantes e à noite, a partir 
das 21h, o grupo “Os So-
litários” promete animar o 
serão na ‘coroa do rio’.

Na manhã do dia 10, 
sábado, a partir das 9h, 
os bombos de São Bento 
de Vairão vão percorrer 
as ruas da freguesia, con-
vidando a população para 
as festividades. Mais tar-
de, às 18h30, celebra-se a 
Santa Missa do Preceito. 

No Largo da Igreja, às 22h 
do mesmo dia, vai atuar o 
grupo “Sons do Minho”. 
Para terminar a noite, às 
23h45, vai haver fogo de 
artifício.

No domingo, dia 11, 
às 11h, será celebrada a 
Santa Missa em honra de 
Nossa Senhora das Neves. 
Às 16h sai à rua a majesto-
sa procissão, com sermão 
na coroa do rio, pelo ilus-

TRAQUINADA PARA REABILITAR EM BALASAR
A Traquinada River 

Party promete levar mui-
ta animação e alegria a 
Balasar hoje e amanhã. 
Traquinada é o nome de 
uma ponte centenária 
que atravessa o Rio Este 
e um grupo de jovens 
balasarenses tenta, com 
este evento, reabilitar um 
local que outrora foi um 
ponto de encontro im-
portante na freguesia. No 
Inverno passado, a Ponte 
Traquinada quase não so-
breviveu ao mau tempo e, 
por isso, segundo nota da 
autarquia, a organização 

decidiu que, nesta edição, 
o principal objetivo é sen-
sibilizar a população e as 
entidades públicas para a 
importância da reconstru-
ção deste ícone de Balasar 
e do concelho.

A Traquinada arranca 
às 18h desta sexta-fei-
ra com a Sunset Party. A 
música vai entrar noite 
dentro com Renato Nei-
va, DJ Groove Addiction, 
Groove Addiction live act, 
Dirty Sound Boys e All in 
DJs. No sábado, a manhã 
vai ser dedicada exclusi-
vamente às crianças com a 

atividade Traquinada Kids 
a partir das 9h30. Às 14h 
vão ter início as descidas 
do Rio Este com prémios 
para os mais criativos. 
Às16h vão atuar os Me-
ninos do Coro, vai haver 
Zumba com “Workout 
fitness center”, Mega Holi 
Party e Hip Hop com 
“Soul Dance”. A música e 
a dança vão continuar às 
19h com Renato Neiva, os 
Cromos da noite powered 
by Cidade fm, às 23h, Van 
Breda a partir da 1h e Re-
nato Neiva encerra a ma-
drugada a partir das 3h.

tre orador sacro Reveren-
do Padre Joaquim Amo-
rim. Às 22h, a dupla Leo 
& Leandro dá um concer-
to no Largo da Igreja. Às 
23h45 haverá fogo de arti-
fício, marcando o encerra-
mento das festividades.

‘FESTAS DA BOA VIAGEM 
ANIMARAM AGUÇADOURA
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JUSTIÇA

Nove homens com ida-
des entre os 17 e os 31 
anos e uma mulher, com 
20, foram detidos no pas-
sado dia 24, em Vila do 
Conde, numa operação 
de combate ao tráfico de 
droga. 

A GNR revelou que a 
ação foi realizada pelo 
Núcleo de Investigação 
Criminal de Matosinhos, 
resultando na apreensão 
de 247 doses de liamba, 
81 de haxixe, dez de co-
caína, 95 pés de cannabis 
mais material de cultivo e 
duas estufas, uma balança 
de precisão,  uma lanterna 
transformada numa arma 
elétrica,18 telemóveis, 
2672 euros em numerá-

DEZ DETIDOS EM OPERAÇÃO DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGA
rio e material de acondi-
cionamento e de corte de 
droga. 

O JN adiantou que a 
rede produzia canábis 
no quintal de uma casa 
e depois vendia a droga 
em bares e outros esta-
belecimentos. O mesmo 
diário acrescentou que o 
“líder seria o gerente dos 
cafés Stroke, em Vila Chã, 
e Miriam, em Vilar, onde 
era distribuída a droga 
aos clientes”, embora a 
plantação sucedesse em 
Gião, na casa de um ami-
go do alegado cabecilha 
que viu-lhe ser apreendi-
do também um BMW. 

A investigação durou 
sete meses, durante os 

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS

quais os militares apura-
ram que “o grupo utili-
zava um estabelecimento 
comercial para vender a 
droga, enquanto man-
tinha uma plantação de 
canábis no quintal de uma 
residência”. 

Acrescenta a GNR que, 
no decorrer das 36 buscas 
(metade domiciliárias), 
“foi ainda possível iden-
tificar e apreender sete 
aves de espécies autócto-
nes, nomeadamente, dois 
travessos, dois pintarro-
xos e três pintassilgos, 
bem como uma gaiola, os 
quais foram entregues no 
Parque Biológico de Gaia”. 

Um dos detidos tem an-
tecentes criminais pelos 

crimes em questão. 
Os detidos, após serem 

presentes ao Tribunal Ju-
dicial de Vila do Conde, 
ficaram sujeitos às medi-

CASAL DE SEPTUAGENÁRIOS ENCARCERADO NA A28
Um acidente em Vila 

do Conde obrigou à mo-
bilização de meios de 
bombeiros, Cruz Ver-
melha e INEM (Instituto 
Nacional de Emergência 
Médica).  Tratou-se de 
uma colisão seguida de 
um despiste que deixou 
encarcerados dois sep-
tuagenários que seguiam 
num veículo que circu-
lava na auto-estrada A28 
(Porto-Viana do Caste-
lo), na zona de Árvore. O 
alerta foi dado às 22h34 
do passado domingo. A 
corporação de Vila do 
Conde enviou 10 elemen-
tos e três veiculos um dos 
quais um com material 
apropriado para soltar as 
vítimas; a Cruz Vermelha 
forneceu uma ambulância 
e o INEM enviou para o 

local a VMER (Viatura 
Médica de Emergência e 
Reanimação) que dispõe 
no Hospital Pedro Hispa-
no. Foi precisamente para 
essa unidade de saúde em 
Matosinhos que os ocu-
pantes foram transporta-
dos  tendo dado entrada 
com a classificação de “fe-
ridos leves”.

Atropelamento 
em Caxinas

Uma mulher com 52 
anos de idade ficou ferida 
na sequência do atropela-
mento que sofreu na Ave-
nida Infante D. Henrique, 
Caxinas, Vila do Conde. A  
corporação local  enviou 
uma ambulância para o 
local e os bombeiros fize-
ram os primeiros socor-

ros e posterior transporte 
da senhora para o Serviço 
de Urgência do Centro 
Hospitalar, na Póvoa de 
Varzim. Os ferimentos 
foram, no entanto, ligei-
ros.  Os bombeiros rece-
beram o alerta às 19h55 
do passado domingo.

Acidente na EN 13
 com quatro feridos

No domingo 21 de ju-
lho houve um acidente 
violento na Póvoa de Var-
zim que provocou quatro 
feridos dos quais três fo-
ram transportados para 
o Serviço de Urgência 
do Centro Hospitalar, na 
Póvoa, e um quarto (uma 
senhora com 74 anos) 
diretamente  para o Hos-
pital Pedro Hispano, em 

das de coação de proibi-
ção de contactos entre os 
mesmos e proibição de 
frequência dos locais visa-
dos nas buscas. A quatro 

Matosinhos. O desastre 
que envolveu dois veícu-
los sucedeu em Navais, 
na Estrada Nacional 13, 
e o Centro de Orientação 
de Doentes Urgentes, do 
INEM (Instituto Nacio-
nal da Emergência Médi-
ca) ativou  os Bombeiros 
Voluntários de Fão. Uma 
fonte essa corporação dis-
se à Rádio Onda Viva que 
o alerta surgiu às 17h10 
e foram enviadas para o 
local quatro ambulâncias 
e um veículo de desencar-
ceramento, e um total de 
16 bombeiros. Desconhe-
ce-se, nesta fase, o motivo 
do acidente.    

Acidente violento 
provoca vítima mortal

Uma pessoa morreu no 

Feirante 
apanhado 
com droga 
na Avenida 
dos Banhos

Um homem de 25 anos 
foi detido na avenida 
dos Banhos numa ação 
de prevenção criminal 
e combate ao tráfico de 
droga. A detenção foi 
efetuada por agentes da 
Esquadra de Intervenção 
e Fiscalização Policial e 
decorreu no passado dias 
20 às 23h35. O indivíduo 
apanhado é feirante e re-
sidente na Póvoa de Var-
zim, anunciou a PSP.  As 
autoridades apreenderam 
matarial que dava para 19 
doses de haxixe e 9 de co-
caína, assim como 8 gra-
mas de chá de malvas.

Pub.

dos detidos foi ainda apli-
cada a medida de coação 
de apresentações diárias 
no posto policial da área 
de residência.

passado dia 19 na sequên-
cia de um despiste de um 
pesado de mercadorias 
em Fornelo, Vila do Con-
de, obrigando ao corte da 
Estrada Nacional 318 nos 
dois sentidos. O alerta foi 
dado pelas 15h24 e as ope-
rações para desencarcerar 
a vítima foram demora-
das, atrasando o retomar 
da circulação automóvel. 
O camião que sofreu o 
despiste carregava betão. 
Segundo o JN, o condutor 
não sobreviveu aos feri-
mentos graves sofridos. 
No local chegaram a estar 
32 operacionais apoiados 
por nove viaturas, entre 
os quais a viatura médica 
do Hospital Pedro Hispa-
no, os Bombeiros Volun-
tários de Vila do Conde e 
da Trofa e a GNR. 
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JUSTIÇAOCORRÊNCIAS

As instalações do Clu-
be Desportivo da Póvoa 
foram vandalizadas, em-
bora um vandalismo com 
objetivo bem defi nido. 

Os alvos foram as te-
las colocadas na parte 
superior do edifício das 
piscinas, com as equipas 
de voleibol e basquetebol 
(campeãs nacionais na úl-
tima época) a serem pra-
ticamente esquartejadas 
ao ponto de não puderem 
ser recuperadas. 

Outras acabaram por 
ser danifi cadas com gol-
pes de navalha, mas que 
ainda possibilitam a exi-
bição das mesmas. 

VANDALISMO EM INSTALAÇÕES DO CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA

Pub.

ERVANÁRIA JASMIM DOURADO

* PRODUTOS NATURAIS
* REIKY
* HIPNOSE CLÍNICA
* FORMAÇÃO DE MASSAGEM GEOTREMAL 
* ACONSELHAMENTO TERAPÊUTICO 
* OSTEOPATIA/FISIOTERAPIA: - TRATAMENTO DE 
DOR CIÁTICA, LOMBAR E TORCICOLO; - CORREÇÃO DA 
POSIÇÃO POSTURAL

RUA 31 DE JANEIRO, 145 R/C
4490-533 PÓVOA DE VARZIM
TELEMÓVEL: 915 271 946

RECUPERADO MATERIAL FURTADO NA PÓVOA E NA MAIA

A GNR anunciou esta 
quarta-feira ter aprendido 
dezenas de artigos alega-
damente furtados em lo-
jas, canábis e quase 10 mil 
euros, numa operação em 
que deteve um homem e 
identifi cou mais três pes-
soas. Os quatro suspeitos, 
com idades entre os 27 e 

os 44 anos, estão indicia-
dos por tráfi co de droga e 
furtos em estabelecimen-
to. Depois de um mês de 
investigação, a operação 
foi concluída na terça-fei-
ra e surgiu na sequência 
de uma denúncia por fur-
to de material em estabe-
lecimentos de bricolage e 

materiais de construção 
nos concelhos da Póvoa 
de Varzim e da Maia. A 
lista das apreensões é di-
versifi cada, integrando, 
entre outros, sete desblo-
queadores de ‘chips’ de 
alarme, cinco computa-
dores portáteis, três placas 
de fogão em vitrocerâmi-

ca, 11 relógios, duas ma-
las de senhora, um marte-
lo pneumático, aparelhos 
de medição de construção 
civil e calculadoras cientí-
fi cas, pequenas ferramen-
tas, conjuntos de focos de 
iluminação, canábis para 
100 doses individuais e 
9.880 euros em dinheiro. 

