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INVESTIGADOR RECEBE 1,5 MILHÕES DE EUROS
PARA CONTINUAR A COMBATER O CANCRO
Noel Miranda continua a somar conquistas na área do tratamento do cancro.
O poveiro acaba de ganhar
uma bolsa de um milhão e meio
de euros do Conselho Europeu
de Pesquisa para aplicar em investigação no departamento de
Patologia do Centro Médico da
Universidade de Leiden, na Holanda.
Noel Miranda tem 37 anos,
licenciou-se em Biologia Aplicada na Universidade do Minho, doutorou-se na Holanda
e fez o pós-doutoramento na
Suécia. Publicou já dezenas de
artigos em revistas científicas internacionais e já foi distinguido
por diversas entidades da área
da saúde.
O investigador deseja tornar
a imunoterapia acessível a mais
pacientes com cancro uma vez
que, atualmente, apenas uma
pequena proporção de pacientes
beneficia com este tratamento
promissor.
A Escola Secundária de Rocha
Peixoto, onde estudou, já deu os
parabéns ao antigo aluno “pelo
excelente trabalho que desenvolve na área da investigação

médica”.
“A imunoterapia envolvendo
os chamados bloqueadores de
ponto de verificação revolucionou o tratamento do cancro, especialmente para pacientes com
melanoma e cancro de pulmão
de pequenas células. Apesar desse sucesso, menos de quinze por
cento dos pacientes com cancro
acabam beneficiando da imunoterapia”.
Noel Miranda lidera o grupo
de imunogenômica do departamento de Patologia do Centro Médico da Universidade de
Leiden e usará a doação de 1,5
milhão de euros para tornar as
imunoterapias existentes adequadas para mais pacientes e
desenvolver novas formas de
imunoterapia. Na imunoterapia,
o sistema imunológico é usado
para combater as células cancerígenas.
Um dos objetivos será descobrir em detalhe como são as
células imunológicas que reconhecem as células cancerígenas.
“Se pudermos reconhecê-los de
maneira muito específica, podemos isolá-los do tumor e usá-los
como agentes de tratamento

muito específicos e eficazes”,
explica. A equipa também desenvolverá novas imunoterapias
que visam uma porção ainda
inexplorada de material genético nas células cancerígenas. “Estamos a procurar caraterísticas
que ocorrem apenas em células
tumorais e não em células saudáveis, para que possamos projetar imunoterapias altamente
direcionadas com efeitos colaterais reduzidos”.
Além disso, Noel Miranda
quer descobrir novos tipos de
células imunológicas que têm
um potencial efeito anticancro.
“Atualmente, estamos trabalhando principalmente com células
T, mas existem muitos outros
tipos de células imunológicas.
Estudaremos que subtipos de
células imunológicas são ativos
nas proximidades de um tumor
e como elas interagem com elas
e entre si. Utilizando tecnologias
avançadas, podemos examinar
centenas e milhares de recursos
numa única célula imune ao
mesmo tempo. Esperamos que
isso resulte em novas ferramentas a serem empregadas na imunoterapia contra o cancro”.

CIRURGIAS A TEMPO E HORAS, GARANTE CENTRO HOSPITALAR
O Centro Hospitalar Póvoa
de Varzim – Vila do Conde diz
ser “um exemplo – tal como
acontece já com as Consultas
Externas – na priorização do
cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos
para a realização de Cirurgias”.
Essa conclusão aparece vertida
no Relatório Anual de Acesso a
Cuidados de Saúde 2018, recentemente divulgado, com chancela do Ministério da Saúde.
Em comunicado, o Centro
Hospitalar realça que “tem encetado um esforço adicional, no
sentido do cumprimento dos
novos prazos de resposta apesar
dos critérios mais exigentes instituídos desde janeiro de 2018.
Segundo o conselho de Administração, “esta circunstância
ainda é mais relevante pelo facto de o Centro Hospitalar ter
vivido, entre o final de 2018 e

o primeiro semestre de 2019,
uma série de constrangimentos
devido à realização de obras de
reabilitação do telhado da unidade da Póvoa de Varzim, o que
limitou a capacidade instalada
assistencial”.
Saliente-se que os Tempos
Máximos de Resposta Garantidos asseguram aos utentes beneficiários do Serviço Nacional
de Saúde gozarem do direito a
que lhes sejam prestados cuidados de saúde em tempo considerado clinicamente aceitável para
a sua condição de saúde. A nota
enviada à nossa redação termina que o reconhecimento, por
parte do Conselho de Administração, do “esforço desenvolvido
pelas chefias e profissionais dos
diversos Serviços que contribuíram para a meta atingida, facto
que permitiu alcançar índices
extremamente satisfatórios”.
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EM DESTAQUE

INAUGURADA ESTÁTUA DE SANTOS GRAÇA
E ANUNCIADA HOMENAGEM A “NANDO”
O município da Póvoa de
Varzim vai homenagear o artista Fernando da Silva Gonçalves, ‘Nando’, recentemente
falecido e que foi o autor de
diversas obras que estão no
espaço público local. E foi na
inauguração de mais uma,
uma estátua de António Santos Graça, que o presidente da
Câmara, Aires Pereira anunciou a novidade: no dia 2 de
fevereiro, dia de nascimento
de ‘Nando’ surgirá num local
da cidade uma evocação do
artista.
No passado sábado à tarde, Aires Pereira realçou que,
com a estátua a Santos Graça,
o município está a saldar uma
dívida para com uma personalidade multifacetada já que foi
comerciante, industrial, dirigente associativo, fundador de
clubes e de jornais, defensor
da classe piscatória e político
contra o antigo regime. “O
meu orgulho por presidir à
Câmara Municipal que, finalmente, concretiza uma ideia
que há muito estava na mente dos gestores municipais: a
Póvoa salda, hoje, uma dívida
de reconhecimento e de gratidão àquele que (como salientou, em oportuno estudo, o
saudoso Prof. João Francisco
Marques) «pelo atuante dinamismo, pela inteligência prática, pela férrea vontade, pelo
humanismo solidário, terá
sido a personalidade poveira

mais marcante da 1ª metade
do século XX». De facto, e conhecendo bem a história local,
não encontramos ninguém,
naquele período tão marcante
da nossa história, que, como
António Santos Graça, tenha
estado empenhado em tantas
frentes de luta para que a Póvoa crescesse e se desenvolvesse. Lutou particularmente
pelos pescadores, num tempo
em que a pesca era atividade económica dominante – e,
portanto, a crise da pesca se

refletia dramaticamente na
crise da economia da cidade,
designadamente do seu comércio”, acrescentou.
A estátua inaugurada no
sábado evoca um grande homem, reiterou o neto Vasco
Graça Oliveira enquanto outra
neta, Benilde Graça, falando
em nome da família, também
agradeceu a homenagem do
município ao avô A estátua
pontifica no local de ligação
da Avenida Santos Graça com
a Praça 5 de Outubro.

