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EM DESTAQUE

RÁDIO ONDA VIVA INOVOU COM
ORGANIZAÇÃO DO PRIMEIRO SUNSET DE VERÃO
Foi animado quanto baste o primeiro Sunset de Verão organizado pela Rádio Onda Viva, na tarde da passada quarta-feira, no recinto do antigo campo de treinos do Varzim. Os artistas saíram da festa com vontade de voltar, como disse, por exemplo, Hélder Pereira, o primeiro a subir ao palco. O grupo Sons do Minho fez questão de estar
presente e será sempre assim, sublinhou o vocalista Pi da Areosa. Pelo palco passou também a banda Top 5 que gostou de conviver com o público que acorreu ao evento,
reconheceu Bruno Pereira. Em ação esteve também Jorge Amado, um vimaranense que não poupou elogios à organização. Outro cantor, Will Souto, também foi convidado
para um espetáculo que correu bem. A jogar em casa esteve o DJ Padre Guilherme que elogiou o trabalho feito pela estação com os espetáculos. Depois do inédito Sunset, na
próxima semana os espetáculos das Noites de Verão voltam à hora habitual: 21h30. No dia 21, além dos nossos ouvintes, os protagonistas serão os artistas José Malhoa, Iran
Costa, Leo & Leandro, Cláudia Martins & Minhotos Marotos, Tânia Sampaio, Márcio Pereira e Rui Nova & Ana Oliveira (mais informação na página 7).

ESTATUTO EDITORIAL
1.O Jornal Póvoa Semanário é uma publicação 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 concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e
económicos das populações 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 objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5.O Jornal Póvoa Semanário compromete- se a cumprir os princípios éticos
e deontológicos 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

ASSINADO PROTOCOLO PARA OBRAS IMEDIATAS
A Câmara da Póvoa de
Varzim assinou no passado dia 2 um protocolo
de cedência de terrenos
(onde, em tempos, funcionaram unidades do
exército) que pertencem
à autarquia e a entrega
de um financiamento de
1,5 milhões euros para
a reabilitação, adaptação e ampliação do Centro Hospitalar Póvoa de
Varzim /Vila do Conde.
Além deste apoio do município, o Programa de
Investimentos na Área
da Saúde atribuiu ao
Centro Hospitalar, para
melhoramento das instalações e equipamento, o
montante de 3 milhões e
230 mil euros, sendo que
parte dessa verba será
destinada a garantir o
investimento nas obras a
realizar nos prédios cedidos pelo município.
Numa cerimónia na
unidade de saúde poveira, acompanhada por
profissionais, políticos e
elementos de entidades
das duas cidades, foi formalizado um acordo que
vai permitir que arranquem obras de imediato,
anunciou Gaspar Pais,
presidente do conselho de
administração. Ainda na
primeira fase vai surgir
um novo edifício no local
e, ao sair as consultas externas, haverá um efeito
positivo na unidade principal. Pretende-se construir um novo edifício
para as consultas externas
na Póvoa de Varzim, com
uma área de construção

aproximada de 1.500 metros quadrados, contendo
mais de 30 novos consultórios, salas para exames
e colheitas, entre outras
construções preparatórias
para o início da segunda
fase. Este pacote inicial
de investimentos previsto
para este biénio (19-20),
depois de concluído, terá
um impacto positivo quer
ao nível da eficiência,
quer na melhoria generalizada das instalações e
equipamentos do CH mas
só ficará completa, depois
de concluída a 2ª fase do
projeto.
Do lado da Câmara da
Póvoa de Varzim, Aires
Pereira disse que foi dado
um sinal de êxito ao país.
O autarca louva a ação da

ministra Marta Temido,
que de forma resoluta
deu o empurrão que falta
a todo o processo e soube
resistir a diversos interesses. A Câmara cede o
terreno por 50 anos através de um contrato de
comodato e Aires Pereira
mostrou-se visivelmente
satisfeito por este dia que,
disse, jamais vai esquecer. O edil escusou-se a
dizer se se estava a referir
à presidente da Câmara
de Vila do conde, Elisa
Ferraz, que não esteve
presente nem se fez representar na cerimónia.
Isto ao contrário, por
exemplo, do que fizeram
os deputados na Assembleia da República, Jorge
Machado, da CDU, e João
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Fonseca, do PS, o que
também mereceu o elogio de Aires Pereira porque, no seu entender, a
saúde deve ser um assunto de união entre todos.
Administração
quer oftalmologia
O conselho de administração do Centro
Hospitalar da Póvoa de
Varzim/ Vila do Conde
não desiste de tentar sensibilizar o Governo para
a necessidade de ser alterada a “Rede de referenciação” para que possa ter
a valência de oftalmologia (ambulatório), ainda
para mais quando, nos
dois concelhos, existe o
dobro da população para

aquilo que é considerado
necessário para o Serviço
Nacional de Saúde (SNS)
ter essa componente.
Esta, nesta altura, na tal
rede, está a ser prestada,
em maioria, pela Santa
Casa da Misericórdia de
Fão, Esposende. Ou seja
pelo setor social e não
diretamente pelo SNS.
O presidente do Centro
Hospitalar considera que
a situação atual “não faz
sentido nenhum” e entende que tal deve decorrer da falta de especialistas que grassa no SNS.
Entretanto,
Gaspar
Pais acrescentou que segundo a legislação atual,
o Centro Hospitalar tem
de preparar-se para, em
2021, possuir interna-

mento de saúde mental,
uma área que em Vila do
Conde vai continuar a ter
cuidados no âmbito do
ambulatório.
Todos os projetos do
Centro Hospilar estão
agora a ser equacionados porque a Câmara da
Póvoa vai ceder espaços
e dinheiro para a ampliação do Serviço de Urgência e a transferência
das consultas externas.
Gaspar Pais disse que a
ideia é separar as diversas
situações que ocorrem à
unidade da Póvoa, passando os doentes triados
com cor verde ou azul a
ser afastados dos casos
emergentes e surgindo
ainda um ponto para cuidados intermédios.
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CÂMARA MUNICIPAL
PARTE DA RECOLHA DE RESÍDUOS
REGRESSA PARA A ESFERA MUNICIPAL
A Câmara da Póvoa
de Varzim vai reassumir
uma parte da recolha
de resíduos que estava entregue a privados.
Vai inclusive comprar
veículos e contratar
pessoas para efetuar a
recolha de materiais entregues para reciclagem.
Se o executivo já estava
a pensar retomar o serviço, ganhou um novo

alento com uma decisão
do Tribunal Arbitral que
obrigou o município a
pagar mais 314 mil euros à empresa SUMA,
embora as partes tivessem
posteriormente
chegado a acordo por
um montante inferior:
162 mil euros.
Este “desconto” valeu o voto positivo dos
vereadores do PS, jus-

tificou o vereador José
Milhazes. Aires Pereira,
presidente da Câmara,
explicou que, nesta altura, os preços de recolha
já estão tão elevados que
compensa ao município
voltar a pegar no serviço de reciclagem que é
uma aposta da autarquia
devendo já no próximo
mês avançar a recolha
seletiva no Bairro Norte.

PS PEDE ESCLARECIMENTOS SOBRE
LEGALIDADE DA LOJA DE TURISMO
Os vereadores do Partido Socialista solicitaram esclarecimentos ao
presidente da Câmara
sobre a situação de eventual ilegalidade na construção da Loja do Turismo, situada no Largo do
Alegre, já que a mesma
foi concretizada sem o
parecer da Direção da
Cultura. Esta opinião
devia ter integrado o
processo burocrático por
causa da existência de

uma área de proteção à
fortaleza que condiciona
o tipo de edificações em
redor. José Milhazes justificou que o caso pode
ser “um problema complicado para resolver” e
o presidente da Câmara
adiantou que pretende
dialogar com o Estado
já no próximo mês, até
porque foi surpreendido
com a exigência e falta
do parecer. E apesar do
mesmo tipo de debate ter

sido levantado aquando da colocação de uma
marquise no Casino – na
altura uma batalha atravada pelo arquiteto JJ Silva Garcia -, Aires Pereira
disse aos jornalistas que
foi a primeira vez que o
assunto ganhou tais proporções. A situação vem
reforçar a reivindicação
da autarquia de que seja
alterada a zona de proteção da fortaleza, acrescentou.

CÂMARA APROVA VOTO DE PESAR
PELA MORTE DO PADRE TORRES
A vereação na Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim aprovou, por
unanimidade, um voto
de pesar pela morte do
padre António Torres
que era o prior da Matriz. O texto que foi sufragado por todos os
eleitos foi proposto pelo
presidente Aires Pereira
que justificou a homenagem póstuma ao sacerdote pelo que ele contribuiu para o município.
Entre outras maté-

rias foi também decidido abrir mais 26 vagas
para as Atividades Extra-curriculares (AEC)
de Inglês e Educação
Física.Do lado da oposição, o vereador do PS,
José Milhazes, voltou
a insistir na realização
o quanto antes de uma
reunião entre a Câmara e
os moradores da Matriz
para travar a especulação sobre a forma como
vão decorrer as obras no
bairro histórico. A sessão

de esclarecimento chegou a estar marcada para
março, mas foi cancelada
na sequência das reservas colocadas pela Comissão Nacional de Eleições, a CNE, a situações
semlhantes. Algo que o
vereador socialista espera já estar ultrapassado
apesar de, em setembro
(mês indicado por Aires Pereira aos eleitos do
PS), ficar a faltar somete
cerca de um mês para as
legislativas.

Via B
Av. 25 de Abril

Viana do Castelo

Rua Alexandre Pinheiro Torres
Rua Corregedor Gaspar Cardoso

Vila do Conde

um projeto
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DIVERSOS

AUTORIZADA MAIS PESCA DE SARDINHA
Os pescadores da sardinha vão poder capturar mais
1800 toneladas do que estava previsto. O anúncio foi
feito, no passado dia 2, pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino que justificou a autorização concedida pela
Comissão Europeia e pelos governos de Portugal e de
Espanha como algo resultante do crescimento da biomassa da espécie, ou seja da quantidade de sardinha no
mar que terá crescido 24 por cento. De acordo com a
quota em vigor, já só existiram 2182 toneladas autorizadas pelo que o reforço vai permitir manter a atividade até outubro, estima a ministra. Não será necessário

também reduzir os limites diários de captura (135 cabazes para barcos com mais de 16 metros) só que mantém-se a proibição de pesca às quartas-feiras. Trata-se
de uma “meia-vitoria”, referiu ao Jornal de Notícias
Humberto Jorge, da Associação Nacional das Organizações de Produtores de Pesca do Norte (Anopcerco)
já que, no seu entender, a quota podia ir até às 20 mil
toneladas para Portugal e Espanha em vez de se ficar
nas 13700. Ainda assim, houve “um sinal de esperança” depois dos últimos cinco anos de “fortes restrições”,
acrescentou.