Este ato terá acontecido 
de segunda, 22 de julho, 
para terça-feira, 23 de ju-
lho, merecendo o repúdio 
do presidente do CDP, 
Caldeira Figueiredo, que 
confi rmou a apresentação 
de uma queixa à Polícia 
de Segurança Pública. 

O líder do clube não 
tem dúvida que os auto-
res da destruição das te-
las queriam passar uma 
mensagem e que face às 
características do vanda-
lismo, num local de difícil 
acesso e de madrugada, 
entende que houve pre-
meditação na prática do 
crime.

ALERTA DE INCÊNDIO EM BEIRIZ MOBILIZOU BOMBEIROS

A tarde do passado dia 
19 de julho fi cou marca-
da por um incêndio que 
defl agrou numa zona de 
mato na freguesia de Bei-
riz. 

Os bombeiros da Póvoa 
de Varzim receberam o 
alerta às 14h20 e rapida-
mente foram mobilizados 
para o local 15 elementos 

em quatro viaturas. 
Por existirem algumas 

casas por perto do local 
das chamas, a rápida in-
tervenção dos bombeiros 
no terreno evitou males 
maiores. 

O combate às chamas 
durou cerca de uma hora 
e a ocorrência entrou de-
pois em conclusão.

Empresário acusado de burla 

Augusto Fernandes vai ser julgado por suposta bur-
la à mãe do cantor Angélico Vieira, adiantou o Correio 
da Manhã, que inclusive aponta o início do julgamen-
to para 11 de setembro no Tribunal de Matosinhos. 
O empresário, uma sua funcionária e o próprio stand 
Impocar (Auguscar) vão enfrentar acusações de cri-
mes de burla qualifi cada, abuso de confi ança e falsi-
fi cação de documentos na forma agravada. Na tese 
do Ministério Público, os arguidos terão forjado um 
contrato de compra a venda do BMW 635 com o qual 
o cantor teve o acidente, para se apoderarem de outros 
dois carros que tinha deixado no stand  e que não fo-
ram devolvidos, assim como 24 mil euros.
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A Autoridade Maríti-
ma Nacional refere que 
melhorou a visibilidade 
dos equipamentos que 
constituem o “Assina-
lamento Marítimo” do 
Porto de Pesca da Póvoa 
de Varzim. 

Foi um trabalho de 

MELHORADO ASSINALAMENTO DO PORTO DE PESCA

A Escola EB 2,3 Dr. 
Flávio Gonçalves foi a 
grande vencedora da 
campanha “Escola Elec-
trão”. 

Os alunos do estabe-
lecimento de ensino da 
Póvoa de Varzim vence-
ram o primeiro prémio 
desta iniciativa, promo-

ESCOLA POVEIRA VENCE PRÉMIO EM CONCURSO NACIONAL

MILITARES DE BEIRIZ MOBILIZADOS 

Tal como sucede há 
uma década, a Escola dos 
Serviços aquartelada em 
Beiriz vai voltar a colabo-
rar com a Câmara Muni-
cipal de Viana do Caste-
lo. O objetivo é assegurar 
a vigilância florestal na 
Serra de Santa Luzia du-
rante o período crítico de 
fogos, de forma a dimi-
nuir a probabilidade de 
ocorrência de incêndio. 
Armando Ferreira, Co-

beneficiação   no “âmbito 
do Plano Anual de Ma-
nutenção” e pode pare-
cer, para um leigo, algo 
trivial, mas a Autoridade 
faz questão de explicar 
que o trabalho do farolei-
ro foi realizado em “mar-
cas, que constituem um 

ponto de referência para 
os diferentes utilizadores 
das zonas costeiras, seja 
no mar ou em terra, no-
meadamente pescadores, 
navegadores de recreio, 
turistas, banhistas ou 
desportistas”.

vida pela Electrão – As-
sociação de Gestão de 
Resíduos, ao recolherem 
mais de 14 toneladas de 
equipamentos elétricos, 
pilhas e baterias usados.  
Mais de 200 escolas par-
ticiparam na campanha e 
recolheram um total su-
perior a 120 toneladas de 

material. Além da escola 
poveira, a campanha des-
te ano premiou também 
a Escola Secundária de 
Serpa, e a  Escola Básica 
e a Secundária de Arga e 
Lima (Viana do Castelo). 

Os prémios monetá-
rios, no valor de 5400 eu-
ros, vão ser distribuídos 

ronel de Administração 
Militar, garantiu o em-
penhamento dos milita-
res, que diariamente vão 
percorrer três dezenas de 
quilómetros quadrados 
para evitar que as chamas 
façam estragos.  

Anteriormente, o Exér-
cito Português mobiliza-
ra, a partir da Escola de 
Serviços, um “módulo 
de alimentação de cam-
panha” para dar apoio 

logístico aos meios en-
volvidos no combate aos 
incêndios em Vila de Rei. 
De Beiriz partiram recur-
sos humanos (graduados, 
cozinheiros e ajudantes 
de cozinha), os equipa-
mentos (cozinha de cam-
panha, arca frigorífica) 
e os géneros necessários 
para garantir a confeção 
e distribuição de alimen-
tação a 600 pessoas por 
refeição. 

JOVENS DO DIVERTIDA MENTE FORAM À RÁDIO
A Rádio Onda Viva 

recebeu mais uma vi-
sita de pequenos gran-
des ouvintes. Desta vez 
vieram aos estúdios dez 
meninos e meninas do 
ATL do Divertida Mente, 
acompanhados por duas 

responsáveis. Todos vi-
ram as instalações, con-
versaram com alguns co-
laboradores e alguns até 
estiveram em direto no 
programa Bitaites, tendo 
sido os animadores de 
serviço na emissão du-

rante uns minutos. Em 
plenas férias de verão, 
continuamos a acolher 
estes grupos de jovens 
animados e interessados 
em conhecer a única rá-
dio local da Póvoa de 
Varzim.

pelas três escolas que re-
colheram a maior quan-
tidade destes resíduos ao 
longo do ano letivo. 

O objetivo deste proje-
to é sensibilizar os mais 
jovens para a reciclagem, 
mobilizando alunos, pro-
fessores e comunidade 
em geral.

Morreu 
centenária 

A Póvoa de Varzim 
despediu-se no passado 
dia 22 de julho de uma 
centenária. 

Maria de Lurdes 
Alheiro Rios Patrício 
faleceu com 100 anos 
de idade. 

A missa de corpo 
presente e o funeral 
realizaram-se na Igreja 
Matriz, indo depois a 
sepultar no cemitério 
n.º 1 da cidade.
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O ‘Nós pela Cape-
la’ agradece a “todos os 
que se juntaram à causa” 
no âmbito do programa 
Bairro Feliz promovido 
pelo Pingo Doce. Os con-
sumidores dos três esta-
belecimentos da cadeia 
situados na Póvoa de Var-

‘NÓS PELA CAPELA’ VENCE PRÉMIO ‘BAIRRO FELIZ’ DO PINGO DOCE

Os Rangers da Póvoa 
Clube organizaram o 11º 
Survivor - BIG GAME, 
jogo de paintball recrea-
tivo para comemorar 
19 anos de existência. O 
evento decorreu em Ar-
givai e contou com mais 
de 100 participantes de 
todo o país. O mote deste 
ano era a Missão “Trans-
porte Arriscado” e ficou 
marcado por grandes 
novidades com dois veí-
culos em jogo: um carro 
“Tanque” e uma moto-4 
a deliciar os jogadores e 

CONVÍVIO RANGER DIVERTIU UMA CENTENA RASTREIOS DE SAÚDE SOLIDÁRIOS DO LIONS

No âmbito da rubrica 
“Divulgação do Conhe-
cimento”, A Filantrópica 
teve como última con-
vidada Ângela Marisa 
Brito, do Instituto de In-
vestigação e Inovação em 
Saúde (Universidade do 
Porto). A investigadora 
falou sobre o “Potencial 
das cianobactérias na 
produção biotecnológi-
ca”. A sessão organizada 
pela cooperaiva de cul-
tura decorreu na noite 
da passada sexta-feira no 
Museu Municipal. 

EVENTO DA VARZIM LAZER AJUDOU BOMBEIROS 

A 5.ª edição da Corrida 
Noturna juntou cerca de 
cinco centenas de pessoas 
de todas as idades que 
decidiram passar o final 
de tarde da última sexta-
-feira a correr (10km) ou 
a caminhar (6km) junto 
ao mar. 

Tratou-se de uma pro-
va sem carácter competi-
tivo e que procurou aliar 
a paisagem da orla costei-
ra, o pôr do sol e o exercí-
cio físico. 

A iniciativa, organiza-
da pela empresa munici-
pal Varzim Lazer, tinha   

ASSOCIAÇÕES

zim e em Vila do Conde 
elegeram a proposta do 
grupo de Argivai para re-
ceber o prémio. 

O ‘Nós pela Capela’ re-
cebe 930 euros, valor que 
irá aplicar em equipa-
mentos de cozinha para 
melhorar as condições 

de trabalho nos próximos 
eventos em que estiver 
presente para angariar 
fundos para a conclusão 
da reabilitação da Cape-
la de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso. 

“Queremos ter con-
dições para juntar na 

mesma mesa gerações e 
gerações que vão trans-
mitindo as tradições da 
nossa terra”, contou  Eli-
sabete Moreira, repre-
sentante do grupo  que 
se sente “agradecida por 
esta responsabilidade so-
cial do Pingo Doce”. 

a criar um cenário espe-
tacular para os interve-
nientes. A iniciativa tem 
o hábito de ser sempre 

a favor de uma causa e 
desta feita a receita (380 
euros) reverteu a favor do 
grupo “Nós pela Capela”.

um custo de dois euros de 
inscrição e parte do valor 
reverteu a favor da Real 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios da Póvoa de Varzim.

CORPORAÇÃO REFORÇADA COM JUVENTUDE 
VALENTE, ALTRUÍSTA E DEDICADA

Dez jovens concluí-
ram com aproveitamento 
a formação e entraram 
para o corpo ativo dos 
Bombeiros Voluntários 
da Póvoa de Varzim. 

Na página oficial na 
Internet, a Associação 
Humanitária refere que, 
“numa altura em que to-
dos os Bombeiros estão 
a ser duramente postos 

à prova, é um orgulho 
enorme integrar 10 no-
vos elementos nesta no-
bre família”, destacando 
a “valentia, altruísmo e 
dedicação” que demons-
traram. É também trans-
mitido “um obrigado 
especial aos elementos 
que ajudaram na forma-
ção” dos dois homens e 
oito mulheres que são os 

ANIVERSÁRIO INSPIROU ATLETAS DA ADRA BELÉM

As comemorações do 
37.º Aniversário da As-
sociação Desportiva Re-
creativa Académico de 
Belém começaram com 
uma prova de atletis-
mo na zona da Giestei-
ra. Além da coletividade 
aniversariante, a milha 
contou com a presença 
de atletas dez coletivi-
dades. Houve provas em 
vários escalões e no final 
tudo acabou em festa 
com o triunfo coletivo 
do Belém

As celebrações encer-
ram no próximo fim-

-de-semana com a reali-
zação, a 3 de Agosto, do 
jantar de aniversário; no 
dia 4 de Agosto, de uma 
missa em sufrágio pelos 

sócios falecidos, às 9h, na 
Capela de Belém, e com 
uma aula de zumba/dan-
cefusionfit, às 10h30, no 
Largo da Sr.ª de Belém.

novos bombeiros de 3ª: 
Lucília Ribeiro, Bárbara 
Figueiredo, Raquel Lima, 
Joana Moita, Lídia Ca-
minã, Bruna Costa, Mi-
caela Barros, Saylin Cruz, 
José Pereira e Tiago Reis.  
A cerimónia de promo-
ção ocorreu na manhã do 
passado dia 21 de julho 
e foi acompanhada com 
orgulho pelos familires. 
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REGIÃO

O Município de Esposende 
tem efetuado em permanência 
ações de manutenção nos pas-
sadiços e ecovias do concelho, 
por forma a garantir as neces-
sárias condições de utilização 
destas infraestruturas. 

O concelho de Esposende 
dispõe de uma ampla rede de 
passadiços e de ecovias, cuja 
gestão e respetiva manutenção 
é partilhada pelas três entidades 
com responsabilidades sobre 
estes equipamentos, nomeada-
mente a Câmara Municipal de 
Esposende, a APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente e o 
ICNF – Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Florestas.