ESTUDOU NA PÓVOA E AGORA
DÁ QUE FALAR EM TODO O PAÍS
Estudou na Póvoa de Varzim
o jovem que entrou com a nota
mais alta no curso com média
mais elevada no nosso país.
Gonçalo Martins tem 17 anos
de idade e vai ser aluno de Engenharia Aeroespecial ministrada pelo Instituto Superior
Técnico, em Lisboa.
Entrou com 19,85 (vinte,
basicamente), ou seja, pratica-

mente mais um valor (18,9) do
mínimo exigido.
O jovem estudou na Escola
Secundária Eça de Queirós e a
nota alta permiti-lhe o acesso
a uma residência de estudantes
na capital, o que, como é sabido,
é o cabo dos trabalhos para ser
conseguido.
Nas várias entrevistas que
concedeu quando se conheceu

o aluno com a nota mais elevada, Gonçalo Martins disse que
tem tempos livres para estar
com amigos ou mesmo sair à
noite, por exemplo.
Chegar à Fórmula 1 (automóveis) ou a empresas de renome da construção de aviões
são algumas das hipóteses que
Gonçalo Martins coloca para o
futuro.
Pub.
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CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA REFORÇAR SOBRETUDO AS ESCOLAS
A Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim começou este mês de setembro com 45 novos
funcionários.
O início de funções
foi assinalado pela autarquia com uma sessão
realizada no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.
O presidente Aires Pereira deu as boas vindas

aos trabalhadores e desejou-lhes felicidades no
desempenho das atividades que lhes foram confiadas.
Após uma década sem
novas contratações e em
que o mapa de pessoal
do município sofreu diminuição ano após ano,
a Câmara decidiu apostar no alargamento da

equipa de trabalho com
o intuito de melhorar o
serviço que presta aos
munícipes.
Destaque para a grande aposta no setor da
educação, mais especificamente nos jardins de
infância do concelho,
com muitos dos contratados colocados a trabalhar nas escolas.

AVANÇAM OBRAS NO BAIRRO DA MATRIZ
A “Requalificação do
Espaço Público no Bairro
da Matriz” vai começar a
entrar em velocidade de
cruzeiro. No passado dia
2 de setembro iniciaram-se as obras na Rua 1.º de
Maio.
Devido aos trabalhos
previstos, foi necessário
proceder a algumas alterações à circulação do
trânsito na zona. O acesso automóvel à artéria

a melhorar está cortado
no troço entre a Rua da
Conceição e o Largo Eça
de Queirós (no mapa
com traço em vermelho),
sendo que na Rua do Cidral apenas será permitido o acesso a garagens.
Esta empreitada que
está ainda no início prevê a valorização de todo
o espaço público da área
do bairro mais central
da Póvoa de Varzim. A

transformação do espaço
pretende oferecer maiores condições de segurança e conforto à população
da zona, garantiu o presidente Aires Pereira. Na
globalidade, a obra inserida no Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano, financiado por verbas da União Europeia)
deverá rondar os dois
milhões de euros e durar
cerca de 18 meses.

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

Assine e Receba em Casa!

Póvoa

25€ /ano para Portugal

50€ /ano para o estrangeiro

Garagem fechada para um carro em Aguçadora,
Póvoa de Varzim.
Contacto : 918 771 307

Nome
Morada

Cód. Postal

Localidade

Telefone

E-mail

Data Nascimento

VENDE-SE

/

/

Profissão

Preencha e envie para Apartado 60, Praça dos Combatentes 15 - 4490-439 Póvoa de Varzim

JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 12 SETEMBRO 2019 | 5

CÂMARA MUNICIPAL
TOURADAS NÃO VOLTAM À PRAÇA,
MAS PODERÃO VOLTAR AO CONCELHO
O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
absolveu a Câmara da
Póvoa, a empresa municipal Varzim Lazer e
o Ministério da Cultura
dos pedidos de condenação requeridos pela
Prótoiro, pelo Clube
Taurino Povoense e pela
empresa Aplaudir pela
não cedência da Praça de
Touros para a realização
de espetáculos tauromáquicos neste verão (em
julho e agosto). A justiça deu razão à autarquia
nessa recusa, aceitando
os fundamentos principais apresentados, como
a falta de licenças e de
condições de segurança,
além do início do desmantelamento do espaço. No entanto, a juíza

alertou para a “inconstitucionalidade orgânica”
da deliberação de proibir touradas no concelho
decidida pelo executivo
e pela Assembleia Municipal há cerca de um ano
e em vigor desde 1 de janeiro de 2019.
Os requerentes rapidamente destacaram a
posição histórica e de
grande alegria para os
aficionados por reconhecer o direito à realização destes espetáculos
culturais. Também já
foi prometida a realização, ainda este ano, de
uma tourada, em praça
amovível a instalar em
terrenos privados, por
impossibilidade de uso
da praça fixa, cuja data,
local e cartel serão anun-

ciados em breve.
Aires Pereira, por sua
vez, congratulou-se com
a decisão de absolvição
que legitima as deliberações municipais e a
posição da Varzim Lazer,
aproveitando para revelar que ainda no final
deste mês será aberto o
concurso público para
as obras de criação do
espaço multiusos designado por Arena da Póvoa. O autarca defendeu
também que aquele tribunal não tem competência para decidir sobre
assuntos constitucionais
e lembrou a posição política tomada de proibir
as touradas no concelho,
mas admitiu que será
sempre a justiça a ter a
última palavra.

ESCOLA NOVA VAI TER SALA POLIVALENTE
AA última reunião do
executivo municipal ficou marcada pela aprovação da abertura do
concurso público para
a ampliação da Escola
EB1 Nova da Póvoa de
Varzim. Aires Pereira
esclareceu que, na sequência de um conjunto
de alterações, será agora
feita uma sala polivalente
onde as crianças possam
estar e ter aulas de educação física. Trata-se de
um investimento de 330
mil euros e prevê-se um
prazo de execução de 10
meses.
Foi também aprovada
uma proposta vinda da

Via B
Av. 25 de Abril

Viana do Castelo

Rua Alexandre Pinheiro Torres
Rua Corregedor Gaspar Cardoso

Varzim Lazer de alteração do tarifário a aplicar
nos equipamentos desportivos geridos pela empresa municipal. A mudança não tem qualquer
implicação nos utentes
particulares, mas apenas
na utilização feita por
parte das associações e
coletividades”.

No âmbito dos apoios,
destaque para a aprovação do pedido de isenção
do pagamento de taxas
por parte da Associação
Regional do Minho das
Testemunhas de Jeová
para o processo de utilização de um edifício destinado ao culto religioso
em Balasar.

Vila do Conde

um projeto
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ECONOMIA

ESPANHÓIS COMPRARAM METADE DE
‘A POVEIRA’ E QUEREM DUPLICAR TUDO
Metade do capital da conserveira “A Poveira” foi
adquirido pelo grupo Frinsa, que é o líder ibérico das
conservas de peixe.
A informação aparece na edição on-line do jornal
Expresso que adianta que o gigante galego inclusive
já indicou dois administradores, sendo que um deles,
Ramiro Jorge Carregal, é o filho do fundador do grupo
empresarial da Corunha.
Os empresários Rui Ferreira Marques, presidente da
conserveira, e António Cunha permanecem acionistas,
enquanto Gonçalo Moreira e Sérgio Real venderam as
participações e deixaram a administração de “A Poveira”, adianta o jornal.
A Frinsa está focada, sobretudo, no atum e moluscos, enquanto “A Poveira” especializou-se na sardinha,
cavala e bacalhau, o que encaixa numa perspetiva de
complementaridade.
A fábrica pode também beneficiar do facto dos gale-

gos terem lojas próprias em várias cidades espanholas
e filiais em mercados como França, Alemanha, Itália,
Reino Unido ou Singapura.
A ambição, a médio prazo, “é duplicar o volume de
negócios e tornar-se na maior unidade portuguesa do
sector”, disse ao Expresso Sofia Brandão, diretora da
conserveira, que perspetivou ainda o surgimento de
novas linhas de produção que vão implicar a contratação de pessoal.
“A Poveira” tem atualmente 150 postos de trabalho e
deverá necessitar do dobro, estima a diretora. A confirmar-se, será algo que pode ser muito importante para
a economia local.
Recorde-se que “A Poveira” foi fundada há 81 anos,
mas em 2013 passou do centro da cidade para o Parque Industrial de Laundos, o que lhe permitiu crescer
ao ponto da faturação em 2018 ter ultrapassado os 24
milhões de euros.