FESTAS DA SARDINHA E DO MAR
A tenda junto ao Auditório da Lota está a receber
mais uma iniciativa do evento ‘Póvoa ao Ar Livre’.
Agora é a Juvenorte que serve sardinhas assadas,
bifanas, carnas na brasa, caldo verde e outros petiscos. Até domingo há refeições às 20h e ao meio-dia.
A 14.ª edição do Festival da Sardinha tem ainda a
animação dos cantores Manuel Moura e Francisco
Nova, dos ranchos Caxineiro e de Aver-o-Mar assim
como do Grupo Folclórico Poveiro. O espaço recebe
também música e dança do Bairro Norte.
Anteriormente decorreu a Festa do Mar, festival
organizado pelo Leões da Lapa, na quinta etapa do
evento que pretende juntar o melhor da gastronomia e cultura poveira.

Pub.
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FREGUESIAS

ESTELA HOMENAGEOU
ILUSTRE DA TERRA
Foi ontem, domingo, descerrada na freguesia da Estela, na
Póvoa de Varzim, uma lápide
na casa onde nasceu Manuel
Gomes dos Santos. O advogado faleceu, aos 88 anos, em 23
de janeiro deste ano em Lisboa,
onde estava radicado, mas nunca esqueceu a terra natal. Foi
um investigador da história
local, tendo escrito no Boletim

Cultural e em diversos órgãos
de comunicação social locais.
Ontem, na cerimónia no lugar
da Pedrinha, foi alvo de uma
singela homenagem na qual
estiveram presentes populares,
familiares, o vice-presidente
da Câmara, Luís Diamantino,
o líder da Junta da Estela, José
Armandino Domingues, entre
outras individualidades.

OBRAS RECOMEÇARAM EM AVER-O-MAR E VÃO DURAR 14 MESES
Já recomeçaram as obras de
remodelação e ampliação da
Escola EB 2,3 de Aver-o-Mar,
mas desta vez a empreitada estará a cargo da empresa Construções Corte Reto, Lda.
A Câmara da Póvoa de Varzim informa que já foram instalados contentores para receberem os alunos durante 14
meses e é feito um apelo à compreensão de toda a comunidade escolar (alunos, professores,
funcionários, encarregados de
educação) para os condicionamentos que as obras poderão
causar. Para não haver interfe-

rências “entre a obra e o normal
funcionamento da escola haverá a necessidade de, por parte
dos alunos, serem também
tomadas medidas cívicas adequadas”, apela a autarquia. Recorde-se que a Câmara invocou
“interesse público” para rescindir contrato com a anterior
empresa, Habitâmega, que exigiu uma revisão financeira do
contrato pelo facto deste não
prever a realização de obras em
simultâneo com as aulas. As
obras, que tinham começado
no final de 2018, pararam em
Abril deste ano.

PADRE PEDRO AMORIM
CELEBROU BODAS DE OURO
SACERDOTAIS EM TERROSO
O padre António Pedro
Campos Amorim assinalou
50 anos de sacerdócio. A festa
decorreu em Terroso, freguesia onde é pároco há quase 31
anos, acumulando também a
paróquia de Navais desde 2007.
O convívio, no passado dia
4, juntou perto de três centenas
de pessoas que não quiseram
faltar à festa do padre poveiro

de 74 anos que, neste meio século de vida religiosa, também
passou 4 anos em Aveiro, 7 em
Guimarães e teve uma passagem pela Póvoa de Varzim. A
Eucaristia festiva foi marcada
pela entrega de diversas lembranças, sendo de destacar a
mensagem do Papa Francisco
lida pelo Arcipreste Casado
Neiva.
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FREGUESIAS

DESCIDA DE CARROS ARTESANAIS LOTOU LAUNDOS
Tartaruga Quinas, recentemente tratada e
devolvida ao mar, foi o
tema principal do veículo
vencedor da 11.ª descida
de carros artesanais que
decorreu no passadod
domingo no Monte de S.
Félix, em Laúndos e que
tinha como assunto obrigatório a “ecologia integral”.
A criação da equipa
“Oceanos em Movimento”que apresentou, como
condutores, Paulo Luís
Dias Alves e Luciano
Moreira, foi construída
com arame, esferovite,
espuma, tinta, cartão,
rede de pesca reciclada e
garrafas de plástico. Foi
também a que obteve
mais gostos na rede social
Facebook, que por isso
arrecadou uma segunda
distinção.
Em segundo lugar ficou
“Save the planet” (venceu

a categoria “carro mais
ecológico”) e no terceiro
posto ficou o carrinho
intitulado “Limpinho”.
O prémio para a melhor
apresentação, realizada
na manhã antes da prova,
foi para o carro designado por “Tubarão”, de uma
equipa de Guimarães.
Os carros artesanais foram apreciados por um
júri e a velocidade não foi
o critério fundamental.
O “Laundos em Movimento” é um festival
com o qual a paróquia
local, liderada pelo padre Guilherme Peixoto,
vai procurando angariar
receitas para necessidades da freguesia e, neste
caso, o projeto em causa
é a construção da nova
sede dos escuteiros. Este
ano um problema ligado
aos seguros obrigou ao
cancelamento da prova
de BTT.

Pub.
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JUSTIÇA
OCORRÊNCIAS

GNR MUITO ATIVA NA REGIÃO
FACADAS DENTRO
DE SUPERMERCADO
Um homem com 36
anos de idade foi detido, na tarde do passado
dia 9, pela GNR por ter
esfaqueado duas pessoas
num
estabelecimento
comercial onde estaria
a furtar alguns artigos.
Aliás, segundo uma fonte da Guarda, a ação dos
militares foi tão rápida
que o individuo ainda
foi apanhado com produtos que estariam à
venda no supermercado
Mini-Preço na Varziela,
Árvore, Vila do Conde.
Na versão dessa fonte
da GNR, o sujeito usou
uma arma branca e feriu o funcionário uma
cliente, mas também ele
próprio. Os três tiveram
inclusive de receber tratamento hospitalar, dois
no serviço de Urgência
do Centro Hospitalar

local e um no Hospital
Pedro Hispano, em Matosinhos, embora os ferimentos tivessem sido
ligeiros, complemento
uma fonte da corporação de bombeiros que
enviou para o local três
ambulâncias e seis elementos. Já a GNR mobilizou dois carros patrulha do posto de Vila do
Conde e uma unidade
do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Matosinhos.
REDE BURLAVA
COMPRA DE CARROS
A GNR anunicou a detenção um homem com
45 anos de idade que
seria o cabecilha de um
grupo que se dedicaria
à aquisição, com cheques falsos, de viaturas
a particulares, nomeadamente de veículos que
estavam à venda em pla-

taformas na internet. A
ação foi desenvolvida em
Esposende por militares
do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos que, numa busca
domiciliária, encontram
um selo branco, vários
carimbos para inscrições
em cheques, material
de corte e medição de
papel e impressoras, 11
telemóveis, 4010 euros
em dinheiro e diverso
material ligado à compra em curso de carros
no Algarve e em Aveiro.
A GNR apreendeu uma
viatura que, através de
burla e falsificação de
documentos, tinha sido
obtida no distrito de
Viana do Castelo. O automóvel foi, há um ano,
anunciado no Facebook
e está avaliado em 14 mil
euros. Na operação tornada pública no dia 12,
mas realizada no dia 9,
Foram identificados três

homens , com idades entre os 14 e os 21 anos, e
uma jovem com 17 anos
que fariam parte da rede.
O suposto cabecilha foi
conduzido para cadeia
já que sobre ele já pendia um mandado para
cumprir uma pena de 11
anos de prisão também
pela prática de crimes de
burla e falsificação.
SAPATILHAS
APREENDIDAS
Um homem com 37
anos de idade “foi identificado e constituído
arguido pela suspeita

CASOS DIVERSOS DÃO ALGUM
TRABALHO AOS BOMBEIROS
FOGO
NUMA CASA
Houve um incêndio na
Póvoa de Varzim, mais
propriamente numa habitação na rua Belarmino
Pereira. O alerta foi dado
às 22h25 do passado dia
1 de agosto e a Autoridade Nacional de Proteção
Civil registou a utilização
de 13 recursos humanos
e quatro veículos. Ao que
pudemos apurar tratou-se
de um fogo num equipamento de uma casa de
banho de uma habitação,
mas não houve danos pessoais a lamentar. Estiveram presentes os bombeiros da Póvoa e a PSP local.

CHAMAS EM
QUADRO ELÉTRICO
Os Bombeiros da Póvoa
de Varzim foram chamados ao final da tarde de
segunda-feira
passada
para apagarem as chamas
que surgiram na vila de
Aver-o-Mar, mais propriamente na rua do Sargaceiro, a via marginal
que a norte desemboca
junto à praia de Quião. O
alerta soou no quartel da
corporação às 18h37 e à
chegada ao local a equipa
com quatro bombeiros
verificou que o problema ocorrera num quadro
elétrico e a situação foi
prontamente debelada, fi-

cando depois entregue ao
piquete da EDP a reposição da normalidade.
INCÊNDIO
EM CARROS
Na madrugada do passado dia 6 chegou à redação da Rádio Onda Viva
a notícia de um incêndio
num veículo e o registo
da Autoridade Nacional
da Proteção Civil apontou
o alerta para as 3h31. A
corporação de bombeiros da Póvoa de Varzim
acrescentou que o fogo
foi na Avenida Linha da
Póvoa, que é paralela ao
canal do metropolitano, e
estiveram envolvidos uma

viatura e quatro elementos da corporação.Desconhece-se a origem das
chamas.
Também na madrugada do passado dia 8 um
carro foi consumido pelas chamas.A corporação
de bombeiros de Vila do
Conde confirmou que o
alerta foi dado à 1h47 e
que, do quartel, saiu de
imediato uma equipa de
cinco elementos numa
viatura de combate ao
fogo. Apesar do esforço
aplicado, não foi possível
salvar o veículo da destruição na rua da Estrada
Velha que liga a freguesia
de Árvore a Mindelo.

da prática do crime de
contrafação, tendo os
factos sido remetidos ao
Tribunal Judicial de Vila
do Conde”.É isso que
refere um comunicado da Guarda Nacional
Republicana que conta
alguns detalhes da operação que culminou na
apreensão de 258 pares
de sapatilhas de várias
marcas registadas, mas
trata-se “material presumivelmente contrafeito”.