A elevada sobrecarga a que 
estas infraestruturas estão su-
jeitas e as circunstâncias clima-
téricas agrestes a que estão ex-
postas provocam, ao longo do 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSADIÇOS E ECOVIAS DE ESPOSENDE

tempo, desgaste dos materiais, 
tornando-se necessário inter-
vir para repor as necessárias 
condições para a utilização das 
mesmas.

Estas intervenções estão a ser 
concretizadas pela autarquia 
e em articulação com o ICNF, 
entidade que tem também no 
terreno uma equipa reforçada 
para garantir a segurança de 
todos os passadiços de acesso 
às praias.

Com uma extensa rede de 
passadiços e ecovias de apro-
ximadamente 22 quilómetros, 
Esposende tem vindo a investir 
no prolongamento de circui-
tos cicláveis e pedonais, que 
associem as vertentes cultu-
rais e naturais existentes neste 
território, de que são exemplo 
a Ecovia do Litoral e a Ecovia 
do Cávado. Por esta via tem 

sido possível criar condições 
para a promoção de formas 
ambientalmente sustentáveis 
de fruição das zonas costeiras 

FAMALICÃO JÁ CONSTRÓI ECOPISTA NA ANTIGA LINHA DE CAMINHO DE FERRO
A Câmara de Vila Nova de 

Famalicão anunciou que co-
meçaram do lado do seu terri-
tório as obras de requalificação 
da ciclovia que tem ligação à 
Póvoa de Varzim. 

No passado dia 23 foi  assi-
nado o auto de consignação 
da empreitada o que quer di-
zer que os trabalhos podem 
avançar de imediato. Para 
isso vai ser vai aproveitada a 
plataforma da antiga linha do 
caminho-de-ferro ao longo de 
pouco mais de 10 quilómetros, 
juntando-se à obra que já esta 
a ser efetuada no município 
poveiro, totalizando os dois 
lados 28 quilómetros de exten-
são. 

Do lado de Famalicão, a área 
de intervenção é menor e dife-
rente, diz Paulo Cunha, presi-
dente da Câmara. A obra vai 

decorrer durante um ano, tra-
tando-se de um investimento 
de quase dois milhões de euros 
(em rigor 1.994.842,42 euros) 
suportado, em grande parte, 
por fundos comunitários. Tudo 
em nome da qualidade de vida, 
da saúde e de uma deslocação 
ecológica.

“Esta via será posteriormente 
complementada com uma rede 
de ciclovias urbanas que vão 
ser criadas em Vila Nova de 
Famalicão no âmbito do PEDU 
– Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano-, cuja can-
didatura a fundos comunitários 
está aprovada”, salienta Paulo 
Cunha.

Aliás, a própria ecopista 
poderá potenciar a utilização 
de outros espaços situados na 
margem, como o parque de 
Gondifelos. Com uma extensão 

de perto de 11 quilómetros, a 
via ciclo-pedonal atravessa as 
freguesias de Vila Nova de Fa-
malicão, Brufe, Louro, Outiz, 
Cavalões e Gondifelos, seguin-
do depois no concelho da Pó-
voa de Varzim.

De acordo com a responsável 
pelo departamento de Gestão 
Urbanística da Câmara Muni-
cipal de Famalicão, Francisca 
Magalhães, uma das princi-
pais características da via tem 
a ver com a iluminação, o que 
irá permitir que “seja utilizada 
durante a noite, no verão ou no 
inverno, em condições de segu-
rança”. 

A responsável adiantou ainda 
que “todo o trajeto da via será 
pavimentado em asfalto, com 
uma pintura a distinguir os es-
paços para peões e bicicletas. A 
largura é de 3,30 metros e será 

e ribeirinhas, promovendo o 
desenvolvimento de uma oferta 
ambiental e turística comple-
mentar ao uso balnear e que 

colocada sinalética vertical e 
horizontal diversa. Nos cru-
zamentos com as estradas na-
cionais o atravessamento será 
feito com recurso a semáforos”. 
Para além disso, será colocado 
diverso mobiliário urbano e 

se tem revelado uma aposta 
certeira, atendendo ao elevado 
número de utilizadores destas 
infraestruturas. 

paisagístico. A empreitada do 
lado da Póvoa de Varzim teve 
início em fevereiro, com um 
prazo de execução de 14 meses 
e um valor total de investimen-
to de 2.375.891 Euros (IVA in-
cluído).
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VILA DO CONDE

Foi inaugurada, no passado 
fim de semana, a 42ª edição da 
Feira Nacional de Artesanato 
(FNA) nos Jardins da Aveni-
da Júlio Graça, com destaque 
para o Encontro Nacional de 
Ceramistas e para uma Mostra 
comemorativa dos 100 anos da 
Escola de Rendas de Vila do 
Conde.

No ato inaugural marcou pre-
sença a presidente da Câmara 
de Vila do Conde, Elisa Fer-
raz, acompanhada pela Diretor 
Regional da Cultura do Norte, 
António Ponte, pelo presiden-
te da Associação para Defesa 
do Artesanato e Património de 
Vila do Conde, António Saraiva 
Dias, vereadores, presidentes de 
Juntas de Freguesia, entre outras 
entidades, percorreu o recinto, 
onde, até 11 de agosto, poderá 
ser apreciado o melhor do arte-
sanato português.

Conforme referido, a cerâmi-
ca ocupa lugar de relevo, nesta 
edição, graças ao Encontro Na-
cional de Ceramistas que, para 
os visitantes, se materializa 
numa exposição, demonstração 

OFERTA DE ROUPA PARA AJUDAR FAMÍLIAS CARENCIADAS

Há um caso que está a 
provocar a revolta de pais 
em Vila do Conde. A situa-
ção explica-se assim: para 
o primeiro ano do 1.º ciclo 
há apenas oito matriculas 
na escola de Touguinhó (na 
imagem) e, assim, esses alu-
nos vão ficar com os colegas 
do 2.º e 3.º anos, ou seja no 
total serão 18 meninos den-
tro de uma sala, em simultâ-
neo, em três níveis distintos. 
Se fossem 19 já podia ser 
aberta mais uma turma, ex-
plicou ao diário a presidente 
da Associação de Pais, Con-
ceição Fernandes. Os encar-
regados de educação temem 
uma degradação da qualida-
de de ensino já que conside-
ram que uma só professora   
a dar três anos diferentes é 
um exagero. E lamentam, 
pelo que se lê, que não seja 
possível uma alternativa em 
conjugação de esforços com 
a escola básica da vizinha 
freguesia de Touguinha ten-
do em vista a formação de 
uma turma única do 1.º ano, 
já que nesse estabelecimento 
estará agregada somente ao 
segundo.

PAIS REVOLTADOS 
EM TOUGUINHÓ

e workshops sobre práticas e 
técnicas. Muito para ver e des-
cobrir numa época em que a 
cerâmica salda contas com as 
novas tendências do mercado, 
se cria e recria, se estiliza e so-
bressai no palco da contempo-
raneidade.

Este Encontro reúne, em Vila 
do Conde, alguns dos principais 
nomes nacionais da produção 
ceramista, oriundos dos centros 
oleiros de maior relevo do País, 
de que são exemplo Barcelos, 
Caldas da Rainha ou Reguengos 
de Monsaraz.

É no âmbito deste Encontro 
que o artista plástico João Car-
queijeiro está em Vila do Conde 
com uma exposição de cerâmi-
ca contemporânea, patente ao 
público no Centro Municipal de 
Juventude.

No próximo domingo, acon-
tecerá o já tradicional encon-
tro com mais de 200 artesãs a 
dedilhar com mestria os bilros, 
tecendo as rendas que Vila do 
Conde preserva com paixão e 
assume como o seu ex-líbris, fa-
zem do Dia da Rendilheira um 

ELISA FERRAZ TRANQUILIZA MORADORES DA MARGINAL EM POÇA DA BARCA

Mais de 500 artigos de ves-
tuário foram entregues à Junta 
de Freguesia de Árvore, em 
Vila do Conde, para serem 
distribuídos por famílias com 
carências económicas. 

As peças foram uma oferta 
da Associação Desportiva For-

evento indissociável do certa-
me, da sua génese e da sua his-
tória.

Já no dia 6, pelas 15h, terá 
lugar uma conferência de apre-
sentação do projeto Portugal 
Manual, novas tendências e 

ça de Seguranças Unidas que 
está sediada naquela localida-
de vila-condense e que agrega 
elementos da GNR, PSP, segu-
rança privada e bombeiros. 

Bruno Brini, responsável da 
coletividade, citado pelo  CM, 
referiu que a associação move-

Uma delegação da CDU 
reservou parte do passado 
dia 29 de julho para pro-
mover contactos com a po-
pulação em Vila do Conde. 
Os candidatos pelo círculo 
do Porto, Diana Ferreira, 
Ângela Moreira e Jorge Go-
mes, assim como membros 
da  Organização Concelhia 
de Vila do Conde do PCP, 
dialogaram com expositores 
e visitantes da Feira de Arte-
sanato e também estiveram à 
conversa com os trabalhado-

COMUNISTAS VISITARAM ARTESÃOS E FALARAM COM FUNCIONÁRIOS DE CONSERVEIRA

res da conserveira Gencoal. 
Segundo um comunicado 
enviado à redação, “ambas as 
iniciativas foram muito bem 
recebidas, ouvindo opiniões 
de trabalhadores, expositores 
e população”. A mesma fonte 
“destacou a importância do 
reforço da CDU para avançar 
nos salários e pensões, asse-
gurando a elevação do poder 
de compra da população e 
contribuindo, também dessa 
forma, para a dinamização 
económica”.

-se pela solidariedade e a ideia 
foi ajudar a terra que a acolhe 
há vários anos. 

Coube ao presidente da Jun-
ta, Carlos Correia, receber a 
dádiva. que será agora entre-
gue as pessoas com dificulda-
des.

novos padrões de consumo e 
de consumidor, por Filipa Belo, 
uma das suas mentoras. Portu-
gal Manual reúne uma rede de 
artesãos contemporâneos e em-
preendedores num ecossistema 
de negócios e transmissão de 

saberes, de modo a dar a conhe-
cer ao mundo o que de melhor 
se faz em Portugal. O projeto 
tem como missão reposicionar 
a imagem de Portugal através 
de novos contornos que redese-
nham objetos, ideias e valores.
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ARTISTAS E PÚBLICO AO RUBRO NA FESTA DA RÁDIO
Apesar da noite da passada quarta-feira ter estado algo fresca e da mudança para o campo de treinos do Varzim (por causa das obras previstas para 

a Praça de Touros), o primeiro espetáculo “Noite de Verão” da Rádio Onda Viva agradou aos artistas e ao público presente. Pelo palco passaram a 
Academia Corpore Sano, Cristiana Sá & Companhia, Delfim Júnior & Ympério Show, Tita, Pedro Miguel, Maria Lisboa e Marcus. Na próxima se-
mana, no dia 7 de agosto, às 21h30 e no mesmo local, os artistas para a festa vão ser: True Band, Vira Milho, Johnny Abreu, 4 Mens,  Suzana, Nunno 
Portugal, Lucas & Mateus e Leandro. Os bilhetes estão à venda nos estúdios da Rádio Onda Viva no horário de expediente (9h-13h e 14h18h). 

NOITES DE VERÃO
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NOITES DE VERÃO
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FUTEBOL

OS MAIORES ‘GANDULINHAS’ DA PÓVOA SÃO DE REGUFE

ATLETA DESPEDE-SE DE CLUBE ONDE JOGOU 14 ANOS

Isabel Brás desvinculou-se 
do Amorim. A capitã da equipa 
feminina de futebol anunciou o 
fim da ligação à equipa após 14 
anos. Numa publicação no Face-
book, Bekas, como é conhecida, 
revela que “chegou o momen-
to de consumar um ciclo” da 
sua vida desportiva e agradece 
oportunidade que lhe foi dada 
pelo único clube que represen-
tou até agora. Depois de muitos 
êxitos e momentos felizes no 
futebol popular e no federado 

ao serviço do Centro Social Bo-
nitos de Amorim, a goleadora 
entende que “chegou o momen-
to de viver novas experiências”. 
Entre diversos agradecimentos 
a quem fez parte do percurso, 
no qual se formou “como pes-
soa, atleta e jogadora”, Bekas 
deixa uma referência especial a 
Belmiro Vilar, o principal res-
ponsável pelo escalão feminino 
do Amorim. A jogadora vai jo-
gar para o Gil Vicente, clube de 
Barcelos, de onde é natural. 