90 MIL PESSOAS
NA AGROSEMANA
Foi com um balanço muito positivo que encerrou a
sétima edição da Agrosemana - Feira Agrícola do Norte, que decorreu em Argivai, na Póvoa de Varzim. Numa
publicação na rede social Facebook, a organização deixou “um agradecimento especial a todos os que, direta
ou indiretamente, contribuíram para o sucesso de mais
uma edição” do evento dedicado a promover o setor da
produção de leite e derivados. A mesma fonte destacou
de forma particular as 90.000 pessoas que visitaram o
certame durante os quatro dias de atividade. O Grupo
Agros deixou ainda expressa a vontade de contar com
todos os visitantes e outros que se venham a juntar na
edição de 2020.

Pub.

JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 12 SETEMBRO 2019 | 7

Co-produção:

Apoios:

8 | 12 SETEMBRO 2019 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

PROCISSÕES

POVEIROS MOSTRARAM DEVOÇÃO A SÃO JOSÉ
E AGORA VÃO FAZÊ-LO À SENHORA DAS DORES
O espaço de apenas uma semana separa dois momentos
altos da religiosidade poveira.
No passado domingo saiu
à rua a Procissão de S. José de
Ribamar. O cortejo percorreu
a Avenida Mousinho de Albuquerque, Praça Marquês do
Pombal, Rua Manuel Silva, Rua
da Junqueira, Largo Dr. David
Alves, Rua dos Cafés, Passeio
Alegre, Avenida dos Banhos,
Rua Serpa Pinto e Rua António Graça. Recorde-se que a
procissão teve um interregno
de 61 anos e voltou a sair em
2014, atraindo desde então milhares de pessoas à zona norte
da cidade.
Agora aproxima-se a tradicional celebração da Festa da
Senhora das Dores.
No dia 14, sábado, às 22h, o
primeiro arraial noturno conta
com a exibição dos Ranchos
Folclórico de S. Pedro de Rates

e do Rancho Caxineiro. No final, às 23h45, haverá um espetáculo de fogo de artifício.
No dia 15, domingo, às 7h30
celebra-se uma eucaristia, e às
10h30 começa a missa solene. À tarde, às 16h, sai à rua a
grandiosa procissão, presidida
pelo Pároco da Matriz, Padre
Avelino Castro, acompanhada
pela fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Vila do Conde
e pela Banda Musical da Póvoa
de Varzim.
O itinerário da procissão é
este: Rua Dr. Fernando Barbosa; Rua do Visconde; Largo Eça
de Queirós; Praça do Almada;
Rua Dr. Sousa Campos; Praça da República; Rua da Junqueira; Largo Dr. David Alves;
Rua dos Cafés; Passeio Alegre;
Avenida dos Banhos; Rua Elias
Garcia; Rua António Graça;
Avenida Mousinho Albuquerque e Largo das Dores. À noite

a festa continua com a exibição
do Rancho Folclórico de Aver-o- Mar e do Grupo de Danças
Cantares de Amorim.
No dia 16, segunda-feira,
pode visitar a tradicional Feira da Louça, a partir das 9h00.
No dia 17, terça-feira, às 16h
terá início a cerimónia do Beija-Mão, com encerramento às
23h.

Pub.
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FREGUESIAS

APOIOS PARA AGRICULTORES

ESTELA RECEBE GOLFISTAS SENIORES

Atenção aos agricultores poveiros: está a
decorrer o período de
candidaturas a verbas da
União Europeia incluídas
no Plano de Desenvolvimento Rural 2020.
No âmbito da implementação da Estratégia
de Desenvolvimento Local - DLBC Rural, são
três as operações contempladas: 1. Pequenos
investimentos nas explorações agrícolas, para investimentos entre 1.000
e 40.000 euros de investimento total, com uma
taxa de apoio de 50%; 2.
Pequenos investimentos
na transformação e comercialização, para investimentos entre 10.000
e 200.000 euros de investimento total, financiados

Por estes dias está a
decorrer no Estela Golf
Club o 1º Torneio Internacional de Golf da Póvoa de Varzim.
O evento é promovido
pela ASGNP – Associação de Seniores de Golfe
do Norte de Portugal e
tem o apoio da Câmara
Municipal da Póvoa de
Varzim.
Depois da sessão de
boas vindas realizada
na passada terça-feira
no Casino da Póvoa, as
atenções viraram-se para
a ação. Ontem, hoje e
amanhã o calendário é o
mesmo: às 9h00 começa
o Shotgun e às 14h00 será
servido o almoço. No último dia, sexta-feira 13,
vão ser entregues os prémios da competição.

a 45%; 3. Diversificação
de atividades na exploração, para investimentos
entre 10.000 e 200.000
euros de investimento total, com um financiamento até 50%, com a criação
de postos de trabalho.
A apresentação de candidaturas decorre até 30
de setembro eé importante não esquecer que os
interessados têm de fazer

tudo, candidaturas e entrega de documentação,
até ao final deste mês.
Nas freguesias rurais
da Póvoa de Varzim e
de Vila do Conde, entre
outros concelhos, estas
medidas são geridas pelo
GAL Litoral Rural.
Para mais informações
deve consultar www.litoralrural.com ou www.
pdr-2020.pt.

NAVAIS ESTÁ MAIS POBRE

LAUNDOS RECEBEU ROMARIA A SÃO FÉLIX

Realizou-se na passada
terça-feira o funeral de
José Alves da Silva. O antigo presidente do Centro
Desportivo e Cultural de
Navais foi a enterrar e a
coletividade que dirigiu
no passado expressou o
“pesar e consternação”
pelo falecimento que suce-

Em Laundos, no primeiro domingo deste
mês, decorreu a tradicional romaria ao cume do
Monte e a S. Félix, “advogado dos males desconhecidos”.
A procissão saiu do
Santuário de Nossa Senhora da Saúde e seguiu
em direção à capela e ao
topo do monte.
Centenas de pessoas
espalhadas pelo percurso
apreciaram a beleza do
cortejo religioso que culminou um fim de semana repleto de animação e
que ainda contou com a
presença de muitos emigrantes.

deu no passado domingo.
A mesma entidade aproveitou para publicamente
expressar “o agradecimento pela enorme dedicação
e sentido de missão que
José Alves sempre demonstrou”, acrescentando
que o CDC Navais” muito
deve à sua pessoa”.