A GNR acrescenta que
a ação foi realizada por
uma unidade do Destacamento de Controlo
Costeiro de Matosinhos,
na madrugada do dia 13
durante uma “fiscalização rodoviária” realizada
em Vila do conde. Num
veículo mandado parar,
os militares encontraram as sapatilhas e o
condutor vai agora ter de
agora responder às autoridades judiciais.

Foguetes apreendidos em Vila do Conde
A PSP através do seu Núcleo de Armas e Explosivos continua a verificar a legalidade dos artefactos
pirotécnicos que costumam ser utilizados em festejos
populares e, em comunicado, o do Comando Metropolitano do Porto dá conta de uma apreensão feita
em Vila do Conde no âmbito dessa vigilância que
intitulou de “operação Focus 2019”. A força policial
não concretiza onde agiu e é certo que neste mês não
faltam festas de maior ou menor dimensão. Somente foi adiantado que, no dia seis, foi apreendida uma
estrutura própria para o lançamento de fogo-de-artificio e 149 balonas (na imagem). Foram levantados
três autos de notícia por contraordenação e a identificados quatro homens, por violação das regras de
segurança. Pouco tempo depois, a PSP voltou à carga
e apreendeu 128 balonas e quatro estruturas próprias
para lançamento de fogo-de-artifício. Mais uma vez
o comunicado não referiu onde decorreu a operação,
mas indicou que tal sucedeu no dia 10 (sábado) e que
foi levantado um auto de notícia por contraordenação e identificado um homem, por violação das regras de segurança, mormente das condições legais de
armazenamento.

Pub.
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PÓVOA DE VARZIM E JUVENTUDE ANDAM DE MÃOS DADAS
O 34º aniversário do
Conselho Nacional de Juventude foi celebrado na
Póvoa de Varzim e a comemoração contou com
a presença do Secretário
de Estado da Juventude e
do Desporto.
João Paulo Rebelo foi

recebido pelo presidente
da Câmara Municipal,
Aires Pereira, tendo este
oferecido uma camisola
poveira ao governante.
Esta foi a segunda vinda de João Paulo Rebelo à
Póvoa de Varzim nos últimos dias.

O momento serviu
para apresentar o Encontro Nacional da Juventude, evento que irá juntar
centenas de jovens e que
vai decorrer no concelho
já no próximo mês sob
a temática “Reforma do
sistema político”.

ARRANCAM AS OBRAS NO BAIRRO DA MATRIZ
A Escola EB 2,3 Dr.
FlA Requalificação do
Espaço Público no Bairro
da Matriz começou. Esta
empreitada do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano está a ter
os primeiros trabalhos na
Rua Madre Deus. Neste
sentido, a autarquia aler-

tou para a necessidade de
proceder a algumas alterações à circulação automóvel na zona: corte de
trânsito na Rua da Moita e impedido o acesso à
Rua Senhora do Monte.
Como alternativa, é sugerido aos condutores
que circulem pela Rua da

Conceição – Rua Cidral
– Rua 1º de Maio – Rua
Visconde Azevedo – Rua
Fernando Barbosa (conforme mapa). Recorde-se
que a intervenção prevê
a requalificação e valorização de todo o espaço
público da área do Bairro
da Matriz, procurando

a transformação do espaço que atualmente é
dominado pelo automóvel e devolvê-lo ao peão,
privilegiando os modos
suaves de deslocação, oferecendo condições de segurança e conforto para
fruição daquela zona da
cidade.

PÓVOA DE VARZIM MOSTROU-SE NA FEIRA DE ARTESANATO
O município da Póvoa
de Varzim participou,
uma vez mais, na Feira
Nacional de Artesanato
de Vila do Conde, durante os 15 dias, num espaço
onde se pretendeu promover e valorizar o ex-libris do artesanato local, a
Camisola Poveira.
Tradicionalmente feita
em lã branca e decorada
a ponto de cruz com linha vermelha ou preta,
a camisola integrava o
traje do pescador poveiro até finais do século
XIX, altura em que o luto
associado à grande tragédia marítima de 27 de
fevereiro de 1892 traçou

a sentença de morte desta
peça de cor branca.
O seu uso foi revitalizado com a criação do Gru-

SOBRERODAS
A CERTEZA DE VIAJAR
EM BOA COMPANHIA

po Folclórico Poveiro, em
1936.
Desde aí a camisola
tem evoluído, assistindo-

-se à introdução de novos
motivos de inspiração
marítima, adoção de diversas fibras e diversifica-

sola poveira pelo mundo,
que representou a cidade
no último dia da FNA no
passado domingo.

Pub.

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

Carmo Matias - 963 464 515
Rui Costa - 966 327 188

MARROCOS - DE 10 A 19 OUTUBRO

email: info.sobrerodas@gmail.com

VISITAS A TANGER, FEZ, MERZOUGA, MARRAQUEXE, CASABLANCA, RABAT...

facebook: Sobrerodas Carmorui

ção de cores.
E foi precisamente o
Grupo Folclórico Poveiro, embaixador da cami-
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EDUARDO É O NOVO LOBO DO MAR E RITA FOI ELEITA A MUSA DA PRAIA
O poveiro Eduardo
Aguiar, com 18 anos de
idade, e Rita Menezes
com 24, natural do Porto,
foram os vencedores do
concurso Musa da Praia

e Lobo do Mar 2019 que
mais uma vez encheu de
beleza e glamour o Salão
Nobre do Casino da Póvoa. Os eleitos pelo júri
superaram a concorrên-

cia de Andreia Carvalho,
Mafalda Almeida, Marta
Neves e Débora Nogueira
(elas) e Tino Pinto, João
Ribeiro, Pedro Marques e
Pedro Neves (eles).

Sara Sampaio, do Bairro de Belém, venceu o
prémio para o melhor
Traje Poveiro do Ano, superando as concorrentes
dos bairros de Regufe e

da Mariadeira.
A gala, realizada no
passado dia 3, foi uma
iniciativa conjunta da
Party People, Rádio Onda
Viva, jornalPóvoa Sema-

nário e A Voz da Póvoa.
A quarta edição da
Musa da Praia/Lobo do
Mar teve o apoio da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim.

26 ANOS FESTEJADOS EM GRANDE ESTILO
PELO GRUPO ‘TRICANAS POVEIRAS’
No âmbito do 26º aniversário, o Grupo Recreativo e Etnográfico “As
Tricanas Poveiras” realizou, no sábado à noite,
o Encontro de Danças
e Cantares Costa Verde
2019. Depois de desfilarem da Esplanada do
Carvalhido, pela Avenida
dos Banhos, em direção
ao Passeio Alegre, os grupos presentes atuaram no

Palco no Largo do Passeio Alegre. Para além do
Grupo Recreativo e Etnográfico “As Tricanas Poveiras”, atuaram o Rancho
Velhas Guardas Fazendas
de Almeirim (Ribatejo) e
o Rancho Folclórico dos
Pescadores de Matosinhos (Douro Litoral).
O Grupo Recreativo e
Etnográfico “As Tricanas
Poveiras” surgiu a 4 de ju-

lho de 1993, no culminar
de um encontro festivo
por alturas das festas de
S. Pedro. A intenção por
altura da sua fundação
era a de formar um grupo
de danças e cantares que
dignificasse o nome da
Póvoa de Varzim, nacional e internacionalmente e preservasse os usos,
costumes e tradições poveiras.

ERVANÁRIA JASMIM DOURADO
* PRODUTOS NATURAIS
* REIKY
* HIPNOSE CLÍNICA
* FORMAÇÃO DE MASSAGEM GEOTERMAL
* 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
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FESTA DA CERVEJA E DO MARISCO ANIMA FÃO ATÉ 19 DE AGOSTO
A Junta da União de Freguesias de Apúlia e Fão, em Esposende, está a organizar, até 19
de agosto, a XXIII edição da
Festa da Cerveja e do Marisco. Este festival está entre os
maiores festivais do género que
acontecem no pais e é o que
mais se destaca em todo o norte
de Portugal.
A excelência da gastronomia
apresentada, baseada em marisco, assim como a rusticidade
do recinto, a Alameda do Bom
Jesus de Fão, aliados à segurança e comodidade com que são
recebidos os visitantes tornam
este evento impar. Em simultâ-

neo, e no mesmo recinto, acontece a XXII Feira do Artesanato,
com cerca de 50 expositores.
Esta iniciativa possibilita que
associações culturais, desportivas, os Bombeiros Voluntários,
associações de cariz social, e
outras, através da venda de pratos à base de marisco consigam
receitas e ganhos que os ajudem
nos orçamentos e planos de atividades anuais.
As várias áreas de restauração
estão integralmente cobertas e
na totalidade apresentam cerca
de 1200 lugares sentados, sendo
a entrada no recinto gratuita e
com animação todos os dias.