A equipa do Grupo Recrea-
tivo de Regufe foi a grande 
vencedora do 19º Torneio ‘Os 
Gandulinhas’. A maratona de 
futebol juvenil envolveu deze-
nas de crianças de várias cole-
tividades locais e, no final, uma 
formação lá foi mais feliz para 
casa. Depois de várias partidas 
realizadas no parque de jogos 
de Nova Sintra, propriedade 
da junta de freguesia, o encon-
tro decisivo terminou com o 
triunfo dos jovens do Regufe 

sobre a Associação Cultural e 
Recreativa da Matriz. Mais do 
que uma competição, o even-
to foi um dia de festa e salutar 
convívio para os miúdos, com 
almoço incluído pelo meio, 
numa organização do Grupo 
Recreativo Estrela do Bonfim. 
O evento contou com o apoio 
da Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, cujo vereador do 
pelouro da Juventude, Marco 
Barbosa, entregou o troféu aos 
jovens vencedores.

A IMPORTÂNCIA DOS RESULTADOS NA PRÉ-ÉPOCA

comentador no programa
“Pontapé de Canto”,

às segundas-feiras depois das 
22h na Rádio Onda Viva (regresso 

previsto a 12 agosto).

RUI RODRIGUES

Num passado recente fui me 
apercebendo da demasiada im-
portância dada aos resultados 
das equipas na pré- época, para 
mim não passa de uma fase 
preparatória e de aquisição de 
conceitos, princípios e proces-
sos que antecede o início da 
competição. Esta fase arranca 
6 a 8 semanas antes do jogo 
inicial, é nesse período que as 
equipas estabelecem regras e 
comportamentos posicionais 
dinâmicos entre sectores. Cada 
um de nós tem uma equipa na 
sua ideia, eu posso privilegiar a 
posse de bola e tu um jogo mais 
agressivo e rápido. Por isso nes-

ta fase da época não percebo 
porque dão demasiada impor-
tância aos resultados, quando o 
mais importante é o modelo de 
jogo que pretendes implemen-
tar na equipa. A coesão, organi-
zação e solidariedade do grupo 
é trabalhada no campo e nes-
te ciclo tens mais tempo para 
criar e estabelecer compromis-
sos e objetivos a alcançar. 

Olho agora para as competi-
ções onde o Covilhã passou à 
segunda eliminatória da Taça 
da Liga ao vencer o Varzim 
no desempate por grandes pe-
nalidades (3–1) depois de um 
nulo no tempo regulamentar 

de jogo. O Varzim apresen-
tou uma equipa com muitos 
reforços numa estrutura de 
4x2x3x1. Foi um jogo pouco 
emotivo e nem sempre bem 
jogado com demasiados erros 
de passe e apenas uma oportu-
nidade clara de golo de Stanley 
aos 89 minutos que poderia ter 
decidido o jogo. O Varzim não 
soube tirar partido da superio-
ridade numérica que teve após 
a expulsão de Jaime Simões aos 
68 minutos e a equipa da casa 
foi solidária e coesa nos seus 
processos defensivos e foi mais 
competente a marcar os penal-
tyes, por isso seguiu em frente 

na competição. 
O Rio Ave fechou a pré-épo-

ca com duas vitórias e Car-
valhal variou e experimentou 
várias nuances táticas e opções 
neste período preparatório da 
época. A equipa tem a base da 
última época e uma nova ideia 
e modelo de jogo que aos pou-
cos os atletas vão percebendo e 
trabalhando nos treinos. O ad-
versário do Rio Ave na segunda 
eliminatória da taça da Liga é 
a Oliveirense que derrotou o 
Mafra por 2-1 e vem motivada 
para tentar surpreender os vila-
condenses.

Portugal sagrou-se vi-
ce-campeão de futebol 
no Europeu de sub-19 ao 
perder, no passado sába-
do, com a Espanha por 
2-0. A fase decisiva foi 
disputada na Arménia e 
Costinha (João Costa), 
lateral nascido na Póvoa 
de Varzim e que joga no 
Rio Ave, alinhou na final 
de má memória quanto 
ao desfecho, mas que 
já mereceu o elogio do 
treinador Filipe Ramos 
e do presidente da Fede-
ração Portuguesa de Fu-
tebol, Fernando Gomes.

COSTINHA É 
VICE-CAMPEÃO
 EUROPEU

JUVENORTE FICOU DE FORA DO SORTEIO DO INTER-FREGUESIAS

No passado dia 17 de julho 
foi realizado o sorteio da  pri-
meira jornada do Campeonato 
Inter-freguesias da Póvoa de 
Varzim e mais uma vez a Juve-
norte ficou de fora do escalão 
sénior masculino. 

O clube mais representati-
vo do Bairro Norte estava dis-
posto a regressar ao escalão 
sénior após o afastamento de 
uma temporada (por vontade 
própria e em protesto) e de ter 

cumprido os castigos que esti-
vessem pendentes. Estaria tam-
bém disposta a pagar a multa 
em débito e o assunto foi à as-
sembleia-geral da Associação 
de Futebol da Póvoa de Varzim 
(organizadora do Inter-fregue-
sias) e onde estão representa-
dos os cubes que participam 
na competição. Foi solicitado à 
Juvenorte que emitisse descul-
pas públicas sobre aquilo que 
os seus dirigentes disseram, 

na Rádio Onda Viva, contra a 
organização, entidades parti-
cipantes e Câmara Municipal. 
Mas isso até ao dia 15, o que 
não sucedeu. 

O  presidente da coletividade 
do Bairro Norte, José Moita, 
deslocou-se à redação da Rádio 
Onda Viva e reconheceu que 
não fez o pedido de desculpas 
no prazo exigido pela Associa-
ção (o ultimato terminava no 
dia 15) – primeiro quis fazê-

-lo ao presidente da Câmara e 
ao vereador com o pelouro do 
Desporto que estavam ausen-
tes-, mas garante que na noite 
da assembleia-geral mostrou-
-se disponível para se deslo-
car aos estúdios e transmitir à 
Póvoa o que ficasse acordado. 
Mas, salienta, nem todos esti-
veram de acordo - por causa do 
prazo ter sido ultrapassado - e 
foi a Juvenorte que decidiu sair, 
complementou. 

Aqui fica o resultado do sor-
teio com as restantes equipas 
(igual para juvenis e infantis) 
Averomar x Beiriz; Matriz x 
Estela; Aguçadoura X Terroso; 
Argivai x   Navais; Laundos x 
Regufe, Lapa x Rates e Balasar 
x Amorim.Escolinhas: Aguça-
doura x Leões da Lapa; Matriz 
x Beiriz; Terroso  x Averomar; 
Argivai  x Laundos; Balasar  x 
Amorim; Regufe x Navais e fol-
ga o Rates.
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VARZIM SPORT CLUB

ELIMINAÇÃO PRECOCE NA TAÇA DA LIGA
Os Lobos do Mar não con-

seguiram manter o registo dos 
últimos anos, e foram afastados 
da Taça da Liga pelo Sporting 
da Covilhã nas grandes penali-
dades. A espetativa em relação 
à estreia dos alvinegros nas 
provas oficiais, levou cerca de 4 
centenas de adeptos a viajarem 
da Póvoa, correspondendo ao 
apelo do técnico Paulo Alves. 
Naturalmente a contar com as 
dificuldades inerentes a jogar 
fora de casa, o jogo iniciou-se 
com ambas as equipas a reve-
larem alguma falta de criativi-
dade. O futebol exibido pecava 
pela qualidade sofrível, nomea-
damente na equipa alvinegra, 
com a desinspiração de pedras 
fundamentais e com responsa-
bilidades no desenvolvimento 
dos processos ofensivos. De-
fensivamente, a equipa esteve 
sempre coesa, sem consentir 
qualquer veleidade ao ataque 
dos serranos. O futebol mui-
to  físico, com alguns lances a 
serem disputados ao extremo, 
acabou por fazer mossa por 
volta dos 20m, com o  guar-
da redes local Bruno a sair em 
maca. Foi preciso esperar pelo 
minuto 35, para que o perigo 
rondasse a área serrana, com 
Rui Coentrão como protago-
nista. Até ao descanso, mante-
ve-se a toada de um jogo muito 
disputado, mas sem qualidade 
no último terço de terreno.

Na 2ª metade, o técnico da 
casa tentou espevitar o ataque 
com trocas, embora sem resul-
tados práticos. Já Paulo Alves 
aguardou pelo minuto 60 para 
lançar Baba Sow, que acabou 
por mexer no jogo. Numa das 
suas primeiras intervenções, 
conseguiu provocar a expulsão 
do central Jaime, que travou o 
seu remate com a mão. Um li-
vre muito perigoso, que Tiago 
Cerveira não aproveitou. Com 

mais uma unidade, e já com 
uma linha de quatro no ataque, 
o Varzim arriscou tudo. Ricar-
do Barros, que também havia 
entrado, teve uma assistência 
letal para Stanley, que demons-
trou não estar no seu melhor 
momento. A escassos dois 
metros da linha de golo, pisa a 
bola e perde uma oportunidade 
de ouro para sentenciar o jogo. 
O Covilhã ia gerindo o tempo, 
aguardando claramente a deci-
são nas grandes penalidades. E, 
foi com este sistema de decisão, 
que os serranos demonstraram 
mais competência. Mesmo de-
pois do primeiro falhanço de 
Luís Pedro e retificado pela 
defesa de Ismael, seguiram-se 
o remate à trave de Stanley e a 
defesa de Carlos ao penalti de 
Baba Sow. O Varzim caiu, e os 
adeptos não gostaram, exigin-
do mais empenho no final do 
jogo.

QUEM SUCEDE 
A MÁRIO CRUZ?

 Na época passada, a orga-
nização de transporte para o 
acompanhamento dos jogos do 
Varzim fora de portas, coube ao 
associado Mário Cruz, então o 
Oficial de Ligação ao Adepto. 
Um compromisso honrado até 
à última jornada, mas defini-
tivamente encerrado dadas as 

condicionantes que teve que 
ir ultrapassando. Sempre foi 
pública a decisão de não conti-
nuar, lançando também o repto 
a outros para prosseguirem este 
projeto. Na Covilhã, marcaram 
presença bastantes adeptos, 
embora outros tantos preten-
dessem lá estar a apoiar. Sem 
autocarro, recorreram-se a via-
turas particulares, e o grupo de 
varzinistas da foto, acabou por 
beneficiar da máxima do fervo-
roso adepto “ comigo ninguém 
fica para trás”.

A eliminação dos Lobos do 
Mar não se deveu à falta de 
apoio, e verdade seja dita, tam-
bém não faltou empenho aos 
jogadores. Contudo, nesta fase 
de grande contestação à gestão 
de Pedro Faria, os resultados 
desportivos são muito impor-
tantes para aliviar alguma ten-
são. “As pessoas passam e o 
clube fica”, é um dos chavões 
do futebol, e no caso da mis-
são abraçada por Mário Cruz 
na época passada, haja alguém 
que assuma a sua substituição e 

o compromisso de ajudar quem 
pretenda ( a custos reduzidos) 
apoiar a equipa nos jogos fora 
da Póvoa. 

 CONVÍVIO 
VARZINISTA 

Já vai na 7ª edição e, mais 
uma vez, o Convívio Varzinista 
serviu para a confraternização 
da família alvinegra, e também 
para a angariação de verbas. 
Este ano, os dirigentes do clu-
be aproveitaram para fazer a 
apresentação oficial do plantel 
2019/2020 e também dos no-
vos equipamentos. Um a um, 
foram apresentados jogadores, 
treinadores e corpo médico, 
com o técnico Paulo Alves a 
dirigir-se aos presentes, pro-
metendo empenho de todos 
paradignificar  um emblema 
histórico do nosso futebol. Du-
rante 3 dias e 4 noites, a tenda 
situada por esta altura frente ao 
Casino, acolheu muitos visitan-
tes que provaram os petiscos e 
também puderam comprar ar-
tigos do Varzim. 