Pub.
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JUSTIÇA
OCORRÊNCIAS
PSP/GNR

MAIS UM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PÓVOA
Um homem foi conduzido para “internamento
compulsivo numa unidade hospitalar” na sequência de um episódio
de violência doméstica
contra a mulher de 39
anos na Póvoa de Varzim. Ao que conta a GNR
”o agressor autoflagelou-se com uma faca de
cozinha, denotando um
comportamento desviante”, mas o trabalho dos
militares não se ficou por
aí e foram aprendidas 12
armas que o indivíduo
possuía. Isto “na prossecução da segurança da vítima, como medida cautelar”.Nove espingardas,
duas pistolas, um revólver, um bastão extensível
além de 104 cartuchos de
calibre 12 e 79 munições
de vários calibres foram

Fronhas. O indivíduo foi
apanhado com 12 doses
de cocaína e 4 de haxixe.
As autoridades apreenderam ainda 500 euros em
dinheiro.
PSP FEZ CINCO
DETENÇÕES

retiradas por elementos do Posto Territorial
e todos os factos foram
remetidos ao Ministério
Público
POLÍCIA APREENDE
DROGA E DINHEIRO
A PSP fez mais uma

detenção
relacionada
com o tráfico de droga.
Desta vez foi apanhado
um homem com 32 anos
residente nas Caxinas.
A ação foi desenvolvida ao início da tarde do
passado dia 4 na zona
do Metro entre as estações de São Brás e Portas

Cinco indivíduos foram detidos e 10 identificados durante uma
operação realizada pela
PSP em Vila do Conde
durante a madrugada do
passado dia 1. O Comando Metropolitano refere
que a ação só terminou
às quatro da manhã. Teve
como intuito “promover
a ordem, tranquilidade pública e reforço do
sentimento de segurança
dos cidadãos”. Dois dos
detidos foram apanhados

com droga, um não tinha
carta de condução, outro
estava ao volante sob o
efeito do álcool e finalmente o quinto terá exercido “resistência e coação
sobre agente da autoridade”. Na operação foram
apreendidas, 46 doses de
haxixe, 11 de liamba e 10
de ecstasy. A intervenção da PSP teve também,
como é habitual, uma
componente de fiscalização rodoviária e foram
verificados 52 condutores
e viaturas, tendo sido registadas oito infrações ao
Código da Estrada.
DROGA APREENDIDA
JUNTO A FÁBRICA
A Divisão de Investigação Criminal da PSP fez
outra apreensão de dro-

ga e consequente detenção em Vila do Conde.
Segundo um comunicado do Gabinete de Relações Públicas, os agentes
detiveram, às 11h30 da
passada terça-feira, um
pescador, com 55 anos,
“quando procedia à tentativa de venda de estupefacientes junto de das
traseiras de uma unidade
industrial
desativada”,
localizada na rua 5 de
Outubro. Os polícias encontraram no suspeito
droga suficiente para ser
repartida em 25 doses de
heroína, oito de cocaína
e duas de haxixe. Tinha
ainda na sua posse 105
euros que também foram
apreendidos por serem
associados ao tráfico que
é o crime que levou à detenção do pescador.
Pub.

TRIFORMIS TECNICA ABRE AS PORTAS À COMUNIDADE, PESSOAS, ESCOLAS E EMPRESAS
Oferta da carta de condução
Durante o mês de Setembro e Outubro a triformis técnica abre as portas a todas as pessoas, empresas e escolas com demonstrações temáticas, oficinas,
workshops e vídeos. Ver, ouvir e experimentar o ensino “deep learning” nas áreas das redes eléctricas, electrónica, telecomunicações, automação e comando.
Oportunidade para quem tem o 9ºano, menos de 25 anos e quer um futuro numa destas áreas. Conclui o 12 ano com nível IV de especialização e pode
ingressar no mundo do trabalho ou progredir estudos já com as competências técnicas adequados às áreas de engenharia. Para iniciarem a vida profissional sem limitações e com todas as ferramentas a Triformis Técnica oferece a carta de condução. “As empresas atribuem carro às equipas, sendo a carta
de condução um instrumento fundamental no processo de integração”, refere a CEO. Durante o curso podem construir uma mini-hídrica, eólica, parque
solar, fazer rappel, construir um robot. Saem técnicos qualificados em ITED e ITUR pela ANACON e também técnicos qualificados pelas operadoras (MEO,
NOS, Vodafone). Em vez do ensino de ouvir, a opção é pelo ensino de experimentar, multi-sensorial, de sala de aula invertida, baseado em projeto real.
Elimina-se assim o gap entre o que se aprende e o que se precisa de saber para prosperar.
As visitas acontecem das 8:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira. As demonstrações são de: Domótica; Subida virtual em 3D a uma torre de 30m de telecomunicações: Projeto “Safety 360” – Projeto de Realidade Virtual Health and safety - Work at Height - Tower Climbing; Utilização de relógio astronómico na utilização de iluminação pública; Variação de ripple numa fonte de alimentação de energia de corrente contínua com alimentação de corrente alternada 230Volts;
Fotocélulas; Executar a construção de uma fonte de alimentação básica de bancada de trabalho, através do uso de componentes eletrónicos e industriais;
Avaria na rede coaxial de distribuição de sinal de TV, numa ZAP; Avaria num “patch cord” de cabo de fibra ótica, entre outras.
A TRIFORMIS- Formação e Consultoria Técnica, SA é uma empresa com sede em S- Vicente Braga. Dedica-se à consultoria e à formação técnica nas áreas
de electricidade, telecomunicações, electrónica, automação, gás, segurança e equipamentos de elevação e movimentação de carga. Presta serviços de
formação profissional, projeto, auditoria, fiscalização, coordenação segurança e inspeção de máquinas e equipamentos.
Possui um parque de treinos técnicos (com possibilidade de estar em tensão), com mais de 10.900m2 qualificado pela EDP/AQTSE, ANACON, OET, OE,
NOS, ALTICE, VODAFONE, ANPC e DGERT. Para a área da electricidade está preparado em Baixa, média e alta tensão, com postes edificados, valas, muretes
técnicos com BTN, BTE e inovgrid; PT aéreo e QGBT. Em telecomunicações possui CVP´s, todo o tipo de apoios e torres de telecomunicações. Possui plataforma de trabalhos em altura para todo o tipo de simulação: rapel, progressão por cordas, telhados, fachadas e coberturas, etc. andaimes, etc; acreditação
de técnicos SCIE, entre outras valências. O parque de treinos é uma referência a nível nacional, recebendo formandos de todos os pontos do continente
e ilhas, assim como de outros países.
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OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIAS

CHOQUE VIOLENTO VIOLENTO NA A28
Um aparatoso acidente
sucedeu ao principio da
tarde do passado sábado
na A28 (sentido Porto-Viana do Castelo) junto
ao nó de Amorim, principal saída para a Póvoa de
Varzim, Estiveram envolvidos um camião e quatro
automóveis ligeiros.
O alerta sucedeu às
13h42. Os Bombeiros da
Póvoa enviaram para o
local um veículo de desencarceramento e duas
ambulâncias e a corporação de Vila do Conde forneceu mais três.
No local estiveram também meios das duas corporações de Vila Nova de
Famalicão. O INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
enviou a Viatura Médica
de Emergência e Reanimação (VMER) que tem
em Famalicão e a ambulância SIV(Suporte Imediato de Vida) do Centro Hospitalar Póvoa/ V.
Conde.
A GNR também foi
chamada, mas desconhecem- as causas do sinistro.

Um ferido foi transportado em estado grave para
o Hospital de S. João no
Porto e dois para a Póvoa.
Houve mais cinco feridos, segundo adiantaram
alguns órgãos de comunicação social que apontam
o facto dos carros seguirem em direção a um casamento quando foram
abalrroados pelo camião.
Os danos materiais foram avultados e a via foi
cortada durante várias
horas. Militares da Escola
dos Serviços, elementos
da Câmara Municipal e
outros cidadãos ajudaram, com a distribuição
de água, as pessoas dos
automóveis que ficaram,
em fila, presos na auto-estrada até ser arranjada
uma forma de escoamento.
MAIS ACIDENTES
Nas últimas horas ocorreram diversos acidentes
rodoviários na Póvoa de
Varzim e Vila do Conde.
Às 5h50 de ontem chegou ao quartel poveiro

um alerta dando conta
de uma colisão entre dois
automóveis, em Aver-o-Mar, na intersecção da
Estrada Nacional 13 (Rua
Gomes de Amorim) com
o antigo troço da variante
à A28. Foi necessária a intervenção de um veículo

de desencarceramento e
uma ambulância que fez o
transporte de uma pessoa,
com ferimentos ligeiros,
para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar.
De anteontem chega a
notícia de dois desastres
em Vila do Conde. Da

corporação local soubemos que o sinistro às
17h46 na rua da Estação
em Mindelo obrigou ao
transporte de dois feridos para o Hospital Pedro
Hispano, em Matosinhos.
Mais tarde, às 19h12,
em Azurara, na Avenida

Mouzinho de Albuquerque, ou seja na Estrada
Nacional 13, uma colisão
também originou ferimentos em duas pessoas
que foram transportadas
para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar,
na unidade da Póvoa.