ESPOSENDE DISTINGUE D. JORGE ORTIGA COM A MAIS ALTA DISTINÇÃO MUNICIPAL
No Dia do Município e da
Cidade de Esposende, que se
comemora a 19 de agosto, a
Câmara Municipal de Esposende vai atribuir a Medalha de
Honra ao arcebispo Primaz de
Braga, D. Jorge Ortiga. A atribuição deste título honorífico
acontece no ano em que D. Jorge Ortiga apresentou a sua resignação ao Papa Francisco,
como manda o Código de Direito Canónico. A título póstumo, o Município de Esposende
vai distinguir a escritora Agustina Bessa-Luís, com a Medalha
de Mérito Cultural e o professor
João Carvalho, antigo presidente do IPCA, com Medalha de
Mérito Municipal.
Na sessão solene agendada
para a próxima segunda-feira,
às 11 horas, no Auditório Municipal de Esposende, serão
ainda distinguidos, com a Medalha de Mérito Municipal, os
padres Arlindo de Areia Ama-

MILHARES NA
PEREGRINAÇÃO
À FRANQUEIRA
EM BARCELOS
A tradicional Peregrinação
Arciprestal à Franqueira, em
Barcelos, realizou-se no passado domingo, dia 11 de agosto.
Os peregrinos, em grande
número, acompanharam o andor e encheram o santuário e as
áreas envolventes, por devoção
a Nossa Senhora, em mais uma
demonstração de fé que contou
com a presença de muitos emigrantes de férias na terra natal.

ro, António das Neves Regado
Carqueijó, Gil Afonso Losa, António Jorge da Torre e Joaquim
Vilas Boas Lima, o cidadão
António da Silva Fortunato de
Boaventura, o Capitão de Fragata Raúl Manuel Pato Risso e
a Associação Humanitária dos
Dadores de Sangue de Esposende, pelo seu 25º. aniversário. O
Clube de Caça e Pesca de Antas
será distinguido com a Medalha
de Mérito Desportivo, pelo seu

25.º aniversário. Serão distinguidos, também, dois funcionários,
pelos 25 anos de bons serviços
no Município de Esposende.
O Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, será agraciado com mais alto galardão
atribuído pelo Município de
Esposende, pelo relevante contributo para o engrandecimento espiritual e evangelização da
diocese de Braga e o que essa
ação representa para o concelho
de Esposende, mercê do acompanhamento permanente, cooperante e próximo das ações do
arciprestado de Esposende, do
Município e da sua população.
Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa-Luís, escritora maior
da Literatura Portuguesa, viveu
em Esposende cerca de quatro
anos, e será distinguida, a título
póstumo, pelo seu grande contributo na memória identitária
da comunidade esposendense.
De igual modo, a título póstu-

mo, o Município de Esposende
distinguirá o professor João Carvalho, ex-presidente do IPCA
pelo empenho no lançamento
das bases para a existência de
ensino superior público em Esposende, cuja concretização está
em curso.
Pelos 50 anos de sacerdócio,
serão distinguidos, com Medalha de Mérito Municipal, os
padres Arlindo de Areia Amaro,
António das Neves Regado Carqueijó e Gil Afonso Losa, todos
de Marinhas e os padres António Jorge da Torre, de Vila Chã
e Joaquim Vilas Boas Lima, de
Forjães.
António da Silva Fortunato
de Boaventura será agraciado
pelo profícuo trabalho em prol
da comunidade, nomeadamente
como Presidente da Direção da
“Esposende Solidário- Associação Concelhia para o Desenvolvimento Integrado de Esposende”, lugar que ocupou durante

uma década.
O Capitão de Fragata Raúl
Manuel Pato Risso será distinguido pelo bom desempenho
no cargo de Capitão do Porto
de Mar de Viana do Castelo, ao
qual pertence a delegação de
Esposende da Autoridade Marítima Nacional, em especial
pela colaboração com a comunidade piscatória.
A Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de
Esposende e o Clube de Caça
e Pesca de Antas serão agraciados com as Medalhas de Mérito Municipal e Desportivo, respetivamente, por celebrarem o
25.º aniversário.
No Dia do Município e da
Cidade de Esposende serão
distinguidos os seguintes funcionários da Câmara Municipal que completaram 25 anos
de serviço efetivo: Carlos Moreira Bajão e Durval Baptista
Morgado.
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VILA DO CONDE

ELISA FERRAZ FOI CONSTATAR CONCLUSÃO DE OBRAS NA CIDADE
O passado sábado ficou marcado pela abertura ao público
da requalificação realizada pela
Câmara Municipal de Vila do
Conde no Largo do Ribeirinho,
Largo da Bajoca, Rua Dr. Elias
de Aguiar e na Travessa Joaquim Maria de Melo.
Deste conjunto de intervenções, destaca-se a requalificação do Largo da Bajoca, onde o
município demoliu uma construção em ruínas para alargar o
referido espaço público.
As obras consistiram na correção do perfil dos arruamen-

tos primitivos, repavimentação,
construção de passeios, de baías
de estacionamento e de coletores de águas pluviais, numa estratégia de intervenção baseada
nas soluções já postas em prática noutras vias do Centro Histórico.
A presidente da Câmara, Elisa Ferraz, acompanhada por
vereadores e técnicos da autarquia, visitou os locais, constatando que a intervenção veio
criar melhores condições de
mobilidade, sobretudo ao nível
pedonal.

ACAMPAMENTO DE ESCUTEIROS ANIMOU FREGUESIA DE PARADA
Centenas de escuteiros
concentraram-se na freguesia de Parada, em Vila do
Conde, no acampamento do
Núcleo Cego do Maio, do
Corpo Nacional de Escutas,
ou seja dos concelhos da Póvoa de Varzim, Esposende e
da parte do território vila-condense que está acima do
rio Ave. A partir do dia 7, estiveram presentes elementos
com idades compreendidas
entre os 6 e os 22 anos de
idade e o acampamento, o
ACANUC, teve como lema
“Gestos que educam “ que,
lê-se num comunicado da
organização, marcou “a comemoração dos 100 anos de
caminheirismo a nível mundial e dos 95 anos deste Núcleo, sendo que o exemplo é a
mais eficaz forma de educar”.

David Correia Alves, filho
de Maria de Fátima Correia e
de Emanuel Alves, na sua primeira comunhão, conseguiu
juntar a enorme família uma
vez que o avô, de 84 anos, tem
dez filhos nos quatro cantos
do mundo. Depois da cerimónia religiosa em Laundos, a
festa prosseguiu numa quinta
em Terroso.
Fotos de Anna Costa

CAETANO NÃO
QUER LIDERAR PS
Depois da saída do presidente da concelhia, que invocou razões de saúde para
abandonar o cargo, surgiu
o vereador eleito pelo partido, António Caetano, a
dizer que não é o substituto
de Abel Maia nem quer ser,
porque não vai concorrer às
eleições internas.
Num artigo de opinião
publicado nos jornais Terras do Ave e Jornal de Vila
do Conde, o socialista escreve que, tendo regressado
à vida profissional, assumiu
“compromissos de trabalho
que são, nesta altura, incompatíveis com o exercício de
funções executivas, na presidência do partido”.
Recorde-se que António
Caetano trabalha atualmente na Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim (é gestor
de contratos).
Se não continua na concelhia, o mesmo é diferente
na vereação, onde permanecerá para, diz, não defraudar as expetativas dos 14 mil
eleitores que confiaram no
PS.
Sobre a vida interna do
partido confirma que reina
uma divergência de opinião
no PS. “Desenganem-se
aqueles qu querem construir
e fazer passar a ideia de que
o PS está unido e coeso em
Vila do conde”.
O jornal Terras do Ave,
em investigação própria,
adianta que Vitor Costa vai
tentar chegar à liderança local do partido tendo inclusive o incondicional apoio do
ex-presidente da Câmara,
Mário Almeida.
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NOITES DE VERÃO

OUVINTES FIÉIS NÃO FALTARAM À SEGUNDA FESTA
Apesar do tempo agreste em pleno mês de agosto, a Rádio Onda Viva decidiu manter o espetáculo do passado dia 8 em respeito pelas inúmeras pessoas que já tinham adquirido os ingressos e também por perceber que os artistas têm sempre um gosto especial em se deslocarem à Póvoa de Varzim
nas quartas-feiras de verão. Mas a administração da rádio mostrou-se também compreensiva com aquelas pessoas que não foram ao campo de treinos, embora tenham comprado o bilhete e, logo ao princípio das emissões do dia seguinte, informou os ouvintes que quem estivesse nessa situação
poderia utilizar o bilhete no espetáculo seguinte, que decorreu na tarde da passda quarta-feira (ver página 3).
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FUTEBOL
A IMPORTÂNCIA DAS TRANSIÇÕES OFENSIVAS NO FUTEBOL ATUAL

RUI RODRIGUES
comentador no programa
“Pontapé de Canto”,
às segundas-feiras depois das
22h na Rádio Onda Viva

Para mim a transição ofensiva agressiva é determinante e
decisiva em muitos jogos onde
defrontas equipas que baixam o
bloco e fecham bem os espaços
de criação. A minha ideia é suportada na velocidade do futebol atual, existem duas formas
de a potenciar, uma na procura
imediata de situações de finalização quando o adversário está
desiquilibrado e desorganizado
defensivamente após ter perdido a posse de bola. A outra
consiste em manter a posse
de bola e provocar o adversário com bola quando este está
defensivamente organizado. A
mobilidade da equipa e a dinâmica posicional da mesma com

e sem bola são fatores decisivos
para este momento. Uma circulação de bola rápida, objetiva e
intensa pode também ser determinante para os teus jogadores
entenderem e porem em prática aquilo que pretendes. Alternar a circulação horizontal
e vertical pode também acrescentar dificuldades acrescidas
às organizações defensivas contrárias. A distância entre linhas
ou a incorporação de mais um
jogador surpresa que crie superioridade no setor intermediário também te pode ajudar a
desiquilibrar o posicionamento
defensivo do adversário.
O Varzim estreou-se na 2ª
liga com um empate a 0 dian-

te da Oliveirense, a equipa dominou o jogo e o adversário, a
equipa apresentou boa consistência em organização defensiva mas dificuldades em criar
situações de golo. Foi um jogo
com muitas faltas e poucos remates fruto da estratégia muito defensiva do adversário, se
Stanley tem materializado em
golo a melhor oportunidade
do jogo aos 5 minutos poderíamos ter visto outro espetáculo.
Faltou ao Varzim mais largura
nas alas e maior capacidade de
pressão ao portador da bola
adversário na sua 1ª fase de
construção, e maior mobilidade e trocas posicionais do seu
tridente ofensivo. No ataque à

profundidade o trio da frente
foi muitas vezes apanhado em
fora de jogo o que beneficiou e
muito o adversário a segurar o
nulo.
Já o Rio Ave apresentou mais
um reforço o central Aderllan
Santos e viu o seu jogo com o
Guimarães ser adiado para 8 de
setembro devido a problemas
com a bancada nascente do seu
estádio. Quem ficou a perder
foi o futebol. Apesar de respeitar a decisão por motivos de segurança parece-me que existe
muita coisa por explicar no comunicado. O futebol Português
tem de melhorar a organização,
a valorização e a competitividade das suas ligas profissionais.