  JOGOS ATÉ 1 DE 
SETEMBRO DEFINIDOS

A Liga de Clubes já deu a co-
nhecer os horários e as datas 
das quatro primeiras jornadas 
da Segunda Liga. No que ao 

Varzim diz respeito, a abertura 
do campeonato com a receção à 
Oliveirense será no sábado, 10 
de Agosto, às quatro da tarde. 
A segunda jornada ocorrerá, 
para os poveiros, no domingo, 
dia 18, às quatro da tarde, no 
terreno do Porto B, ou seja, no 
estádio Jorge Sampaio, em  Vila 
Nova de Gaia e com transmis-
são no Porto Canal. A terceira 
ronda será ao final da tarde 
de domingo, dia 25, na Póvoa, 
frente ao Leixões, às 18 horas. 
Finalmente, para a quarta jor-
nada, surge uma deslocação a 
um domingo de manhã já que 
a partida de 1 de setembro vai 
começar às 11h15 no reduto 
do Estoril para ser exibido pela 
Sport TV.    

FUTEBOL DE PRAIA 
COM MOTIVOS
PARA SORRIR

O passado fim de semana 
foi de dupla vitória para no 
futebol de praia. No domingo, 
na zona norte do segundo es-
calão nacional, os alvinegros 
venceram o Chafé por 6-5 na 
quinta jornada realizada em 
Chaves. Segundo a Federação 
Portuguesa de Futebol, que 
organiza a competição, pelos 
poveiros marcaram Cristiano 
Torres (por três vezes), Carlos 
Batista (em duas situações) e 
André Silva também celebrou. 
Na classificação, o Desportivo 
de Chaves é líder com 14 pon-
tos, mas tem mais um jogo que 
o Varzim, que segue logo atrás 
com nove.    Na Taça de Portu-
gal, na primeira eliminatória 
realizada no sábado, o Varzim 
também venceu, em Buarcos, 
a Academia Elite por 5-2. Para 
os alvinegros marcaram André 
Peixoto (duas vezes), Alexan-
dre Silva, Cristiano Torres e 
Luís Albuquerque.

SORTEIOS DOS NACIONAIS JOVENS

As duas equipas do Varzim 
que vão alinhar nos campeona-
tos nacionaos jovens já treinam 
tendo em vista o início das com-
petições.

Os juniores vão alinhar na 
série A da II Divisão e serão 
orientados pelo treinador Au-
gusto Neves, que terá como 
adjuntos Paulo Pereira e Nuno 
Pereira. O calendário da pri-
meira fase ditou que o Varzim 
se estreie no terreno do Atlético 
Arcos, sendo o primeiro jogo 
em casa frente ao Barroselas. Os 
restantes adversários são, por 

esta ordem, o Chaves, o Frea-
munde, o Amarante, o Noguei-
rense, o Marinhas, o Trofense, o 
Moreirense. 

Os iniciados vão competir 
na série B do Nacional e serão 
comandados por António Lima 
Pereira (treinador principal) e 
Armando Carvalho (adjunto). 
A estreia será com a receção ao 
Dragon Force, seguindo-se a vi-
sita ao vizinho Rio Ave. Os ou-
tros oponentes são: Moreirense, 
Boavista, Freamunde, Paços de 
Ferreira, Salgueiros, Porto, Es-
pinho, Cesarense e Feirense. 
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ATLETISMO E CICLISMO

Pedro Frasco sagrou-
-se Campeão Nacional de 
Desporto Adaptado nos 
Campeonatos Portugal de 
Pista Ar Livre que decorre-
ram em Lisboa. O júnior do 
Clube Desportivo da Póvoa 
foi o mais rápido na prova 
de 100 metros na categoria 
T13. O atleta registou um 
novo recorde pessoal de 
12.06s com vento regula-
mentar, ficando a escassos 
6 centésimos dos mínimos 
para os Jogos Paralímpicos 
Tóquio 2020.

JOVEM TALENTO É 
CAMPEÃO NACIONAL

O Atlético da Póvoa sagrou-
-se vice-campeão nacional da 
segunda divisão de atletismo. 
Na primeira temporada em que 
competiram neste escalão, os 
poveiros melhoram a prestação 
do ano anterior. Depois do títu-
lo da terceira divisão em 2018, 
agora o Atlético passou a ser a 
décima equipa masculina do 
nosso país. O feito foi alcançado 
em Leiria após duas jornadas de 
grandes prestações individuais 
por parte de 15 atletas.

Pedro Silva - 1500m, 800m e 
4x400m; João Moreira - 100m, 
4x100m e 4x400m; Carlos Car-
valho - 4x100m e 110 Barreiras; 
José Monteiro - 5000m Marcha; 
Hugo Silva 1 - 4x100m, 200m, 
4x400m; João Ferreira - 3000m; 

‘VERDINHOS’ SÃO VICE-CAMPEÕES DO SEGUNDO ESCALÃO

RUI COSTA TERMINOU A VOLTA A FRANÇA NO 53º LUGAR DA GERAL

Na Volta a França em bi-
cicleta, que terminou no do-
mingo em Paris, o poveiro Rui 
Costa fechou a prestação no 
lugar 53 da geral, a quase duas 
horas (1:59.02) do vencedor 
da prova, o colombiano Egan 
Bernal. “Não foi um balanço 
tão positivo. Esperava ter fei-
to coisas bem melhores, mas 
não aconteceu. O importante 
foi tentar, dei o meu melhor”, 

Simão Bastos - 3000 Obstácu-
los e 5000m; Philippe Pereira 
- Lançamentos do Peso e Dis-
co; André Espinhosa - Salto em 
Altura; Pedro Machado - Saltos 

resumiu Rui Costa, em decla-
rações à agência Lusa. O cor-
redor da UAE-Emirates assu-
miu que, “possivelmente, não 
estava na forma esperada”, em 
resultado de uma preparação 
deficitária, motivada por uma 
paragem provocada por um 
vírus. “A preparação foi quase 
zero. Sempre acreditei que po-
dia fazer melhor, mas a verda-
de é que aqui, no Tour, não se 

QUINTA VITÓRIA DO ANO CONDUZ ‘SUPER MÁRIO’ A PROVA MUNDIAL EM ITÁLIA

Mário Elson venceu o Hard 
Trail Montejunto e qualificou-
-se para a final da SkyRunning 
World Series, a SkyMaster Li-
mone Extreme, Itália em ou-
tubro. 

O atleta poveiro somou a 
quinta vitória do ano, igualan-
do já 2017, tendo frisado que 
tem “todos os motivos para 
festejar.  Não só esta vitória, 
mas todo o empenho, dedica-
ção, trabalho, sacrifício” que 
o trouxeram a este momento. 
O lanutense conseguiu ser o 
mais rápido na prova de 36 

Pub.

em Comprimento e Triplo Salto 
e 4x100m; Sérgio Silva - 400m, 
400mb e 4x400m; Hugo Ser-
ra - Salto com Vara; Hugo Sil-
va 2 - Lançamento do Dardo; 

facilita. A velocidade e o ritmo 
são muito elevados. Fico com 
a sensação de que acabei por 
dar tudo, é certo que faltou-
-me um bocadinho, mas saio 
do Tour satisfeito, porque dei 
o meu melhor”. Concluída a 
nona participação na prova 
francesa, Rui Costa está agora 
apontado à Clássica de San Se-
bastian, em Espanha, no próxi-
mo sábado.

João Espinhosa - Lançamento 
do Martelo e Luís Oliveira – Su-
plente. Treinadores - João Cam-
pos, Pedro Pontes, Márcia Novo, 
Paulo Regufe e Mariana Pinto.

FILIPE RAMOS LUTOU 
ATÉ À META PELO 
TÍTULO NACIONAL

Um atleta da equipa 
BMC  /  Póvoa  De  Varzim  / 
CDC Navais subiu ao pódio 
no Campeonato Nacional de 
XCO,  disciplina olímpica de 
BTT. Filipe Ramos é o novo 
vice-campeão nacional no 
escalão master 30  após ter 
cortado a meta com o mesmo 
tempo do vencedor. A pro-
va decorreu em Souto Santa 
Maria, Guimarães, tendo o 
atleta de Amorim atacado e 
contra-atacado o adversário 
mais directo da primeira à 
última volta, mas a corrida 
foi decidida ao sprint.

quilómetros e mais de três mil 
metros de desnível positivo. 
Outra vitória registada nos úl-
timos dias aconteceu no Trail 
Santa Justa. 

Entretanto, Ester Alves está 
de regresso a Portugal com 
dois pódios na bagagem. A vi-
lacondense ganhou a Marato-
na de Sierra Nevada, em Espa-
nha, com um desnível positivo 
de 2750 metros e em Andorra, 
na Maratona dels Clims, con-
cluiu os 42 quilómetros em 
terceiro lugar. Tudo isto no es-
paço de uma semana.  
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SELEÇÕES E KARATE

RITA, LUCAS E ANDREÉ REPRESENTARAM PORTUGAL EM BAKU

MESTRE MIRANDA VAI LEVAR 
QUINTETO AO MUNDIAL

TREINO NA PRAIA, EXAMES NO PAVILHÃO E SEXTETO NO MUNDIAL

Três atletas da Póvoa de Var-
zim competiram no Festival 
Olímpico da Juventude Euro-
peia que teve lugar em Baku 
(Azerbaijão) nos últimos dias. 
No atletismo, o juvenil André 
Regufe, do Atlético da Póvoa, 
foi sétimo classificado na final 
dos 2000 metros obstáculos. No 
ciclismo, o cadete Lucas Lopes, 
da equipa BMC/Póvoa de Var-
zim/CDC Navais, começou por 
ser 47º no contrarrelógio e de-
pois concluiu a prova de fundo 
na 30ª posição, sendo o melhor 
português. Na natação, a juve-
nil Ana Rita Oliveira, do Clube 
Naval Povoense, teve como me-
lhor resultado o 15º lugar nos 
200 metros costas, tendo ficado 
pelas eliminatórias nos 100 cos-
tas e nos 200 livres.

A UPK anunciou que vai es-
tar presente no Campeonato 
do Mundo de Karate Shotokan 
com 5 atletas. A prova vai de-
correr em Odivelas em setem-
bro. Da convocatória fazem 
parte os campeões nacionais 
(LPKS) João Ribeiro e Cátia 

Aguçadoura voltou a ser pal-
co do habitual treino de karaté 
na praia que decorre sempre 
por esta altura do ano. O even-
to destinou-se a cintos negros 
e foi orientado pelo sensei José 
Ramos com apoio do CKA 
Póvoa de Varzim. Dezenas de 
crianças e adolescentes junta-
ram-se à iniciativa para uma 
sessão que também reuniu os 
familiares dos mais novos.  O 
evento foi um dos temas abor-
dados na última  Grande En-
trevista  da Rádio Onda Viva 
que teve como convidado o 
mestre Vítor Poças. No mesmo 
dia realizaram-se os exames de 
graduação no Pavilhão Muni-
cipal. “Quase uma centena de 
atletas foram postos a prova 

e excederam as expectativas 
do Sensei José Ramos que foi 
o examinador. Assim encerra 
mais uma época de sonho, para 
este clube que trabalha todos os 
dias, para que cada um de nós 
cresça no bom caminho! Obri-
gado a todos que nos apoiam, 
sem vocês era difícil ver estes 
sorrisos cada vez maiores!”, ex-
pressou Vítor Poças. O mestre 
revelou também que seis atle-
tas do CKA foram convoca-
dos para o Mundial de Karate 
Shotokan: Mário Silva, Filipa 
Costa, Gonçalo Ribas, Bruno 
Gonçalves, Guilherme Lopes e 
Diogo Gomes. Vítor Poças ex-
plicou que os treinos de prepa-
ração já estão a decorrer e que 
as expetativas são as melhores.