PESCADOR ESCORREGOU NO MOLHE, MAS FOI SALVO
Um meticuloso trabalho
de resgate de um pescador
desportivo foi realizado,
com sucesso, no molhe sul
do porto de pesca da Póvoa de Varzim. O homem
estaria nas pedras e escorregou ao final da noite do
passado sábado, sendo necessário retirá-lo daquela
área. Nessa operação ini-

ciada a partir do molhe,
participaram elementos
da Polícia Marítima, bombeiros da Póvoa de Varzim
e de Vila do Conde, mas
foi esta última corporação que fez o transporte
do homem para o hospital
para ter tratamento médico aos ferimentos considerados ligeiros

INCÊNDIO EM AGUÇADOURA
Os Bombeiros da Póvoa
de Varzim foram chamados para combater um incêndio a meio da tarde de
domingo o que obrigou ao
accionamento da sirene
para chamar mais pessoal
para o quartel. O caso mereceu a atenção de muitas
pessoas na cidade porque
à hora do alerta sonoro
(16h37) estava já na rua a
procissão em honra de S.
José, inclusive nessa altura o cortejo religioso passava relativamente perto

das instalações da corporação. Foram utilizadas
três viaturas e nove elementos no combate a um
fogo agrícola na freguesia
de Aguçadoura, perto do
mar, tendo as operações
terminado somente às
20h37. O vento forte que
se fazia sentir empurrou,
inclusive, o fumo na direção da cidade.
BOMBEIROS FORAM
LONGE AJUDAR
Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim
e os de Vila do Conde
foram, na semana passa-

da, bem longe a ajudar a
combater um gigantesco
fogo florestal que assolou o extremo do distrito, mais concretamente
os territórios de Baião e
Marco de Canaveses. Os
meios foram requisitados pelo Centro Distrital
de Operações de Socorro
(CDOS) da Autoridade
Nacional da Proteção Civil, e da Póvoa, às 2h00 de
sexta-feira, saiu um veículo de combate a incêndios florestais com cinco
elementos. No território
em causa já se encontrava
desde o dia anterior uma
equipa de Vila do Conde.

FOGO DESTRÓI
ECOPONTO
A madrugada da passada sexta-feira foi trabalhosa para os Bombeiros de Vila do Conde e
sobressaltou uma zona
densamente povoada Caxinas -, mais propriamente na rua Pescador
Bacalhoeiro.
O alerta para um fogo
surgiu às 4h33 e mobilizou cinco bombeiros que,
todavia, não conseguiram
evitar a destruição total
de um ecoponto, estando
a PSP a investigar como
tal foi possível.
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SOCIEDADE

JOVEM EM BUSCA
DA ‘GLÓRIA’ NO ORIENTE

MISS VAI PROMOVER
TERRA NATAL NA CHINA

FESTAS DO
SENHOR DO
BONFIM
O primeiro domingo deste
mês ficou marcado pelo ponto
alto das Festas do Senhor do
Bonfim. A procissão saiu para
as ruas coloridas com os famosos tapetes populares e percorreu o bairro de Nova Sinta e arredores. A cantora Joana D’Arc
teve a cargo a atuação noturna.

É na China que Glória Silva
vai defender as cores do nosso
país no concurso Miss Tourism Global City.
A jovem poveira já está no
Oriente e, antes da partida,
destacou “o prazer e o orgulho
de representar Portugal, tendo ainda agradecido “a todos

pelo apoio” na página pessoal
da rede social Facebook.
No passado, Glória Silva
tem no currículo as vitórias
nos concursos Miss Teen Portugal 2016 e Miss Earth Portugal 2017, assim como um
top 10 no Miss Teen Mundial
2016.

Telma Madeira prepara-se
para representar Portugal no
concurso Miss Global City. A
jovem foi recebida na Câmara
pelo presidente Aires Pereira,
que manifestou a disponibilidade da autarquia para a apoiar
por levar o nome do concelho
além-fronteiras. Depois de ter

alcançado o Top 8 no Miss Earth
2018, nas Filipinas, Telma terá
um novo desafio na China,
nos finais do mês de outubro
e com final a 2 de novembro.
Num concurso que promove o
conceito das cidades globais, a
jovem vai mostrar as tradições
locais a todo o mundo.

SENIORES DA RÉGUA
INVADIRAM A PÓVOA
Cerca de dois mil seniores da
Régua visitaram nos últimos
dias a Póvoa de Varzim numa
ação promovida por aquele
município.
A autarquia poveira deu
apoio à iniciativa e o vice-presidente Luís Diamantino fez
questão de dar as boas vindas

aos visitantes que se fizeram
acompanhar pelo autarca da
Régua, José Manuel Gonçalves.
O Passeio Sénior contemplou
três viagens em diferentes dias
no início deste mês. Todos tiveram oportunidade de saborear
as famosas rabanadas poveiras
na tenda do ‘Póvoa ao Ar Livre’.
Pub.
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ASSOCIAÇÕES

DOIS MESES DE FOLIA E GASTRONOMIA CHEGARAM AO FIM
Chegou ao fim mais uma
edição do “Póvoa ao Ar Livre”.
Depois de dois meses de grande atividade gastronómica e associativa, o evento despediu-se
com a realização da nona e última etapa, da responsabilidade
da Comissão de Festas da Nossa
Senhora da Boa Viagem.
Este foi o quarto ano de realização desta iniciativa que começou e meados de julho e terminou no início de setembro.
Anteriormente, passaram pelo

recinto oito coletividades locais:
Apropesca, Grupo Etnográfico
Tricanas Poveiras, Varzim Sport
Club, Paróquia da Matriz, Leões
da Lapa , Juvenorte, Mariadeira
e Póvoa Futsal.
Milhares de poveiros e visitantes apreciaram dezenas de
pratos com inspiração nos sabores da região e usufruíram
da música e animação diária. A
Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim já deu a garantia de regresso no próximo ano.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JUVENIL
PATHOS ELEGEU CARAS NOVAS
O Salão Nobre da Associação Empresarial da Póvoa de
Varzim foi palco, no passado
dia 31 de agosto, da eleição dos
novos órgãos sociais da Associação PATHOS, que se dedica
a promover o Teatro e as Artes
Performativas.
A direção foi reeleita por

maioria, tendo-se registado
apenas quatro votos em branco.
Três mulheres assumem os
postos de liderança: Rita Tomaz a presidência da Direção,
Ana Francisca Oliveira lidera a
Assembleia Geral e a presidência do Conselho Fiscal fica com
Ana Coelho.

Esta associação juvenil e cultural tem promovido diversos
eventos e atividades nas áreas a
que se dedica, tendo protocolos
com várias instituições poveiras, nomeadamente com a Associação Empresarial, a Câmara Municipal e a Rádio Onda
Viva, por exemplo.