EDGAR PINHO: “CANDIDATO-ME POR AMOR AO VARZIM E PARA UNIR OS VARZINISTAS”
Edgar Pinho, empresário poveiro de 64 anos de idade com
interesses na indústria agro-pecuária, imobiliário e moda,
apresentou-se à comunicação
social como candidato a presidente do Varzim Sport Club no
ato eleitoral marcado para o dia
21 de Setembro.
“Apresento-me aqui, acompanhado da minha esposa porque sou um homem de família,
e é a união da família varzinista
o meu primeiro desiderato. O
meu pai foi vice presidente deste clube nos anos 70, ao lado do
dr. Manuel Vaz, e eu sou o sócio nº135, filiado desde 1965. A
situação demissionária da atual
direção levou-me a aceitar este
desafio, até porque convém dar
alguma estabilidade, nomeadamente à nossa equipa profissional. Quem começa bem, tem
mais condições de acabar ainda melhor, e se formos eleitos,
temos uma vasta equipa para
trabalhar. Não estaremos nunca para sacrificar o passado e as
pessoas que até agora geriram o
clube, mas sim encontrar soluções que engrandeçam o Varzim no futuro. A minha experiência empresarial diz-me que
teremos que apostar em equipas multidisciplinares, com
gente competente a trabalhar
nas respetivas áreas. Na Formação, no Marketing e Publicidade, no Património, no Futebol
Profissional, enfim, teremos
equipas capazes e competentes,
compostas por gente que já está
praticamente definida, mas só
em devido tempo apresentaremos a na nossa lista. Quando me questionam se tenho
conhecimento da situação do
clube, posso assegurar-vos que,

apesar de não ter falado sobre
estes assuntos com o atual presidente, que conheço tudo em
relação ao Varzim. Devo também informar-vos que estarei
na AG do dia 16 de Agosto e
não farei parte da CA eleita
para gerir o clube neste período
de transição. A minha candidatura não fecha a porta a outras,
o que a acontecer revelará a vitalidade da massa adepta.”
Com este anúncio, o clima
de alguma contestação ao demissionário Pedro Faria parece
ter acalmado, nomeadamente
nas redes sociais, embora seja
já pública a não recandidatura
do próprio.
Na futura lista (que ainda não
foi divulgada) parecem constar
nomes de empresários poveiros
com prestígio na praça pública
e que poderão ser importantes
para criar a tão proclamada
“união da família varzinista”.

DIREÇÃO DO VARZIM
JUSTIFICA DEMISSÃO
Foi para evitar um “clima de
instabilidade e guerrilha” que
a direção do Varzim justificou,
em comunicado, a apresentação da demissão que vai levar
à realização da assembleia geral
no próximo dia 16 para escolha
de uma comissão administrativa que fique ao leme do clube
até à realização de eleições. No
documento, Pedro Faria e demais membros da direção referem que, após a realização das
últimas eleições,” houve quem
não conseguisse aceitar o resultado eleitoral” e “seguiram-se
campanhas de difamação, calúnias e injúrias, muitas vezes
anónimas”. Mais: “procurou-se denegrir, na praça pública,
a imagem dos Dirigentes do
Clube. Pintaram-se e vandalizaram-se as paredes do nosso

próprio estádio e criaram-se
enormes divisões entre os sócios e os adeptos”. Ainda assim, a direção foi enfrentando
as “adversidades” internas até
que recentemente um grupo de
sócios apresentou ao presidente
da assembleia geral um pedido
para a marcação de uma reunião magna para a destituição
dos órgãos sóciais.
“Não foram apresentadas razões ou justificações, mas não
pode deixar de se interpretar
como manifestação de desagrado de um conjunto relevante de
sócios do Clube”, concluem os
dirigentes.
Os subscritores do comunicado dizem que nunca estiveram “agarrados ao poder”, mas
entendem que “ uma Assembleia Geral com aquele fim,
independentemente do resultado, não iria prestigiar a história e a vida de um Clube centenário como o Varzim Sport
Club, mas apenas iria ser mais
um foco de divisão e instabilidade entre os nossos sócios”.
E é até antecipado o desfecho:
“Fossem quais fossem as conclusões dessa reunião, a massa
associativa do clube ficaria irremediavelmente fraturada e
essa clivagem poderia ter consequências irreparáveis na vida
futura do clube”. Assim sendo,
adiantam os dirigentes: “Não
iremos contribuir para alimentar essas divisões. A vitalidade
e sustentabilidade do nosso
Clube somente será possível,
qualquer que seja a Direcção,
se os varzinistas estiverem unidos. Na conjuntura atual, a demissão conjunta dos elementos
da Direcção afigurou-se-nos
como a atitude mais correcta

e responsável para permitir a
mais rápida regularização da
vida do Clube, pois a situação
do mesmo não se compadece
com guerras internas estéreis e
actos irresponsáveis”.
No texto que é feita depois
uma resenha do trabalho feito
de recuperação do Varzim desde 2012 é dito o seguinte sobre
o futuro: “Estamos convictos de
que, através do novo processo
eleitoral que agora se iniciará,
surgirão outras pessoas capazes
de assegurar a gestão do Clube
e de enfrentar os próximos desafios”.
ELEIÇÕES SERÃO
A 21 DE SETEMBRO
O presidente da Assembleia
Geral em exercício decidiu
marcar para 21 de setembro as
eleições para o clube, ou seja
fica definida a data, mesmo
antes da realização da reunião
magna prevista para este dia
16 para escolha da comissão
diretiva do Varzim que assumirá a gestão até ao escrutínio.
João Mariz justifica que “é desejável uma rápida e completa
regularização da vida do clube,
no mais curto espaço de tempo possível” e que “não seria
sensato” que as eleições para o
Varzim caíssem no período da
campanha eleitoral das legislativas que vai começar a 22 de
setembro. Daí a escolha do dia
21 no Varzim para o sufrágio
que vai proceder à “eleição dos
órgãos sociais para um mandato de três épocas desportivas
(2019-2022)”. As candidaturas
os órgãos sociais têm de dar entrada até às seis da tarde do dia
5 de setembro.
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E TUDO O POSTE LEVOU ... NO ARRANQUE DA II LIGA
No jogo de estreia na Ligapro, versão 2019/2020, os Lobos do Mar apresentavam-se à
sua massa adepta dispostos a
conseguir ultrapassar um adversário que tem um historial
de “desmancha prazeres” nos
confrontos com os alvinegros.
Depois de ter sido eliminado
na Taça da Liga, o Varzim preparou-se para esta estreia, privilegiando o trabalho dentro
de portas, tendo realizado dois
jogos amistosos contra o Trofense e a equipa B.
Com a situação demissionária da direção a tornar-se pública, garantir a estabilidade emocional do grupo de trabalho
foi uma das preocupações dos
responsáveis, tendo mesmo o
diretor desportivo António Miranda assegurado que “ os jogadores e a equipa técnica estão
tranquilos e focados nas suas
responsabilidades e tudo farão
para conseguir entrar com o pé
direito no campeonato”.
Ora, ao apito inicial do árbitro setubalense Dinis Gorjão, a
bola circulou rapidamente com
os alvinegros a demonstrarem
uma postura atacante, que quase conseguia chegar à vantagem
logo nos minutos iniciais. Ao
cruzamento de Filipe Augusto,
rematou em bom estilo Stanley,
só que a bola embateu no poste.
Um primeiro sinal, a dar esperanças aos adeptos que compareceram em bom número.
Foram 10 minutos de grande
intensidade, a esbarrarem na
pouca assertividade no último passe. O recurso à falta era
constante, e volvidos os 15m
iniciais, a toada do jogo ficou
cada vez mais marcada pela luta
no meio campo, e pela excessiva preocupação nos processos
defensivos. Faltava inspiração
individual para criar desequilíbrios e o jogo arrastou-se até ao
intervalo.
Curiosamente, na segunda
parte pouco ou nada mudou,
apesar das alterações operadas
pelos treinadores. As paragens

e na época passada esteve na
equipa sub 23 do Portimonense. Participou em 26 partidas,
mas não marcou qualquer golo.
Acabou por regressar ao Norte
e rumar ao Cerveira, que esta
época chega ao Campeonato de
Portugal.
FÁBIO FONSECA
NA OLIVEIRENSE
Já é conhecido o destino de
um jovem que esteve emprestado pelo Varzim, regressou
a casa para fazer a pré-epoca e agora volta a sair. Aos 22
anos de idade o destino do jovem Fábio Fonseca, natural de
Laundos, é agora a Associação
Desportiva Oliveirense, clube
de Vila Nova de Famalicão que
está no Campeonato de Portugal.

de jogo excessivas, que resultaram no total em mais 10m
extra, quebraram o ritmo de
quem mais procurava a vitória, ou seja, o Varzim. Contudo, também ficou patente que
a equipa não estava preparada
para comportamentos da equipa de Oliveira de Azeméis que
começam a ser “useiros e costumeiros” sempre que jogam
na Póvoa.
No final do jogo, ninguém saiu do estádio de sorriso aberto, mas é curioso que
neste dois jogos oficiais, os adversários do Varzim, jogaram
acima de tudo para não perder,
sem arriscar quase nada para
vencer.
O QUE DISSE
PAULO ALVES
“Se aquela bola que foi ao

poste tivesse entrado, talvez o
jogo fosse diferente. Mas isto
vale o que vale, e ninguém sabe
o poderia acontecer. Não posso deixar de dar os parabéns
aos jogadores pelo empenho

e a forma como se entregaram
ao jogo. Defensivamente e no
meio campo, conseguimos o
que pretendíamos, mas falou-nos alguma competência no
último terço. Não conseguimos
dar sequência no último passe,
e não conseguimos grandes situações de finalização. O nosso
guarda redes Isma foi apenas
um espectador, o que revela
que defensivamente não consentimos que a Oliveirense chegasse à nossa baliza. O mercado
ainda não fechou e até lá pode
haver algum reajustamento”.
PAULO CUNHA
NA ACADÉMICA
O Varzim viu-se obrigado a
proceder a uma alteração num
dos setores mais sensíveis: na
equipa técnica onde estava o
treinador de guarda-redes,
Paulo cunha. Ao que revelou
um comunicado do clube poveiro, o técnico (também ex-atleta do clube) recebeu “uma
proposta financeiramente mais
vantajosa” e solicitou a saída

ALVINEGROS APURADOS PARA ATACAR SUBIDA
A equipa de futebol de praia
do Varzim garantiu a passagem aos 1/4 de final, averbando duas vitórias nos dois
últimos jogos. Depois da vitória sobre o Âncora por 10-3,
num jogo disputado na praia
da Couve, em Apúlia, os pupilos às ordens de Pedro Sou-

sa e Sérgio Ramos viajaram até
Chaves para cilindrar na derradeira jornada a Academia Elite
por 7-1. Acabou por ser uma
fase positiva, onde os poveiros
apenas perderam com o Chaves, na sua própria arena de
areia. Ao contrário dos flavienses e salgueiristas, que apos-

tam em jogadores que cobram
pelas suas prestações, o plantel
alvinegro é composto por carolas e simpatizantes do clube,
como alguns ex. atletas. Agora
segue-se a fase decisiva, jogada
na Nazaré, e naturalmente não
será fácil o apoio dos adeptos,
tal qual aconteceu em Apúlia.