Teixeira (kumite sénior), os ca-
detes Ricardo Lopes (kata), Rita 
Ribeiro e Francisca Leonor (ku-
mite). Estas escolhas mostram 
que a União Poveira de Karate 
é uma referência nacional na 
formação de jovens, sendo um 
reconhecimento ao trabalho 

desenvolvido pelo mestre Fer-
nando Miranda. Ainda recen-
temente esta associação orga-
nizou o estágio de mudança de 
gradações no qual cerca de 60 
crianças mudaram de cinto. A 
estrutura tem cerca de 120 atle-
tas, incluindo 16 cintos negros.
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MAIS MODALIDADES

 O Póvoa Andebol Clube “fe-
chou” para umas merecidas fé-
rias com um churrasco nas suas 
instalações,com a presença de 
muitos atletas e seus familiares, 
diretores e também alguns con-
vidados. A vereadora Andrea 
Silva também marcou presen-
ça, tendo endereçado palavras 
de incentivo pelo trabalho rea-
lizado pelo clube em prol dos 
jovens poveiros, na divulgação 
e fomentação de uma das mo-
dalidades com mais atletas. No 
programa da Rádio Onda Viva 
“Grande Entrevista”, o presi-
dente José Oliveira Pereira teve 
a oportunidade de dissecar um 
ano desportivo bastante positi-
vo, que teve como pontos altos 
a participação na Final Four 
da Taça de Portugal da equipa 
sénior, e também a conquista 
do  título  nacional pela equipa 
de Infantis no Encontro Nacio-

PÓVOA ANDEBOL FECHA ÉPOCA COM  CHURRASCO

nal que se disputou em Porti-
mão. 

Desportivamente, o clube 
tem vindo a evidenciar-se, mas 
também na realização de even-
tos culturais. Também presente 
esteve o vice presidente José 
Henrique Teixeira, o homem 

forte do andebol sénior, que já 
está a preparar a nova tempora-
da, com o objetivo de conseguir 
levar o clube à 1ª divisão. Jorge 
Carvalho será o treinador prin-
cipal e terá seu lado a presença 
de Joel Rodrigues e Miguel Vas-
concelos. O Apesar das dificul-

dades inerentes à utilização dos 
espaços disponíveis para trei-
nos e jogos, o clube vai apostar 
também numa equipa B, que 
vai ser liderada por Gabriel 
Pinto. O jovem técnico poveiro, 
grande responsável pela perfor-
mance da equipa de Infantis, 

também foi um dos convidados 
do Grande Entrevista, demons-
trando vontade de continuar a 
ajudar o clube. Já agendado está 
o Torneio de Verão, que servirá 
de apresentação da equipa sé-
nior, para os dias 23,24 e 25 de 
Agosto.

Pub.

‘CATA’ CONCLUIU MUNDIAL COM 12º LUGAR

Ana Catarina Monteiro regis-
tou o 12º tempo da meia-final 
dos 200 mariposa nos Mundiais 
de Natação que decorreram em 
Gwangju, na Coreia do Sul no 
mês de julho. 

A nadadora do Clube Flu-
vial Vilacondense registou um 
tempo (2.09,72 minutos) ligei-
ramente inferior ao obtido nas 
eliminatórias (2.09,43). 

A passagem à final encerrou 
numa marca superior ao recor-
de nacional de Catarina Mon-
teiro (2.08,03). 

A atleta já tinha, anterior-
mente, obtido a 29ª posição nos 
100 metros mariposa.

ESTREIA EM FAMALICÃO PARA DUPLA

A equipa A.MaiaSport par-
ticipou no Rali de Famalicão, 
prova candidata ao Campeona-
to Norte 2020. Esta foi a estreia 
para as duplas poveiras nesta 
prova em piso de asfalto ao 
volante de carros Peugeot 206. 

Manuel Martins e Rui Vilaça 
alcançaram o 13º lugar da geral 
e foram os primeiros do grupo 
P2-3. Júlio Maia e Pedro Fer-
nandes obtiveram o 20º posto da 
geral e foram quartos no grupo 
P1-2.
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O técnico Hugo Matos e os 
basquetebolistas Diogo Gomes e 
MIguel Barros, estiveram no úl-
timo estágio da seleção nacional 
sub-18, realizado na Póvoa e que 
teve como ponto alto a realiza-
ção do Torneio Internacional da 
Póvoa de Varzim. 

Um evento que contou com 
as seleções da Suiça e Israel, que 
acabou por ser a grande ven-
cedora. Portugal foi segundo 
classificado, depois de vencer os 
helvéticos. 

Neste estágio de observação, o 
professor João Tiago, seleciona-
dor nacional, convocou para o 
Europeu, que nesta altura decor-
re na Roménia, apenas Miguel 
Barros, tendo preterido o base 
poveiro Diogo Gomes. 

Também a seleção nacional 
sénior esteve a estagiar na Pó-
voa, que nestes últimos anos 
tem sido um local onde a FPB 
tem tido acolhimento.

POVEIROS NAS SELEÇÕES
NACIONAIS DE BASQUETEBOL

 FUTEVÓLEI DE REGRESSO À TERRA DOS CAMPEÕES NO FIM DE SEMANA
O campeonato nacional 

de Futevólei está de volta às 
praias da Póvoa, nomeada-
mente à praia do Náutico, 
onde se irá realizar este pró-
ximo fim de semana, mais 
uma jornada do campeonato 
nacional da modalidade. 

A armada poveira estará em 
peso, mais mais de 10 duplas 
participantes, tendo nos cam-
peões Miguel Pinheiro e Fili-
pe Santos “a jóia da coroa” da 
secção do Clube Desportivo 
da Póvoa. Nas etapas anterio-
res não alinharam, optando 
pela participação em meetin-
gs internacionais, tanto parti-
cularmente como ao serviço 
da seleção nacional da moda-

TORNEIO 3X3 DE HÓQUEI 
VOLTOU À PÓVOA

O Hóquei em Patins voltou 
a ser o motivo para a realiza-
ção de um novo Torneio, nesta 
vertente de dois jogadores e 
um guarda redes. Em perío-
do de férias, hóquistas dos 
mais variados pontos do País, 
aproveitam o período de férias 
para conviver jogando hóquei 
sem grandes primores táticos. 
Nos escalões de sub-20 aos 
seniores, marcaram presen-

ça algumas figuras do hóquei 
nacional, como o campeão 
mundial Rafa e outros como 
João Souto e o guarda redes 
da seleção angolana Francisco 
Veludo. Para a secção do Clu-
be Desportivo da Póvoa, esta 
é também uma oportunidade 
para angariar algumas verbas, 
nomeadamente com a explo-
ração de uma barraquinha de 
“comes e bebes”.

lidade. 
Na última prova, realizada 

na Córsega, em França, os po-

veiros obteram o terceiro lu-
gar, com duas duplas brasilei-
ras a dominarem os primeiros 

lugares. Na Póvoa, o triunfo 
da 1ª etapa conseguido por 
Pedro Salvador e Bonga, está 

nos objetivos dos poveiros 
que na época anterior conse-
guiram o pleno do pódio. 
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Se está a pensar ir à Galiza 
nos próximos dias saiba que 
no Museu do Mar, em Vigo, vai 
encontrar muito da Póvoa de 
Varzim. É uma mostra que sur-
ge do entendimento da Câmara 
Municipal com a Associação 
“O Piueiro”, da cidade de “A 
Guarda”, que concentra pontos 
comuns dos homens do mar 
dos dois locais, nomeadamente 
as marcas ou siglas que os pes-

MARCAS EXPOSTAS EM VIGO

cadores utilizavam lá e cá. Mas 
há mais elos de aproximação 
desde a organização tradicional 
do trabalho até às artes e téc-
nicas de pesca e aos símbolos 
gráficos que estavam, salienta 
a autarquia, associados a indi-
cações utilitárias, expressando 
a ideia de posse, de autoria ou 
mesmo o sentido de proteção 
mágica. O Museu do Mar fica 
na Avenida Atlântica, em Vigo.

QUASE 5 MIL PESSOAS PASSARAM PELO FESTIVAL DE MÚSICA

O 42º Festival Internacional 
da Póvoa de Varzim encerrou 
com um balanço bastante po-
sitivo por parte da organização. 
Este ano, o certame reuniu 113 
artistas de 13 nacionalidades 
diferentes, trazendo variados 
estilos de música ao público 
que acorreu em bom número: 
4.781 espetadores marcaram 
presença nos estetáculos. O 
concerto de Arcadi Volodos foi 
o mais procurado pelo público, 
lotando o Cine-Teatro Garrett 
num recital memorável, direta-

mente seguido pelo concerto da 
Orquestra de Câmara Alemã, 
o cine-concerto com música e 
filmes de Chaplin e Shai Maes-
tro Trio. Merecem destaque 
também as variadas estreias em 
Portugal, nomeadamente do 
Quarteto Modigliani, Trio Gas-
pard, Orquestra de Câmara de 
Krasnoyarsk, Salaputia Brass, 
o cravista Mahan Esfahani, e o 
flautista Matvey Demin (1º pré-
mio no Concurso Tchaikovsky 
2019). Na estreia como Dire-
tor Artístico, Raúl da Costa, 

FEIRA DO LIVRO À ESPERA DE TODOS ATÉ 15 DE AGOSTO
O Largo do Passeio Alegre 

está a acolher mais uma edição 
da Feira do Livro. A abertura do 
certame, na tarde do passado 
sábado, contou com a presença 
do presidente da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim, Aires 
Pereira, que deu as boas vindas 
a todos os participantes.

Todos os dias, das 16h às 
24h, as livrarias deixam de ter 
paredes e passam a ser ao ar 
livre, com o mar poveiro como 
pano de fundo para a leitura, 
sempre acompanhada de muita 
animação, música e teatro para 
os mais novos. O feriado de 15 
de agosto, dia de encerramento, 
será a exceção, com abertura 
agendada para duas horas mais 
cedo, às 14h.

Hoje, dia 2 de agosto, desta-
que para o regresso de “Entre 
Pontos e Contos”, de Cláudia 
Pinheiro, às 16h30, com a au-
tora a interpretar os tecidos, 
as texturas e as cores com uma 
divertida história criativa feita a 
pensar nos mais novos.  A partir 
do mundo das histórias infantis, 
Cláudia Pinheiro dá origem a 
diversas personagens e cenários 
feitos em tecido (tapetes, aven-
tais e sacos), que ajudam o con-
tador a estabelecer um ambiente 
propício à interpretação do con-
to infantil. Ao final da tarde, às 
18h, e início da noite, às 22h, é 

chegada a vez de deixar o Largo 
do Passeio Alegre rendido com 
nova abordagem pouco con-
vencional, desta feita de Paulo 
Vatayan.

O fim de semana de 3 e 4 de 
agosto recebe a oficina infan-
til “Tambor de Mão”, de Paulo 
Moça, no sábado, às 16h30, e às 
18h, terá lugar a apresentação 
do livro  “Janela Indiscreta, o 
que dizem as estrelas” de Mário 
Augusto; uma sessão de autó-
grafos com o escritor, ilustrador, 
cineasta e músico Afonso Cruz, 
às 18h de domingo e o grande 
concerto da banda do qual o 
mesmo faz parte, os The Soaked 
Lamb, a partir das 22h00.

A oficina infantil “Boneco 
com Meia” dará colorido ao dia 
5, às 16h30 e Sérgio Mirra será 
o cabeça de cartaz do dia 6, às 
18h e às 22h, com o melhor da 
música tradicional portuguesa.

O teatro infantil está agenda-
do para o dia 7, às 16h30, com 
a chegada de Dorothy, de Totó, 
do Espantalho, do Homem de 
Lata e do Leão Medroso à Póvoa 
de Varzim, numa recriação do 
intemporal “Feiticeiro de OZ”, 
produzida pelo Teatro da Lua. 
Ao teatro, seguir-se-á a música, 
às 18h, a cargo dos vilaconden-
ses Town & Country.

“A Chiclateira”, uma criação 
única e original da Encerrado 

para Obras, promete animar o 
Largo do Passeio Alegre, no dia 
8, às 17h e às 22h, com a sua or-
questra sobre rodas, equipada 
com instrumentos de percus-
são criados a partir de objetos 
reciclados, como tachos, almo-
tolias, baldes e tubos. O projeto 
é composto por Cláudia Santos, 
cantora e percussionista e David 
Cruz, multi-instrumentalista e 
compositor.

O dia 9, sexta-feira, os EZ 
Sub irão transformar o público 
em ator e performer, numa ani-
mação de rua marcada para as 
17h e 22h. Haverá ainda poesia 
e música com Aurelino Cos-
ta, acompanhado por Benedita 
Stingl, Aurora Gaia, Côta Seixas 
e um músico convidado, a partir 
das 18h. Uma sessão a não per-
der, com a marca sempre espe-
cial e surpreendente do presti-

giado poeta, diseur e advogado 
poveiro.