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

Pub.
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REGIÃO

CÂMARA DE FAMALICÃO OFERECE FICHAS DE ATIVIDADES
PARA O PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS
Já é um hábito em Vila Nova
de Famalicão que o regresso às
aulas seja menos custoso para
as famílias do concelho do que
acontece na esmagadora maioria dos municípios do país. Em
2002, o Município foi pioneiro
na implementação da gratuitidade dos manuais escolares
para o 1.º ciclo e desde essa
altura que a Câmara Municipal canaliza todos os anos um
significativo investimento para
ajudar as famílias do concelho
com os encargos inerentes ao
início de aulas.
No regresso às aulas deste
ano, os pais das crianças do 1.º

ciclo de Famalicão não vão ter
que se preocupar com a compra das fichas de atividades de
Português, Matemática, Estudo
do Meio e Inglês.
A Câmara Municipal assume
novamente esse encargo, oferecendo às perto de 4300 crianças
matriculadas neste nível de ensino este recurso fundamental
não reutilizável, num investimento municipal que ronda os
158 mil euros. A medida não
está abrangida pela iniciativa
governamental que, recorde-se,
contempla apenas o empréstimo dos manuais escolares,
sendo por isso complementar

a esta.
Por outro lado, a autarquia
famalicense vai voltar a assegurar a universalidade da gratuitidade dos passes escolares,
assumindo a totalidade do pagamento dos passes escolares
de todo os alunos do concelho,
desde o ensino básico até ao

12.º ano. No conjunto, a medida abrange cerca de 5 mil alunos famalicenses num investimento total de 1,9 milhões de
euros por ano.
Igualmente seguro para o
início do ano letivo está a presença nas escolas dos auxiliares
educativos necessários para o
tranquilo funcionamento escolar. O Município tem afeto ao
seu quadro de pessoal cerca de
600 colaboradores - assistentes
operacionais e técnicos – em
virtude das competências que
assumiu no âmbito da Educação, através do programa
Aproximar Educação que deu,

a partir de 2015, competências
às autarquias piloto na gestão
do pessoal não docente, entre
outras atribuições.
“A aposta na educação é uma
aposta direta nas pessoas. É um
investimento prioritário para
garantir o acesso de todos os
famalicenses às mesmas condições de desenvolvimento
pessoal, independentemente
das condições familiares de
origem”, assinala o presidente
da Câmara Municipal, Paulo
Cunha, falando no desenvolvimento de uma “verdadeira política de democratização educativa” em Famalicão.

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE ATRIBUI BOLSAS DE ESTUDO A 40 ESTUDANTES
Num investimento de 24
mil euros, o Município de
Esposende atribuiu Bolsas
de Estudo a 40 estudantes do
Ensino Superior do concelho. Numa sessão informal,
realizada no Salão Nobre dos
paços do Concelho, o presidente da Câmara, Benjamim
Pereira, acompanhado dos
vereadores Angélica Cruz,
Alexandra Roeger e Rui Losa,
recebeu os jovens estudantes que, ao longo de 22 dias
úteis/154 horas, no período
de férias letivas, desenvolveram trabalhos de índole social, ambiental, administrativa, cultural e/ou desportiva
na Autarquia.
A medida, prevista no regulamento de atribuição de
bolsas, traduziu-se, para a
maioria dos bolseiros, na
sua primeira experiência no
“mercado de trabalho”, sendo
considerada positiva e enriquecedora pelos alunos e pelas próprias famílias.
O presidente Benjamim

Pereira notou que, por esta via,
os estudantes tiveram oportunidade de conhecer o funcionamento da administração
pública e muitos dos procedimentos a ela associados. O
autarca agradeceu o contributo
que todos prestaram ao Município, durante este período, que
considerou igualmente positi-

vo. A todos desejou felicidades
para o futuro e sucesso para o
percurso académico.
Na mesma linha, a vereadora
da Educação, Angélica Cruz,
enalteceu o mérito educativo
dos estudantes, agradeceu o
seu contributo ao Município e
expressou votos de que “além
de pessoas felizes e profissio-

BALASARENSE FESTEJOU 102 ANOS
NO LAR DA MISERICÓRDIA DE BARCELOS
Deolinda Leal, utente do Lar
da Misericórdia, em Barcelos,
celebrou, na passada terça-feira, 102 anos de idade.
Natural da freguesia de Balasar (Póvoa de Varzim), onde
nasceu a 10 de setembro de
1917, Deolinda Mendes da
Costa Leal viveu também nas
freguesias de Paradela e de

Cristelo, ambas em Barcelos.
A sua vida foi passada a trabalhar na agricultura. Andou
pouco tempo na escola, mas
ainda hoje está capaz de ler.
Deolinda Leal teve seis filhos,
sendo que apenas quatro estão
ainda vivos, e tem 19 netos, bisnetos e trinetos.
O 102.º aniversário de Deo-

linda Leal foi assinalado numa
festa em que não dispensou a
companhia das suas duas bonecas.
De resto, além destas, tem de
ter sempre um lenço da mão
no punho da camisola e, entre outras curiosidades, nunca
quer que lhe fechem a porta do
quarto.

nais ótimos, ajudem a criar
uma sociedade melhor”, desejando felicidades a todos.
Esta medida enquadra-se
nas políticas educativa e social do Município e constitui
um importante contributo
para que estes jovens possam
obter formação académica de
nível superior, refletindo-se

no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da agenda 2030
da ONU, designadamente o
ODS 4 - Educação de Qualidade, o ODS 10 – Reduzir
as desigualdades e o ODS
17 – Parcerias para a Implementação dos Objetivos de
Sustentabilidade.
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VILA DO CONDE

FINALMENTE VEM AÍ UMA DRAGAGEM NO RIO AVE
O Ministério do Mar adjudicou finalmente a dragagem ao
porto de pesca de Vila do Conde e respetico canal e os trabalhos devem arrancar ainda este
mês. É isso que a tutela de Ana
Paula Vitorino fez saber em co-

municado que revela que o contrato no valor de 150 mil euros
que permitirá remover, em duas
semanas, 25 mil metros cúbicos
de sedimentos do canal no rio
Ave que serve de acesso à lota,
aos estaleiros e ao núcleo de

estacionamento de barcos de
recreio.
Recorde-se que a concelhia
do PSD denunciou um atraso
nas intervenções de dragagem,
alertando que “pode estar iminente uma catástrofe” face à

dimensão do assoreamento no
rio. Também a Câmara de Vila
do Conde, presidida por Elisa
Ferraz, tem reclamando amiúde
uma intervenção que permita a
navegação segura de embarcações.

RECEÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR COM CASA CHEIA
O Teatro Municipal de Vila
do Conde encheu na manhã de
quinta-feira, dia 5, para mais
uma receção da Câmara Municipal aos professores, funcionários, associações de pais
e outras entidades que vão trabalhar no ano letivo 2019/2020.
A presidente da autarquia
disse à Onda Viva que durante
o verão foram realizados trabalhos de manutenção e renovação de algumas estruturas e não
haverá necessidade de fazer encerramentos.
No entanto, há dois locais
onde vão continuar a decorrer
obras: no Centro Escolar Júlio/
Saul Dias e na escola dos Correios.
Com a receção a autarquia
quis transmitir as boas-vindas
à comunidade educativa e Elisa
Ferraz manifestar a disponibilidade para colaborar em tudo
que for necessário.
É que a própria presidente e
a sua vice, Lurdes Alves, sabem

bem o que é estar do outro lado
enquanto docentes.
A autarquia frisa que a receção à Comunidade Educativa
foi ainda o momento escolhido
para o lançamento nacional de
uma Agenda “Perene” de homenagem a José Régio, uma
iniciativa integrada no âmbito
da evocação do 50º aniversário
da morte do escritor vilacondense.