“para abraçar um novo desafio
na carreira”. “O clube não colocou qualquer entrave, viabilizando a rescisão amigável do
contrato” e, seguindo a política
de apostar nos profissionais
do Varzim, promoveu António Rocha que desempenhava
iguais funções na equipa B.
No momento da saída, Paulo
Cunha deixou uma mensagem
de despedida em que agradece
ao Varzim a oportunidade que
teve desejando”os maiores sucessos desportivos” ao clube e
um “forte abraço aos adeptos
que nunca deixem de apoiar
a equipa!”. Paulo Cunha está a
trabalhar com César Peixoto na
Académica de Coimbra.
RUI NETA
NO CERVEIRA
No mercado de transferências apareceu a notícia da
mudança de uma das maiores
promessas do futebol poveiro. Rui Neta, com 22 anos de
idade, fez toda a formação no
Varzim, passou pelo Salgueiros

SORTEIO
DA EQUIPA B
Já foi efetuado o sorteio de
competições na Associação de
Futebol do Porto. Na divisão
de Elite, que começa a 1 de
Setembro, a equipa B do Varzim vai começar por receber o
Avintes, deslocar-se a Pedroso
e ser visitado pelo Foz. nas três
primeiras jornadas da série 1.
A partida com o Salgueiros – o
grande candidato assumido e
que lembrará embates de outros tempos - será a 27 de outubro, na Póvoa. A primeira
volta termina a 15 de dezembro
e o campeonato a 26 de abril de
2020.
JUNIORES JOGAM
ESTE SÁBADO
A equipa júnior começa este
sábado a participação na série
A da II Divisão Nacional. A estreia será em Arcos de Valdevez
às 17h. O primeiro jogo na Póvoa está agendado para dia 24,
sábado, com a receção ao Barroselas no Estádio Municipal a
partir das 17h.
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ANA RITA OLIVEIRA
SAGROU-SE
CAMPEÃ NACIONAL

Ana Rita Oliveira esteve
em grande evidência nos
campeonatos nacionais de
natação que decorreram
no Funchal, no fim-dde-semana de 3 e 4 de agosto.
O Clube Naval Povoense
(CNP) informa que a sua
atleta juvenil sagrou-se
campeã nacional na prova
de 100 metros costas (com
o tempo de 1.06.39m), foi
ainda segunda classificada nos 200 metros costas
e nos 100 metros livres.
Participou também na final A dos 50 metros costas. A restante comitiva
do Clube Naval Povoense
obteve as seguintes prestações: Sérgio Araújo obteve
cinco recordes pessoais, 2
do CNP e 2 finais.Miguel
Soares alcançou 2 recordes
pessoais, 1 recorde CNP e
1 FINAL,Tiago Carvalho
estabeleceu 3 recordes
pessoais e 2 do CNP, Marta Rodrigues alcançou 2
recordes pessoais e 1 do
CNP.

ANIVERSÁRIO DO ATLÉTICO DA PÓVOA FESTEJOU ÊXITOS
Foi com a habitual milha ao
pôr do sol que o Atlético da
Póvoa comemorou sete anos de
atividade. Na marginal da Póvoa de Varzim competiram cerca de 300 atletas de vários esca-

lões em representação de mais
três dezenas de clubes. O presidente, Luís Filipe Novo, admite
que este convívio desportivo é a
melhor forma de festejar o aniversário e terminar a tempora-

da. O dirigente fechou a época
feliz pelos diversos títulos nacionais e regionais alcançados,
assim como pelas várias chamadas de atleta a seleções. Luís
Filipe Novo realçou também a

importância da nova sede no
parque de Mourões para o crescimento do clube. O Atlético da
Póvoa vai agora de férias de Verão para regressar em força na
próxima época.

TREINADOR ESPANHOL É APOSTA DO VICE-CAMPEÃO NACIONAL
O Clube Naval Povoense
decidiu apostar num treinador
espanhol para a equipa sénior
masculina de pólo aquático.
Javier Caceres Perez chega
com ambições à formação que
se sagrou recentemente vice-campeã nacional. “Novo projeto de vida e com mais vontade do que nunca”, afirmou o

técnico que estava há 10 anos
em Madrid e apresenta inúmeros títulos nas categorias dos
campeonatos de Espanha, com
o 2° lugar na “Copa del Rey”
e o 1° lugar na “Supercopa”
de Espanha em 2013. O técnico foi apresentado na sede
do CNP pelo presidente Paulo
Neves.
Pub.

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS

RUI COSTA TERMINOU A VOLTA A FRANÇA NO 53º LUGAR DA GERAL
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VERÃO DESPORTIVO ENVOLVEU DEZENAS EM QUATRO MODALIDADES
Já são conhecidos os vencedores de mais uma edição do
Verão Desportivo. A competição decorreu na Praia Verde e

no Parque Bruno Alves e juntou várias dezenas de atletas de
várias idades que competiram
nas modalidades de voleibol

2x2, basquetebol 3x3, futevólei
2x2 e ténis de praia 2x2. Este
projeto do Pelouro do Desporto da Câmara da Póvoa vai pro-

longar-se nos próximos tempos com a disponibilização do
equipamento necessário para
a prática desportiva no areal e

também com aulas de aeróbica
entre segunda e sexta-feira das
11h às 12h.

CADETE LUCAS LOPES VENCEU VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA
O poveiro Lucas Lopes conquistou a 12.ª Volta a Portugal
de Cadetes. O ciclista poveiro
foi o mais regular nas três etapas realizadas e trouxe para
casa a ambicionada camisola
amarela. O jovem da equipa
BMC/Póvoa de Varzim/CDC
Navais foi quarto no primeiro
dia, sétimo na segunda tirada e terceiro na jornada final,
classificações que lhe deram
vantagem pontual no desfecho
da prova face a dois adevrsários
que terminaram com o mesmo
tempo. Lucas Lopes confessou-se orgulhoso da prestação que
teve ao canal oficial da Federação. No carro da equipa, o treinador Sérgio Carvalho e restante staff mostraram nas redes
sociais o momento efusivo em
que, naquele dia 4 festivo, souberam do êxito de Lucas Lopes
INFANTIL VITORIOSO
Destaque ainda para o êxito
de um atleta da equipa BMC/
Póvoa de Varzim/CDC Navais
num dos escalões da 18ª edição do Prémio de Ciclismo de

Rendufe. Em clima de festa por
ocasião da Senhora das Neves,
aquela freguesia do concelho
de Amares viu Gonçalo Costa
ser o mais forte em infantis na
prova pontuável para a Taça do
Minho de Ciclismo de Estrada.
VOLTA PASSOU POR CÁ E
POVEIROS FORAM À VOLTA
A Volta a Portugal em bicicleta passou, no dia 9, pela Póvoa
de Varzim. Foi na oitava etapa
que fez a ligação entre Viana do
Castelo e o Alto de Santa Quitéria, em Felgueiras.A caravana
entrou no concelho poveiro

pela Estela (Estrada Nacional
13), por volta das 14h15 e depois avançou por Navais, Aver-o-Mar e, já na cidade, virou na
Avenida Vasco da Gama em direção à zona balnear. Os ciclistas percorreram a Avenida dos
Banhos e dos Descobrimentos

e entraram em Vila do Conde. Isto foi na sexta-feira e no
dia domingo foi a vez de dezenas de elementos da formação
BMC/Póvoa de Varzim/CDC
Navais aproveitarem o dia para
assistirem à derradeira etapa da
Volta a Portugal em bicicleta.

Ciclistas, familiares e responsáveis do clube foram até Gaia e
Porto assistir aos bastidores da
prova que, recorde-se, já teve o
poveiro Manuel Zeferino como
vencedor.ração já estão a decorrer e que as expetativas são
as melhores.
Pub.
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CAXINAS RIVALIZA COM GIGANTES NACIONAIS NO FUTSAL
Sílvia Alves (presidente da
ADRC Caxinas e Poça da Barca)
e Raul Moreira (diretor técnico)
foram convidados do último
Grande Entrevista, programa
de grande informação da Rádio
Onda Viva. Ddurante cerca de
uma hora abriram “as portas do
clube” a todos os ouvintes. Uma
entrevista com a presidente a
explicar o porquê de (sem falsas
modéstias) o Caxinas ser um
exemplo de sucesso na Formação. “ Sem vaidade, orgulho-me
de nestes 15 anos desenvolvermos um trabalho que é reconhecido pelos nossos pares. Somos um clube certificado pela
Federação com 5 estrelas pela
excelência que reconhecem no
nosso trabalho. Já perdi a conta
ao número de títulos regionais,
e atualmente só em 3 escalões
não competimos nos nacionais.
Nesta última época fomos vice
campeões em Juvenis, com dois
jogos contra o Benfica que encheram o Pavilhão de Desportos de Vila de Conde, e que foram acompanhados pela Rádio

Onda Viva e o jornal Póvoa Semanário. Curiosamente, somos
reconhecidos pelos de fora da
terra enquanto a comunicação
social de Vila de Conde não valoriza o que o Caxinas tem conquistado”.
O segredo para o sucesso desportivo foi explicado pelo coordenador técnico Raul Moreira:
“Estamos onde estamos porque
(ao contrário do que possam dizer) começamos de baixo. Com
muita paciência fomos alargando o número de escalões a
competir, sempre na procura da
excelência. Temos técnicos grau
3, quando muitas equipas que
querem estar na 1ª divisão não
têm, e temos uma identidade
que quem vier terá que se adaptar. Não temos pressa de chegar
à 1ª divisão, mas lá chegaremos.
Se estivéssemos a falar de futebol, as mais valias de jogadores
que saíram do Caxinas para
outros clubes como o Benfica
e Sporting, seriam suficientes
para nós próprios construirmos
o nosso pavilhão”.

Antes de finalizar, Sílvia Alves acrescentou que esta época
15 atletas caxineiros estiveram
ao serviço das várias seleções
nacionais.
“Paralelamente ao futsal, temos na parte cultural o Rancho

Caxineiro que tem vindo a renovar-se com muita juventude.
As bolsas de mérito escolar são
um incentivo a que os nossos
jovens tenham também a preocupação em formar-se como
homens. Apesar de ainda es-

tarmos à espera do pavilhão
que seria a nossa nova casa, e
que nos daria outra autonomia,
fica a notícia de que na próxima
época o Caxinas vai competir
com uma equipa sénior feminina”.