O fim de semana de 10 e 11 de 
agosto terá um pouco de tudo. 
No sábado, André Rodrigues 
apresenta o livro “Números que 
contam histórias”, às 18h30. 
No domingo, Mário João Alves 
apresenta a obra “A Orquestra 
da Baleia”, às 18h. O livro surgiu 
a partir de uma encomenda da 
Orquestra Clássica do Centro e 
visa celebrar a estreita relação 
entre a instituição e Cabo Verde, 
seguindo a epopeia marítima de 
uma orquestra em digressão. O 
dia termina com o grande con-
certo da Banda Musical da Pó-
voa de Varzim, às 22h.

Paulo Moça termina a sua 
participação na Feira do Livro 
com as oficinas “Casa de Pas-
sarinho de Papel” (16h30, de 
dia 12) e “Organizadores com 

que também atuou no festival, 
revelou ter ficado “muito feliz 
com toda a opinião recebida do 
público graças à programação 
muito vasta e transmitida pelos 

Na passada quinta-fei-
ra, 18 de julho, no espaço 
Theatro, foi apresentado 
o novo livro intitulado 
“Carta a Portugal” escrito 
pelo brasileiro Fernando 
Dourado Filho. Na obra o 
autor idealiza um pedido, 
por carta, de um nordes-
tino a Marcelo Rebelo de 
Sousa para que seja o pre-
sidente do Brasil. O autor 
esteve no domingo se-
guinte na FNAC no Norte 
Shopping, mas, pelo meio, 
Fernando Dourado Filho 
foi ao programa Em Foco, 
da Rádio Onda Viva, que 
é emitido no sábado às 20 
horas e que está disponí-
vel na secção podcast no 
sítio da Rádio na Internet.

OUTROS 
LANÇAMENTOS

Refira-se ainda que a 
Biblioteca Diana-Bar aco-
lheu, nos últimos dias, a 
apresentação de diversos 
livros:  ‘A Curva do Tem-
po’ de Clementina Matos, 
‘A palavra na Arte’ de Au-
rora Gaia e ‘Caminhos de 
Sombra’ de Carlos Nasci-
mento. 

ESCRITOR 
BRASILEIRO 
NA PÓVOA 

Rolo de Papel” (16h30, de dia 
13). Viccky volta ao palco nos 
dias 13 e 14, sempre às 18h00, 
a anteceder a apresentação do 
livro “O Espada a Rasto”, de An-
tónio Assunção, às 22h00 de dia 
13 e o concerto dos Littleband, 
às 22h de dia 14. “O Espada a 
Rasto” retrata a fantasiosa per-
sonificação criada pelo povo 
ao incógnito oficial, Alferes de 
Cavalaria, que depois de desa-
parecido e, talvez morto, con-
tinuou a preencher de temor a 
imaginação de sucessivas gera-
ções das gentes de Santo Tirso. 
Os Littleband colocam um pon-
to final na edição 2019 da Feira 
do Livro com a interpretação 
de temas suaves e agradáveis ao 
ouvido, deambulando por sons 
de jazz, bossa nova e blues que 
prometem deslumbrar poveiros 
e visitantes.

músicos convidados”, que real-
çaram todo o profissionalismo 
da equipa e a atenção do públi-
co nos concertos.
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DANIEL SÁ FERREIRA

A “AUTORIDADE” 
E O INFERNO 
PORTUGUÊS

JÚLIO ALVES

Em Portugal parece que não 
pode haver dois dias de sol para 
que o inferno das chamas regresse 
em força.

 Este ano com uma nuance, nas 
ensaiadas conferências de impren-
sa, agora com bandeiras e fundos 
elaborados para o povo ver que ali 
não falta nada, vimos o respon-
sável máximo da tal “Autoridade” 
de Protecção Civil a dizer que a 
verdadeira protecção civil come-
ça nos cidadãos e assistimos logo 
depois, enquanto saía de alguma 
inauguração, ao nosso Primeiro-
-Ministro (não eleito) a dizer que 
a primeira linha da Protecção Civil 
são os municípios.

Posto isto, surgem-me duas 
questões: - Primeiro, se a Protec-

A expressão Silly Season teve 
origem no sec. XIX. O semanário 
Saturday Review, prestigiada pu-
blicação londrina, na sua edição 
de 13 de Julho de 1861, criticava 
a falta de qualidade dos editoriais 
do The Times nessa altura do ano. 
Como se os seus jornalistas mais 
talentosos estivessem todos para 
férias e os que restassem conse-
guissem apenas- numa tradução 
livre- fazer notícias “tolas”. 

O conceito, como acontece fre-
quentemente, ganhou vida pró-
pria. A qualidade das notícias da 
Silly Season começou a ser atri-
buída à própria época do ano, em 
que os principais centros de poder 
se encontram parados, o que fa-
zia com que os jornalistas procu-

rassem avidamente notícias para 
publicar, baixando um pouco os 
padrões daquilo que é relevante ou 
aceitável. 

Outras culturas encontraram 
expressões diferentes para trans-
mitir uma mesma ideia. Em mui-
tos países fala-se no “tempo dos 
pepinos”. Em Espanha, existe uma 
expressão, que não se referindo à 
época do ano em si, diz respeito 
ao tipo de notícias que nela são 
pródigas- a Serpiente de Verano. A 
alusão aqui é às notícias estapafúr-
dias que costumavam aparecer 
no pico do Verão, sobre os avista-
mentos do monstro de Loch Ness. 
O abominável homem das neves, 
OVNI’s, parapsicologia, descober-
tas arqueológicas fantásticas, tudo 

são temáticas que sorrateiramente 
podem ser introduzidas nas publi-
cações mais insuspeitas quando a 
seca noticiosa aperta.

Em Portugal, costumamos dizer 
que “o país está a banhos”, tradu-
zindo desta forma a tradicional 
corrida para o Algarve, ou para as 
outras estâncias balneares do país, 
incluindo a nossa Póvoa. Lisboa, 
antes do grande incremento da 
actividade turística dos últimos 
anos, ficava deserta, verdadeira 
desgraça para os órgãos de comu-
nicação social, que, como quase 
tudo no país, estão por lá concen-
trados.

Como estamos em ano eleitoral, 
o abrandamento noticioso prova-
velmente não se fará sentir com a 

força habitual. Para além do pe-
queno espetáculo tragicómico que 
os partidos políticos costumam 
proporcionar com o processo de 
escolha dos seus candidatos a de-
putados,   aguardam-nos acesas 
querelas sobre quem na verdade 
propôs primeiro determinada 
ideia ou medida no seu programa 
eleitoral, e sobre a idoneidade de 
todos ou de cada um dos institutos 
de sondagens.

Em última instância, a existên-
cia da Silly Season noticiosa acaba 
por traduzir uma acalmia e uma 
normalidade na vida do país, que 
esperemos não volte a ser inter-
rompida, como foi há dois anos, 
por uma qualquer tragédia. 

Viva a Silly Season!

ção Civil tem de ser assegurada 
pelos cidadãos anónimos porque 
existe então a tal “Autoridade”? 

- Segundo, cabendo agora a 
obrigação de combater incêndios 
em primeiro lugar aos cidadãos, 
onde estão os equipamentos de 
protecção e a formação? 

Em relação à primeira questão, 
a resposta parece mais que eviden-
te, a tal “Autoridade”foi criada para 
dar tachos (e salários milionários) 
a amigos, pois desde que assumiu 
este protagonismo pouco faz a não 
ser contratos ruinosos, propagan-
da (fraca) e conferências de im-
prensa. 

 Em resposta à segunda questão, 
pensando melhor, e olhando para 
a pouca vergonha que anda há dias 

nas notícias, ainda bem que não 
nos forneceram equipamentos de 
protecção, ainda ardíamos todos. 
Vai que não vai, pelo menos o ne-
gócio das mangas confirma a res-
posta à primeira pergunta - tachos 
e contratos ruinosos!

Parece uma comédia mas é uma 
tragédia, uma verdadeira tragédia, 
uma tragédia tão grande que para 
confirmar o falhanço total deste 
inepto governo que, não esque-
çamos, já deixou morrer mais de 
sessenta pessoas em incêndios, o 
novo paradigma do combate aos 
incêndios parece ser deixar arder 
tudo menos as casas, bem pelo 
menos, as casas que se consegui-
rem salvar porque as outras é eva-
cuar e ...deixar arder também.

Isto tudo enquanto gastam di-
nheiro para que a tal “Autoridade” 
pareça bonita e eficaz em frente 
às câmaras dos jornais, deixando 
para os bombeiros, na sua grande 
maioria voluntários, a verdadei-
ra espinha dorsal do aparelho de 
combate às chamas, a esses coi-
tados, deixam-lhes migalhas, ou 
melhor, dão-lhes para comer uma 
sandes de fiambre, uma maçã e 
uma garrafinha de água - uma ver-
gonha. 

Fica uma nota final de encora-
jamento, reconhecimento e agra-
decimento a estes soldados da paz 
que, alheios à promiscuidade dos 
negócios de Lisboa, continuam a 
enfrentar os fogos e o inferno que 
é o verão português - FORÇA. 

OPINIÃO

VIVA A SILLY SEASON!

Pub.
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BANDA DESENHADA
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HORÓSCOPO

Amor: Esta quinzena vai sentir alguma instabilidade 
no que toca à cumplicidade da sua relação e poderão 
cultivar uma atitude menos positiva. Evite os ciúmes, 
e procure transformar o seu mal-estar num momento 
de prazer.

Financeiro: A fase é de uma postura bastante ativa 
no que toca a situações de publicitar ou expandir os 
seus projetos. É um momento favorável para negócios 
de clientela.

Saúde: Tendência a alguma instabilidade emocional

Amor: Será muito positiva para as relações du-
radouras, devendo os leoninos evitar impor a sua 
vontade, no entanto o seu par irá sentir-se bas-
tante acolhido e protegido com as suas atitudes. 

Financeiro: Poderão surgir situações bastan-
te positivas principalmente para o futuro no que 
respeita à expansão e a propostas para novos 
projetos. Para alguns, a rotina trará um sucesso 
que poderá no futuro traduzir-se numa promoção.

Saúde: Quinzena positiva, mas cuidado com os 
excessos alimentares.

Amor: Deverá estar atento à sua forma de estar e à 
forma de lidar com as reações da pessoa que ama. As 
relações antigas que se mantêm apenas por comodismo 
tendem a finalizar de forma repentina. Os solteiros deve-
rão ter cuidado e não iniciarem grandes projetos.

Financeiro: Poderá sentir uma evolução positiva so-
bretudo a nível financeiro devido a ganhos extra e repen-
tinos. Deverá ter cuidado com situações legais de multas 
ou falta de comprimento de prazos.

Saúde: Tendência a viroses.

Amor: Fase que será bastante descontraída. Os 
geminianos estarão com as suas características de 
alegria e boa disposição em alta e poderão ter necessi-
dade de conviver mais do que o normal. Mantenha-se 
focado nos objetivos que decidiu para o seu relacio-
namento.

Financeiro: O período é muito favorável principal-
mente no que toca a novos inícios e projetos. Esta fase 
pede recomeços e que abandone ideias que já estão 
ultrapassadas. Momento de cautela em investimentos. 

Saúde: Positiva com tendência a dores de pés.

Amor: Quinzena bastante positiva para convívios e também 
para estabelecer um diálogo muito favorável com o seu par. Po-
derá através dessa conversa esclarecer dúvidas e manter as-
sim a sua vontade no caminho certo, sem se impor demasiado. 

Financeiro: A fase é muito positiva para angariar mais clien-
tes ou para que as sua tarefas sejam cumpridas de forma cor-
reta e com sabedoria. Favorável para aprimorar ou aumentar 
alguns conhecimentos a nível profissional. Momento positivo 
para desenvolver um curso.

Saúde: Tendência a alguns excessos nas horas de trabalho.

Amor: Período que lhe trará paz, tranquilidade nas re-
lações mais antigas, mas pouca cumplicidade sobretudo 
a nível de envolvimento físico. Para os solteiros sentirão 
um momento de aproximação ou de conquista demasia-
do demorado e com alguma necessidade de acelerar os 
acontecimentos. Deverão esperar pelo momento certo.

Financeiro: Existirão momentos muito positivo e es-
tarão sobretudo bastante protegidos relativamente a 
situações de enganos ou de falhas que possam vir a 
acontecer. Sentirá também ansiedade em atingir alguns 
objetivos que já tinha determinado para si.