“Foram oferecidos exemplares da mesma a todos os presentes, devendo aqui assinalar-se que a agenda promove
as várias facetas de José Régio,
assumindo-se como um valioso contributo para a memória e
preservação do nosso património cultural”.
Na sua intervenção, Lurdes
Alves, explicou que a Câmara
Municipal continuará a com-

participar os transportes em 50
por cento e a oferecer cadernos
de atividades e material escolar
aos alunos com escalão A e B.
António Ventura, em representação dos estabelecimentos
de ensino públicos do concelho, e Ricardo Santos, em nome
dos privados, destacaram “a
ação proactiva” e de proximidade desenvolvida pela Câmara Municipal de Vila do Conde.

CÂMARA CONTA COM PISCINAS PRONTAS EM OUTUBRO
As obras nas piscinas municipais de Vila do Conde
entraram em “testes e afinações a todos os equipamentos”.
Com a entrada nesta derradeira fase, que deve culminar com o início do funcionamento em outubro, a
Câmara emitiu um comunicado para dizer que os interessados em inscrever-se na

época desportiva 2019/2020
já o podem fazer, mas em
Mindelo, mais precisamente
na piscina que a autarquia lá
tem em funcionamento.
Aliás, devem mesmo fazê-lo este mês já que, lê-se na
referida nota de imprensa,
“pretende-se que tudo esteja
operacionalizado para iniciar as atividades durante o
mês de outubro”.

COMEÇARAM OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
Já começaram os trabalhos
de requalificação da Rua Joaquim Maria de Melo e das
Travessas do Ferreiro e do Dr.
Elias de Aguiar.
A Câmara Municipal diz
que a empreitada vai desenvolver-se durante sete meses e
vai avançar de sul para Norte
“sendo garantido o acesso em
segurança a todas as habitações
e estabelecimentos comerciais”.
É mais uma melhoria no
“dorso poente do Centro His-

tórico” e que vai contemplar,
complementa a autarquia, “na
correção do perfil dos arruamentos primitivos, repavimentação, construção de passeios,
de baías de estacionamento e
de coletores de águas pluviais”.
Podem ocorrer pontuais cortes de trânsito, desvios ou alterações de sentido e , por isso,
há que estar muito atento à
sinalização provisória que será
colocada para o efeito, alertou
a edilidade.

ASSEMBLEIA
DECLARA
“INTERESSE
PÚBLICO”
DE ATIVIDADE
DE EMPRESA
SEM LICENÇA
A sociedade de dragagens
que opera há duas décadas
sem licenciamento em Árvore, Vila do Conde, tem
agora aberto o caminho para
a legalização. A Assembleia
Municipal reconheceu o Interesse Público da atividade
da empresa que, com esse
título, pode agora ir bater à
porta de diversas entidades
para solicitar a legalização da
sua estação de lavagem, tratamento e reciclagem de inertes
provenientes da construção
sendo mesmo a única que o
faz na Área Metropolitana do
Porto. Na sessão da última
sexta-feira registaram-se 30
votos a favor, cinco contra e
nove abstenções.
A presidente da Câmara,
Elisa Ferraz, disse que tal não
significa que tenha sido passado um “cheque em branco” à empresa que tem agora
de submeter-se ao escrutínio
de diversas entidades ligados ao ambiente e à economia. “Serão essas entidades
que vão avaliar se a empresa
tem, ou não, condições para
laborar. Não é a Câmara que
atribui a legalização. Consideramos que é uma atividade
que tem interesse para o concelho, caso cumpra todas as
regras”, vincou a autarca vila-condense, eleita pelo movimento independente NAU e
citada pela Agência Lusa.
A Bancada do PSD votou
contra por considerar que
não estavam reunidos pressupostos para a concessão
do estatuto de “Interesse Público Municipal”, devendo a
empresa ter remetido previamente “um estudo de impacto ambiental” defendeu a social-democrata Luísa Maia.
O PS preferiu a abstenção
por não dispor de informação suficiente e pelo facto
das juntas de freguesia terem
atestado a importância da
empresa e não terem manifestado queixas, justificou o
deputado socialista João Fonseca.
Foi também aprovado, por
maioria, o estabelecimento
de uma adenda na concessão
de água à Indáqua que manterá um aumento de quatro
por cento, mas estabelecerá
a gratuitidade das ligações à
rede.
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GRANDE ENTREVISTA

CORONEL ARMANDO SOARES FERREIRA
DESPEDE-SE DO QUARTEL DA PÓVOA
A Onda Viva recebeu, no
passado fim de semana, o comandante da Escola dos Serviços.
O coronel Armando José Rei
Soares Ferreira foi às instalações da rádio falar da atividade da unidade aquartelada em
Beiriz, da carreira militar com
cerca de 35 anos fortemente
ligados à Póvoa de Varzim e
também dos projetos futuros.
Uma entrevista que pode ouvir na íntegra e a qualquer hora
no podcast disponível no site
www. radioondaviva.pt.
O militar acedeu também
a conversar com o Póvoa Semanário, a convite do diretor
e administrador José Gomes
Alves, numa altura em que está
de saída para Lisboa para iniciar uma nova formação que
o levará a aceder ao ambicionado posto de General. A cerimónia de despedida será na
manhã do próximo dia 20.

O coronel Armando José
Rei Soares Ferreira nasceu em
1964 na aldeia de Lampaça,
concelho de Valpaços. É casado e tem uma filha. Entre
1975 e 1983 efetuou os estudos
secundários na cidade de Vila
Nova de Famalicão e em 1983
entrou para a Academia Militar, tendo-se licenciado em
Ciências Sócio Militares, na
especialidade de Administração Militar.
Do seu currículo constam
diversas funções, desempenhadas ao serviço do Exército
Português, das quais se destacam as de Comandante de
Pelotão e de Companhia, Subchefe do Centro de Finanças
da Zona Militar da Madeira,
Diretor Técnico do Projeto de
Cooperação Militar em Angola, Comandante do Batalhão e
Diretor de Formação da Escola
Prática dos Serviços, de Subdiretor para a Administração do
Hospital Militar Regional nº
1 no Porto e desde 2013 as de
2º Comandante da Escola dos
Serviços, sediada na Póvoa de
Varzim.
Em Setembro de 2014 foi
nomeado Comandante da ES
e volvidos três anos irá cessar
uma ligação à Póvoa com quase três décadas de duração e na
qual exerceu diversas funções.
Da sua folha de serviços
constam diversos louvores e
foi condecorado com a medalha de serviços distintos (grau
prata), de mérito militar (2ª
classe), D. Afonso Henriques
(2ª classe) e Comportamento
Exemplar (grau ouro).
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CAMPEÕES
OS MELHORES
DO FUTEVÓLEI
CONTINUAM
A SER POVEIROS
Filipe Santos e Beto Correia
sagraram-se campeões nacionais de futevólei ao baterem na
final do campeonato David Peres e Djalmir Andrade , do FC
11 Esperanças, equipa de Faro.
Os atletas do Desportivo da Póvoa venceram por 18-8 e 18-16
na partida decisiva realizada na
praia do Carvoeiro, em Abufeira, no Algarve, no passado fim
de semana..
O embate foi arbitrado por
Igor Oliveira, um poveiro que é
juiz internacional da modalidade. Com a vitória, Filipe Santos
e Beto Correia garantiram desde já a participação no Europeu
da modalidade.
Quanto a Nelson Pereira e
Miguel Pinheiro, anteriores
campeões, também do Desportivo, trouxeram para a Póvoa
um quarto lugar, enquanto as
restantes duplas ficaram fora do
pódio

NAVAL POVOENSE VOLTA AO PÓDIO DA TAÇA DE PORTUGAL
O Clube Naval Povoense sagrou-se vice-campeão da Taça
de Portugal na modalidade de
Bodyboard. O objetivo da formação poveira era trazer o título nacional para casa, mas ainda
não foi desta que o objetivo foi
alcançado.
Toda a comitiva liderada pelo
técnico Rui Campos mostrou
grande valor e quatro atletas
destacaram-se com a chegada
às finais. Joel Rodrigues venceu
no escalão júnior. Miguel Silva
arrecadou o segundo lugar nos
cadetes. Miguel Matos e Constança Silva conseguiram a quarta posição em juvenis e juniores
femininos.
A competição durou cinco
dias e decorreu na Ericeira.