PÓVOA ANDEBOL QUER SUBIR À PRIMEIRA DIVISÃO

BRUNO TORRES NOMEADO PARA PRÉMIO

A equipa sénior do Póvoa
Andebol já tem praticamente
definido o plantel para a nova
época.
O objetivo é, uma vez mais,
atacar a subida à primeira divisão nacional, confirmou o novo
técnico, Jorge Carvalho. Miguel
Vasconcelos será o treinador de
guarda-redes e Joel Rodrigues,
ex-jogador do clube, passa a
técnico adjunto depois de recuperar de um problema oncológico.
A equipa sénior do Póvoa
Andebol regressa ao trabalho
na segunda quinzena deste mês,
estando a apresentação marcada para a manhã (10h30) do
próximo sábado no Pavilhão
Municipal.

O poveiro Bruno Torres está
nomeado para o prémio de
“Melhor jogador do ano” de futebol de praia, a atribuir a 2 de
setembro na gala organizada em
conjunto por três entidades ligadas ao chamado desporto-rei: a
Federação, a Associação Nacional de Treinadores e o Sindicato dos Jogadores Profissionais.
As nomeações e escolhas foram
feiras pelo chamado “Conselho
Quinas de Ouro” e do lote para
diversas modalidades destaque
para a presença do atleta poveiro
e da equipa onde treina e joga, o
Sporting de Braga, para formação do ano também na vertente do futebol de praia. De resto
quanto aos nomes sonantes do
futebol de 11 Cristiano Ronal-

do tem este ano a companhia de
Bernardo Silva, Rúben Neves,
João Félix e Bruno Fernandes.
A votação feita por jogadores
treinadores e adeptos arrancou
também ontem e termina a 23
de agosto.

Pub.
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DESPORTIVO DA PÓVOA
 UPLA POVEIRA EM FORMA PARA
D
LUTAR POR TÍTULO NACIONAL
Ao contrário da última temporada, onde venceram 7 das
10 etapas, a dupla Beto Correia
e Filipe Santos, apenas competiu nas duas últimas jornadas e acabou vencedora. Na
Póvoa, o triunfo foi alcançado contra a dupla de Cascais,
tendo esta etapa primado pela
forte afluência de público. Na
praia do Náutico, os poveiros
dominaram, conquistando os
dois primeiros lugares.
Na etapa seguinte, realizada
na pria da Rocha, em Portimão, o Clube Desportivo da
Póvoa esteve representado com
6 duplas, conseguindo o 1º e
3º lugares. Filipe Santos e Beto

Correia chegaram à final derrotando outra dupla poveira,
composta por Nelson Pereira
e Jorge Gamboa, numa meia
final de grande espectacularidade. Na final, os poveiros levaram a melhor sobre a dupla
do F.C.11 Esperanças, assumindo-se assim como os grandes
favoritos para a conquista do
título nacional, que pertence a
outra dupla poveira composta
por Nelson Pereira e Miguel
Pinheiro, que não têm competido juntos. A par desta realidade nacional, Filipe Santos e
Miguel Pinheiro jogarão pelo
título europeu ao serviço da seleção nacional.

INTERNACIONAL PERUANO VAI JOGAR NA PÓVOA

DUPLA NA SELEÇÃO NACIONAL

O Clube Desportivo da Póvoa anunciou a contratação
de um jogador peruano para
a equipa sénior masculina de
voleibol.
Alvaro Hildago foi considerado o melhor atacante na
Copa Pan-Americana 2019
e reforça a formação que vai
agora jogar no segundo escalão depois de alcançado o
título nacional da terceira divisão.
Esta aquisição é uma alternativa à não continuidade do
venezuelano Miguel Villasmil por motivos relacionados
com o processo de legalização.
lugares. Na Póvoa, o triunfo da 1ª etapa conseguido por
Pedro Salvador e Bonga, está
nos objetivos dos poveiros
que na época anterior conseguiram o pleno do pódio.

Chegou ao fim a aventura
de dois elementos do Desportivo da Póvoa no Campeonato
da Europa - Divisão B de sub
18 masculinos de basquetebol.
O adjunto Hugo Matos e
jogador Miguel Barros aju-

daram Portugal a alcançar
o sexto lugar na competição
realizada na Roménia. O jovem atleta jogou em média
18 minutos, marcou 5 pontos, conquistou 4 ressaltos e 1
conseguiu um roubo de bola
nos 8 jogos realizados.

Pub.
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MOSTRA SOBRE PÓVOA TURÍSTICA PARA APRECIAR
Já teve oportunidade de visitar a exposição “Vamos a
banhos?” A mostra documental, organizada pelo Posto de
Turismo, está patente durante
a época balnear no Largo do
Passeio Alegre, junto à Loja
Interativa de Turismo. “Vamos
a banhos?” dá a conhecer a
História e o percurso da Póvoa
de Varzim enquanto destino
de praia, comércio, cultura e
diversão. Os materiais expostos, obras de arte da ilustração
e do design gráfico, mostram
o património etnográfico do
concelho. Poderá ver os mais
variados suportes publicitários nacionais e internacionais
dos últimos cem anos.

RENDAS DE BILROS DA
MISERICÓRDIA EM EXPOSIÇÃO
O Centro Interpretativo de
Memórias da Misericórdia de
Vila do Conde está a colher
uma exposição temporária intitulada “Rendas de Bilros da
Misericórdia”, onde estão patentes vários trabalhos em rendas de bilros.
Estas rendas foram executadas em contexto de formação,
num dos cursos de formação
profissional em artes tradicionais da região, realizados pela

Misericórdia de Vila do Conde em 1986. Entre os cursos
realizados, destacou-se o das
Rendas de Bilros pelo importante papel que desempenhou
no resgate da secular tradição
do ofício de rendilheira. Esta
exposição estará patente ao
público até 12 de outubro de
2019, sendo a entrada livre, no
horário de funcionamento, de
terça-feira a sábado das 14 às
18h, exceto feriados.

FOTOS AÉREAS PARA
VER NO DIANA-BAR

“Portugal Visto do Céu:
Um olhAr sobre o Património” é o título da exposição
que estará patente de 19 de
agosto a 2 de setembro, no
Diana Bar.
A autoria das imagens aéreas é de Francisco Piqueiro,
autodidata em Fotografia e
tendo desde sempre sentido
especial ligação “às coisas
do ar”, desenvolvendo uma
estreita ligação entre a fotografia, a aviação e em especial com a fotografia aérea
e a sua particular ligação ao
Território, ao Ambiente, à
Engenharia e à Hidráulica
em particular.
As imagens escolhidas
pretendem ilustrar elementos patrimoniais do país,
quer pela sua singularidade
ou relevância de caráter patrimonial ou monumental.
Esta exposição está inserida no 18º aniversário do
Aeroclube do Norte/Póvoa
de Varzim.

Pub.
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OPINIÃO
Por estes dias, e pela primeira
vez na vida para muito milhões
de portugueses, vamos poder
experimentar o que é viver
num verdadeiro paraíso socialista.

JÚLIO ALVES

UM GOSTINHO
DE SOCIALISMO

Graças à greve dos motoristas, o (des)Governo do camarada Costa declarou situação de
crise energética e pela primeira
vez para, felizmente a maioria
dos portugueses, poderemos
entender o que é viver na Venezuela ou em Cuba, pois mesmo estando um cidadão a necessitar de um bem, neste caso
combustível, e mesmo tendo
dinheiro para o pagar, existe
um racionamento decretado,
podendo os cidadãos apenas
comprar o que o “Estado” lhes
permite.
Isto sim, é o pleno socialismo!

outros regimes socialistas que
usam as forças armadas e da lei
como um braço armado para
imporem a vontade dos chefes
à população.

mo Nacional, ou seja, querem
ter descontos para a Segurança
Social que lhes permita, uma
reforma condigna. Assim simplisticamente parece-nos que o
Executivo através de um mero
Decreto-Lei tinha o poder de
acabar com esta greve ainda antes de começar e se não o Executivo então os seus camaradas
de geringonça do Legislativo o
poderiam fazer com uma Lei.

solverem ao mesmo tempo que
mostra as suas garras ditatoriais.

Quando ouvimos dizer que a
culpa não é desta súcia inflamada que tomou de assalto o país,
devemos analisar o que está no
cerne desta greve e o que pode
ou não o (des)Governo fazer.
Os motoristas queixam-se essencialmente que, apesar de
receberem muito, apenas descontarem sobre o Salário Míni-

- Em vez disso diz o (des)
Governo que isto é um assunto
para patrões e empregados re-

Desenganem-se os leitores,
porque para o verdadeiro socialista, o que conta é o que eles
decidem e ao povo resta obedecer, assim, só falta agora ver se a
memória do povo dura até Outubro … e na improbabilidade
de não terem sido afectados
lembrem-se pelo menos de que
para enterrar dinheiro público
em bancos privados através de
Decretos nunca houve qualquer hesitação.

camente difíceis em Itália e na
Alemanha, a base operária tradicionalmente socialista tem
fugido para os partidos com
discurso anti-sistema, anti-imigração e anti-globalização,
enquanto os jovens, que tendem a votar à esquerda, têm
sido mais atraídos por partidos
ecologistas, ou que se organizam de forma mais fluida e informal do que as rígidas hierarquias dos partidos instalados.
Na europa de leste e balcânica
a situação é semelhante: subida de partidos nacionalistas ou
anti-sistema e declínio dos partidos de centro-direita e centro-esquerda. Em muitos casos, as estruturas democráticas
construídas no início dos anos
90 não estão a ser suficientemente sólidas para aguentar
os ataques daqueles que nelas
querem instalar “democracias
iliberais”, contando estes com o
nem sempre discreto apoio de
Moscovo.
Actualmente, há 7 governos liderados por socialistas

no espaço da União Europeia:
Portugal, Espanha, Malta, Eslováquia, Dinamarca, Suécia
e Finlândia. Os governos de
Malta e da Eslováquia têm uma
reputação complicada no que
diz respeito a suspeitas de corrupção e histórias recentes de
assassinatos de jornalistas, pelo
que os países encarados como
exemplo nos meios socialistas
são os nórdicos, Portugal e Espanha.
Por parte dos representantes da Europa Balcânica e dos
países da Europa de Leste que
entraram mais recentemente na UE, que muitas vezes se
queixam de ser incompreendidos pela Europa Ocidental,
os principais temas abordados
foram os relacionados com
a pobreza em que uma parte
da sua população ainda vive,
a permeabilidade do Estado
à criminalidade organizada,
a fragilidade das instituições
democráticas que vêem cada
vez mais sob ataque cerrado e
a crescente interferência russa.