Saúde: Tendência para a ansiedade.

Amor: Quinzena bastante positiva principalmente 
para os solteiros que poderão assim conhecer al-
guém bastante importante e com muita influência na 
sua vida amorosa para o futuro. Os comprometidos, 
poderão contar com muita cumplicidade e envolvên-
cia na relação.

Financeiro: Será uma fase bastante positiva para 
ser ajudado e para dar ajuda a quem precisa. Poderá 
também investir mais e concretizar alguns desejos 
antigos.

Saúde: Bastante positiva e com muita vitalidade.

Amor: Fase com tendência a sentir-se mais isolado 
e com pouca vontade de partilhar as suas emoções 
com a pessoa que ama. Para os solteiros não é mo-
mento para conquistas. Deverá assim refletir em qual 
será o melhor caminho para o seu futuro amoroso.

Financeiro: Poderá aumentar a sua capacidade 
no que toca a conhecimentos específicos e em par-
ticular a conhecimentos que o levarão a progredir na 
sua carreira ou na sua empresa. Ganhos pequenos 
e lentos.

Saúde: Tendência a dores de ossos.

Amor: Tendência para muita atração física, 
quer para os solteiros, quer para os comprometi-
dos. O magnetismo favorecerá estes nativos que 
se sentirão mais sensuais e sedutores durante 
esta quinzena.

Financeiro: Fase bastante positiva sobretudo 
para ultrapassar questões que ultimamente lhe 
têm trazido preocupações e que lhe mostrará o 
melhor caminho para contornar todos os obstá-
culos necessários a concretizar as suas metas. 

Saúde: Tendência a alguma tensão nervosa.

Amor: Tendência a sentir algumas dúvidas em 
relação a projetos que tem vindo a discutir e pla-
near com a pessoa que ama. Poderá também sen-
tir necessidade de ajudar alguém próximo ou um 
familiar.

Financeiro: Fase de muitas escolhas no que 
toca a projetos ou a decisões a tomar no seu tra-
balho e nas suas tarefas. Poderá também ser-lhe 
oferecido um ganho suplementar a nível financeiro.

Saúde: Dores de joelhos.

Amor: Esta fase será bastante positiva para con-
seguir ajustar todas situações que lhe tenham tra-
zido preocupações, quer a nível da relação, quer a 
nível familiar. Momento oportuno para projetar algo 
importante na sua vida amorosa.

Financeiro: Poderá sentir que o seu caminho 
está no rumo certo. Sentirá proteção e apoio nas 
suas ideias e nos seus projetos. Momento favorável 
a nível financeiro.

Saúde: Momento positivo. Deverá beber mais 
água.

Amor: Fase com mudança nas suas rotinas e 
renovação em alguns padrões na relação com o 
seu par. Poderá sentir necessidade de encarar as 
mudanças de forma mais tranquila e deverá fazê-lo 
com apoio da pessoa que ama. 

Financeiro: Período de mudança que de mo-
mento lhe trará algum receio, mas que se mostrará 
muito positiva no futuro. Também poderá aproveitar 
para modificar alguns padrões que lhe trazem mau 
estar.

Saúde: Tendência a alergias de pele.
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 PASSATEMPOS

1. A professora pergunta:
    - Joãozinho, se nesta mão tenho seis laranjas, e nesta tenho cinco, o que tenho no total?
    - Umas grandes mãos, senhora professora!

2. – Mamã, o que é isso que tens na barriga?
      - É um bebé que o papá me deu.
      O Joãozinho olhou para a mãe assustado e desatou a correr para junto do pai:
       - Papá! Papá! Não dês mais bebés à mamã, que ela come-os!!!

3. A mãe do Joãozinho estava a conversar com uma amiga e dizia-lhe:
    - O meu Joãozinho gosta muito de dançar e de cantar. Quando for grande quer dedicar-se a uma 

destas duas coisas.
    Diz a amiga:
    - Então acho que devia dedicar-se à dança.
    - Porquê? Já o viste a dançar?
     - Não. Mas já o ouvi a cantar!!!

4. O Joãozinho chega ao pé da mãe e pergunta-lhe:
     - Mamã, os bombons de chocolate sobem as paredes?
     - Não, Joãozinho, os bombons não andam!
     - Ah, bom… então acho que comi uma barata!

5. – Joãozinho! Na sala de aulas não se pode dormir!
     - Já sei, sr. professor, o senhor não pára de falar!

6. Joãozinho vai ter com o pai e diz-lhe assim:
    - Papá, tenho uma notícia boa e outra má.
    - Primeiro conta a boa!
    - Passei a todas as disciplinas!
    - E a má?
    - Era mentira!...

7. Joãozinho pergunta à professora:
    - Sr. Professora, era capaz de me castigar por algo que eu não fiz?
    - Claro que não, Joãozinho.
    - Ainda bem, porque não fiz os trabalhos de casa…

8. Uma noite de verão, o Joãozinho não conseguia dormir e queixou-se ao seu pai:
    - Papá, os mosquitos estão-me a picar!
    O pai respondeu:
    - Então, apaga a luz.
    Passado um bocado, entra no quarto um pirilampo e o Joãozinho levanta-se, furioso:
    - Papá, os mosquitos agora vêm com lanternas!!!

9. No Natal, Joãozinho recebeu uma bicicleta. E foi logo experimentá-la:
    – Olha mamã! Sem uma mão!
    Passado um bocado:
    - Olha mamã! Sem as duas mãos!
    Quando voltou a passar pela mãe, exclamou:
    - Olha mamã! Sem dentes!!!

10. A professora tenta ensinar matemática ao Joãozinho.
      - Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, tu vais ficar com...com.... com....
      E o Joãozinho:
      - Contente!
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2agosto, sexta
Festa do Emigrante
Aver-o-Mar
Local: Largo do Emigrante
Hiorário: 19h00

O verdadeiro custo da moda
Cinema
Local: Fortaleza
Horário: 21h30

We find you
“O Verão convida”
Música
Local: Prç. República, PVZ
Horário:22h00

Festa da Francesinha
Paróquia Matriz
“Póvoa ao ar Alivre”
Local: Auditório da Lota
Horário: 19h00

Traquina River party
Festa de Verão
Local: Balasar
Horário: 18h00

3agosto, sábado
True Band
Local: Mercado Municipal, PVZ
Horário:10h30 

IV Etapa Futevólei
Local: Praia Náutico
Horário: 10h00

José Malhoa
Local: Escola 1.ª CEB Caxinas
Horário:22h00

2.ª Concentração Tratores
Local: Camp.Fut. Aguçadoura
Horário: 10h00

Paulo Vatayan
Música Feira Livro
Local: Lg Passeio Alegre
Horário: 22h00

Senhora da Saúde, Laundos
Concerto Ruth Marlene
Local: terreiro do Santuário
Horário:22h00

4agosto, domingo
Senhora da Saúde, Laundos
Procissão
Local: Santuário
Horário:16h00

Leo Europa Fórum 2019
Local: cine-teatro Garrett
Horário: 09h30

Manhã Desportiva
Pilates
Local: Fortaleza
Horário 11h15

Dia da Rendilheira
FNA em VCD
Local: Jardins Av. Júlio Graça
Horário: 15h00

Procissão Sr. Navegantes
Local: Caxinas
Horário: 16h00

The Soaked Lamb
Música Feira Livro
Local: Lg.Passeio Alegre
Horário: 22h00

ÚLTIMAS

LEGALIDADE DE EDIFÍCIO POSTA EM CAUSA

PSP DETEVE LADRÃO DE CARRO FURTADO APÓS PERIGOSA PERSEGUIÇÃO

Um homem com 58 anos foi 
detido em Vila do Conde por 
estar a conduzir um veículo 
furtado, ignorar a ordem de 
paragem, desrespeitar as regras 
de trânsito, provocar danos 
noutras viaturas e ainda por 
cima estar na posse de droga. 

O Comando Metropolitano 

da PSP dá conta que agentes 
da Esquadra de Intervenção 
e Fiscalização do Trânsito de-
tetaram o carro que constava 
para apreender depois de uma 
queixa apresentada no passado 
dia 24 de julho na Esquadra de 
S. Mamede de Infesta. 

Os polícias efetuaram “me-

A Loja Interativa de Turis-
mo no Largo do Passeio Alegre 
pode estar ilegal por ter sido 
construída no perímetro da 
zona de proteção da Fortaleza 
de Nossa Senhora da Concei-
ção. Foi isso que adiantou a 
edição de quarta-feira do JN. 

O matutino refere que o líder 
do PS local, João Trocado da 
Costa, consultou o processo de 
construção e, depois de verifi-
car que faltava um parecer da 
Direção Regional da Cultura 
do Norte, escreveu ao respeti-
vo responsável António Ponte, 
que, na resposta, confirmou a 
ausência de qualquer pedido 
por parte da Câmara Munici-
pal e assegurou que, de imedia-
to, iria pedir esclarecimentos à 
autarquia e “tomar medidas de 
reposição da ordem jurídica”. 

A zona de proteção foi cria-
da através de uma portaria de 
1981 e visou proteger a Forta-
leza do que pudesse interferir 
com   o valor patrimonial de 
um imóvel que desde 1960 tem 
a classificação de “interesse pú-
blico”. 

Ora para o líder do PS houve 
uma “ilegalidade feita à revelia 
das entidades que deviam ter 
sido consultadas” e continua a 
argumentar que não se percebe 

por que “razão se enfiou aquele 
edifício ali” já que “não dignifi-
ca em nada o espaço público”. 

Recorde-se que a localiza-
ção e opção arquitetónica da 
loja do Turismo Porto e Norte 
foram aspetos criticados por 
diversas forças partidárias nas 
últimas eleições autárquicas, 
tendo nalguns casos sido apeli-

O Arcebispo Primaz de Bra-
ga decidiu proceder a diversas 
nomeações para colmatar a au-
sência do padre António Tor-
res, o prior da Matriz, da Póvoa 
de Varzim, que faleceu no pas-
sado sábado (ver página 3). 

Numa nota que emitiu com 
data de quarta-feira, 31 de ju-
lho, D. Jorge Ortiga anuncia 
que dispensa o padre Avelino 
Castro da paróquia de Argivai 
e entrega-lhe a missão de ser 
pároco de Nossa Senhora da 
Conceição, ou seja da Matriz, 
na cidade, além da tarefa de ser 
reitor da Basílica do Sagrado 

BISPO DESIGNOU PADRE AVELINO 
COMO PÁROCO DA MATRIZ

Coração de Jesus, agora a cargo 
da paróquia. 

Para isso vai ter como cola-
borador o padre Delfim Tei-
xeira Afonso, um sacerdote 
dos Missionários Monfortinos 
que estava a prestar apoio em 
Junqueira, Bagunte e Tougui-
nhó, também do Arciprestado 
da Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde. 

Mas há mais: o bispo deci-
diu nomear José Figueiredo de 
Sousa, atual sacerdote em Bei-
riz (orago: Santa Eulália) e Rio 
Mau (S. Cristóvão) como páro-
co de Argivai (S. Miguel).        

didas para imobilização do 
veículo”, mas o suspeito “igno-
rou as indicações e colocou-se 
em fuga a grande velocidade”, 
batendo em três outros auto-
móveis. Acabou, no entanto, 
por ser detido na rua do Casal 
Novo, em Vila do Conde  às 
10h30 de ontem. 

dado de “mamarracho” o imó-
vel que custou 149 mil euros e 
que foi inaugurado em 26 de 
março do ano passado. 

Ouvido pelo JN, o presiden-
te da Câmara Municipal disse 
que a “à luz dos tempos atuais 
e do desenvolvimento da cida-
de, a delimitação daquela ‘zona 
on aedificandi” não faz sentido 

nenhum”, mas reconhece que a 
loja interativa está “mesmo no 
limite” dessa área protegida. 

Aires Pereira, que se mos-
trou “surpreendido” pelo pe-
dido de esclarecimento da 
Direção Geral da Cultura, já 
manifestou a disponibilidade 
do município para “trabalhar 
numa solução”.    

Os agentes verificaram então 
que o homem desempregado e 
morador em S. Mamede de In-
festa não tem sequer carta de 
condução e inclusive é suspeito 
de, no passado dia 29, ter ten-
tado atropelar um polícia em 
Leça do Balio e de ter albaroa-
do uma viatura da PSP. 