Os assuntos mais referidos pelos representantes de
organizações da europa ocidental foram manifestamente
diferentes- falam sim sobre o
desemprego jovem, os custos
da habitação e a insegurança laboral que não permite a
construção de uma vida estável, mas também consideram
prioritários temas como os dos
direitos LGBT, o feminismo, e
outros temas sociais e culturais
da mesma natureza. O acolhimento dos refugiados e as
atitudes perante a crise migratória são assuntos centrais no
debate político destes países.
Perante todo este circunstancialismo, quando se fala da realidade portuguesa, pode parecer que se está a descrever um
cenário idílico, mesmo que só
comparando com outros países
europeus. Porventura não será
tanto assim, mas continua a ser
verdade que só ao sair do nosso
meio é que conseguimos compreender a situação privilegiada em que vivemos.

Sendo a culpa disto tudo
desta geringonça não eleita
que nos (des)governa, os quadrantes mais à esquerda, vão
esquecer, hipocritamente, que
deviam defender o direito dos
trabalhadores de se manifestarem e lutarem pelos seus
direitos, e vão colocar a culpa
nos motoristas, vão defender
as requisições civis e louvar a
utilização de policias e militares para furar a greve. Também
neste último acto podemos encontrar os familiares tiques de
autoritarismo tão próprios dos

DANIEL SÁ FERREIRA

A EUROPA
QUE SE ESPANTA
CONNOSCO

No início deste mês, tive a
possibilidade de estar na Bulgária com um conjunto de
jovens dirigentes socialistas
oriundos dos mais diversos
países do mundo.
São ocasiões interessantes,
essencialmente pela possibilidade que sempre surge para
trocar leituras políticas sobre
o que se passa na Europa e
no Mundo, mas também para
cada um falar um pouco sobre
a situação actual do seu país e
sobre quais os problemas que
nele mais preocupam os jovens.
Neste momento, no panorama europeu e mundial, os
socialistas portugueses são
amiúde encarados como os
portadores de boas notícias.
Nos mais populosos países europeus os partidos socialistasou sociais-democratas- passam por momentos difíceis:
reduzidos à insignificância em
França, com cada vez menos
influência em Inglaterra, passando por momentos histori-
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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.

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

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

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

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.

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

Financeiro: O período é muito favorável principalmente 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.

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: Tendência a alguma instabilidade emocional

Amor: Será muito positiva para as relações duradouras, devendo os leoninos evitar impor a sua
vontade, no entanto o seu par irá sentir-se bastante acolhido e protegido com as suas atitudes.
Financeiro: Poderão surgir situações bastante 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 deverão ter cuidado e não iniciarem grandes projetos.
Financeiro: Poderá sentir uma evolução positiva sobretudo a nível financeiro devido a ganhos extra e repentinos. Deverá ter cuidado com situações legais de multas
ou falta de comprimento de prazos.
Saúde: Tendência a viroses.

Saúde: Dores de joelhos.

Saúde: Positiva com tendência a dores de pés.

Saúde: Bastante positiva e com muita vitalidade.

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

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

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 momento para conquistas. Deverá assim refletir em qual
será o melhor caminho para o seu futuro amoroso.

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.

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

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

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 momento 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.

Saúde: Tendência a alguns excessos nas horas de trabalho.

Amor: Período que lhe trará paz, tranquilidade nas relações mais antigas, mas pouca cumplicidade sobretudo
a nível de envolvimento físico. Para os solteiros sentirão
um momento de aproximação ou de conquista demasiado demorado e com alguma necessidade de acelerar os
acontecimentos. Deverão esperar pelo momento certo.
Financeiro: Existirão momentos muito positivo e estarão 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.

Saúde: Tendência a dores de ossos.

Amor: Tendência para muita atração física,
quer para os solteiros, quer para os comprometidos. 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 obstáculos necessários a concretizar as suas metas.
Saúde: Tendência a alguma tensão nervosa.
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PASSATEMPOS

ANEDOTAS
Estou de Baixa
Estavam um francês, um alemão e um português num café. A certo altura, o francês disse:
— Aquele tipo que entrou é igual a Jesus Cristo. A barba, o cabelo, a túnica... vou falar com ele.
Dirigiu-se ao sujeito e tanto insistiu que ele confessou ser Jesus Cristo, mas não queria que ninguém
soubesse. O francês fez chantagem e exigiu, para se calar, que ele o curasse de ser coxo. Jesus Cristo
fez o milagre. Chegou o francês à mesa e contou aos outros. O alemão levantou-se e foi ter com Jesus
Cristo. Era cego de um olho e exigiu que ele lhe desse visão. O milagre foi feito. O português, sabendo
disto tudo, não se mexeu. Jesus Cristo, intrigado por ele o não procurar, foi ter com ele e pôs-Ihe a mão
no ombro. O português levantou-se, deu um salto, gritando-lhe:
— Tira a mão de cima de mim, que eu estou de baixa!...
Quem Deseja Mais Dinheiro
Português, espanhol e francês combinam que pagará o jantar aquele que não for capaz de desejar
tanto dinheiro como os outros. Sai o francês:
— Eu queria que a água do mar se transformasse cm tinta, e eu, com uma caneta, fosse escrevendo
o dinheiro que quisesse, todo para mim.
— Eu, diz o espanhol, queria que todo o baguinho, de terra ou de areia, por mais pequeno que fosse,
se transformasse numa nota de conto de réis, e fosse todo meu.
— Já ganhei — diz o português —. Eu queria que viesse um raio que os partisse a vocês, e que esse
dinheiro fosse todo para mim.
A Pontaria
Português, espanhol e francês apostam qual será o melhor atirador. O francês põe uma rolha no
ponto mais alto da Torre Eifel, desce, faz pontaria, dispara, e a rolha voou, perdeu-se no espaço. O
espanhol sobe ao pico mais alto das montanhas das Astúrias, deixa em cima duma rocha uma cereja e
desce. Cá de baixo aponta a espingarda, faz o tiro e o caroço da cereja é levado pela bala.
— Formidável! —gritam os outros dois.
O português não sabe o que há-de fazer. Vai para a ponte sobre o Tejo, olha e torna a olhar em roda,
mas não vê nada que lhe interesse para alvo. De repente, passa uma nuvem de mosquitos. O homem
faz pontaria ao que ia atrás, dispara, o bicho dá duas ou três cambalhotas e segue atrás do bando.
— Ele lá vai à mesma — grita o espanhol —. Não o mataste!
— Pois vai — diz o português —. Mas não queiras ficar como ele: aquele nunca mais fará filhos!
É Preciso Gravata
Um português caminha pelo deserto a gritar:
— Água... Água... Estou a morrer de sede! Entretanto, avista um homem que vem na direcção dele:
— Amigo, água... Ajude-me!
— Lamento, mas só vendo gravatas!
E o homem continua o caminho, desesperado, à procura de água. Já de rastos, avista um bar no deserto.
— Água, por favor!
Diz o porteiro:
— Aqui só entra quem tiver gravata!
O Mais Rápido de Todos
Estão três miúdos (um francês, um inglês e um português) a discutir, quando diz o francês:
— O meu pai é o mais rápido de todos: é piloto do Concorde e vai de Paris a Nova Iorque em três horas!
O inglês discorda:
— Nada disso! O meu pai é que é o mais rápido: é piloto de Fórmula Um e atinge trezentos à hora em
dez segundos!
Chega, finalmente, a vez do português:
— Ora, os vossos pais são umas lesmas, comparados com o meu: é funcionário público, sai do trabalho
às cinco da tarde e às quatro já está em casa!
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ÚLTIMAS

POVEIROS MOSTRARAM DEVOÇÃO À SENHORA DA ASSUNÇÃO
A Póvoa de Varzim voltou
a celebrar as Festas de Nossa
Senhora d’Assunção. O ponto
alto foi ontem, quinta-feira,
feriado de 15 de agosto, com a
imponente procissão que saiu à
tarde da Igreja da Lapa depois
da eucaristia solene matinal
presidida pelo Bispo Rui Manuel Sousa Valério. Esta festividade religiosa, organizada pela
Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, continua
a atrair anualmente à Póvoa
milhares de pessoas, destacando-se o profundo sentimento
de devoção do pescador poveiro e de grande parte da população. Esse sentimento ficou
também evidente nos tapetes
de flores elaborados, sobretudo, pelas gentes do Bairro Sul,
o epicentro das festas, que só
terminam a 22 de agosto, com
o Beija Mão da Senhora, entre
as 9h e as 21h, a que se seguirá
uma última Eucaristia, às 22h.

16agosto, sexta
Serão Poveiro
Local: Leões Da Lpa
Horário: 21h30
Ases
Concerto
Local: Em frente ao Casino
Horário: 22h00
“Um porto para o mundo
-Vento Norte, vento forte”
Teatro de rua
Local: Cais Alfândega, VCD
Horário: 21h30

17agosto, sábado
Rui Xará
Comédia
Local: Em frente ao Casino
Horário: 22h00
Michael William
Concerto
Local: Praça da República
Horário: 22h00
Aula de Body&Mind
Local: Mercado Municipal
Horário: 1030
Noite Branca
Local: Cidade
Horário: 22h00
III Festival Pap’Arroz
Local: Largo Igreja, Beiriz
Horário:19h00

19agosto, segunda
Portugal visto do céu
Fotografias de Gfrancisco
Piqueiro
Local: Diana-Bar
Horário 10h00
Recolha de sangue
Local: em frente ao Casino
Horário: 14h00

21agosto, quarta
Noite de Verão da Onda Viva
Local: campo de treinos do
Varzim
Horário: 21h30

22agosto, quinta
O Culpado
Cinema Octopus
Local: cine-teatro Garrett
Horário: 21h45

23agosto, sexta
Paulo Vatayan
Concerto piano
Local: cine-teatro Garrett
Horário: 21h45
Feira de Gastronomia VCD
Local: Jardins Av. Júlio Graça
Horário: 12h00

24agosto, sábado
5.ª Arraial Gisteira em Flor
Local: Largo N. Sr. Belém
Horário: 19h00