TORRES É CAMPEÃO EUROPEU E
NÃO ESQUECE A PÓVOA NA FESTA
Bruno Torres (o primeiro à
direita na fotografia) voltou a
ostentar aos ombros a bandeira
da Póvoa de Varzim, o que significa que Portugal obteve mais
uma conquista internacional
no futebol de praia.
Desta vez o jogador poveiro e
restantes elementos da seleção,
comandados pelo treinador

Mário Narciso, sagraram-se, na
Figueira da Foz, campeões da
Europa da modalidade ao vencerem por 4-2 a Rússia.
Foi o sexto troféu depois dos
triunfos em 2002, 2007, 2008,
2010 e 2015.
Portugal torna-se, inclusive,
a Seleção com mais conquistas
da competição.
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FUTEBOL

LARGURA E PROFUNDIDADE

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

Quando vejo uma equipa,
mais do que o sistema ou organização estrutural e posicional
que esta apresenta, identifico
também as áreas de largura e
profundidade que potenciam. A
importância de uma boa ocupação desses espaços aumenta as
linhas de passe ao portador da
bola, possibilita o virar do ângulo de ataque e cria situações
de 1x1. Jogar pelos corredores e
criar dinâmicas nesses espaços
pode desiquilibrar defensivamente o adversário. As subidas
dos laterais e participação destes nos teus processos ofensivos
são determinantes para criar
desequilíbrios e superioridade

nas faixas, sobretudo quando
estes são rápidos e têm bastante qualidade a cruzar. Potenciar
situações de 2x1 contra o lateral
contrário e triangulações em
profundidade com o médio e
com o ala acrescentarão largura ao teu jogar. Procurando a
profundidade em espaços interiores também crias sempre
mais linhas de passe contudo as
subidas dos laterais não devem
ser em simultâneo para não
correres riscos após a perda de
bola. As diagonais posicionais
dinâmicas, a mobilidade e verticalização são também fatores
essenciais para alargares o campo nas ações ofensivas.

VARZIM E BALASAR VÃO CONTINUAR UNIDOS
O Varzim e a Associação Desportiva e Cultural de Balasar renovaram o protocolo que une os
dois clubes desde a época 20162017. O acordo foi formalizado
pelo presidente da Comissão
Administrativa, Carlos Costa, e

pelo presidente do Balasar, José
Cancela. O objetivo mantém-se: promover a integração de
jogadores do Varzim, sem espaço na equipa de S19, na equipa
júnior do Balasar, dando-lhes o
necessário ritmo competitivo.

Segundo a informação divulgada, o Varzim também poderá
futuramente utilizar as infraestruturas desportivas que estão
a ser construídas na freguesia
balasarense para treinos e jogos
do setor juvenil.

TRÊS GOLOS SEM RESPOSTA NO DERBI ENTRE VIZINHOS
As equipas de Juniores C do
Rio Ave e Varzim defrontaram-se na 2ª jornada do campeonato nacional, num derbi que acabou favorável aos vilacondenses
por 3-0.
Um jogo que despertou a
curiosidade dos adeptos, que
compareceram em grande número. Iniciada a partida, cedo
se percebeu a maior maturidade
dos da casa, que poderiam ter
aberto o marcador na cobrança
de um penalti bem defendida
pelo jovem Elias Lekbab, irmão
de Ismael, guarda redes sénior
do Varzim. Contudo, tanto porfiaram os vilacondenses que
chegaram mesmo à vantagem.
A partir daqui, sucederam-se
mais oportunidades, até que
aconteceu o segundo golo. Foi
curiosamente nesta fase que
os alvinegros jogaram melhor,
tendo mesmo a possibilidade de voltar a discutir o jogo,
se concretizassem uma ótima
oportunidade de golo. Como
quem não marca sofre, o Rio
Ave fechou as contas do jogo
com o definitivo 3-0.
No final, a leitura dos treinadores acaba por refletir os estados de ambas as formações.
António Lima Pereira (Varzim): “A nossa equipa é composta por jovens que pela pri-

meira vez estão a jogar nos
nacionais e contra adversários
com mais traquejo competitivo,
acabando por revelar esta inexperiência. Há muito trabalho
pela frente e não vamos desistir
de lutar”.
Roberto (Rio Ave): “Não podemos deixar acabar estes derbis e esta rivalidade entre Rio
Ave e Varzim. É bom para a
nossa zona que aconteçam mais

jogos destes. A nossa equipa
esteve por cima, acabando por
vencer justamente. No entanto,
tivemos sempre de contar com
um Varzim que nunca se deu
por vencido e isso valoriza ainda mais a nossa vitória”.
Já na 3ª jornada, ambas as
equipas perderam por 3-0, com
o Rio Ave a somar 4 pontos e os
alvinegros ainda sem pontuarem.

Olhando para o Varzim, sinto uma equipa ansiosa e com
pouco critério no momento de
finalizar. A equipa recebeu três
reforços que acrescentam qualidade e equilíbrio ao plantel.
Para o ataque chegou o avançado Leonardo Ruiz e o extremo Frederic Maciel e para o
eixo defensivo chegou o central
Hugo Gomes. Existem lesões e
castigos para o próximo jogo, o
que poderá levar o técnico Paulo Alves a acelerar a integração
do trio no grupo e convocar os
mesmos para o jogo frente ao
Cova da Piedade. A equipa tem
de continuar a crescer e começar a materializar mais em golos

o elevado número de situações
que cria.
Já no Rio Ave, que empatou
1-1 o jogo em atraso que tinha
com o Guimarães, resultado
que considero justo, a ausência
de Mehdi Taremi retirou mobilidade ao trio ofensivo e a enorme exibição do guarda-redes
Kieszek foi determinante para
segurar o empate após a expulsão de Borevkovic. A equipa foi
reforçada com o avançado Lucas Piazón que vem para o Rio
Ave para tentar estabilizar a sua
carreira e será mais uma opção
para Carvalhal como referência
ofensiva frontal para além de
Bruno Moreira e Ronan.
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VARZIM SPORT CLUB

SOOU O ALARME E REFORÇOS LÁ APARECERAM
Duas derrotas consecutivas,
mas sobretudo uma segunda
parte de muita fraca produtividade frente ao Estoril, foram
causas para que as hostes alvinegras estremecessem.
Depois do desaire na receção
ao Leixões, os comandados de
Paulo Alves até pareciam ter a
lição bem estudada no estádio
António Coimbra da Mota, já
que em 45’ foram (de longe) a
melhor equipa e chegaram ao
intervalo a vencer por 0-1, com
Willian a finalizar uma excelente jogada de futebol envolvente.
No entanto, o período de
descanso fez mal aos poveiros
que num ápice consentiram a
reviravolta no marcador. Depois faltaram ideias, liderança
e sobretudo capacidade de reação. O Estoril não se fez rogado
com tamanho desacerto coletivo e aproveitou para carimbar o
resultado final num conclusivo
3-1. No final do jogo, o técnico Paulo Alves lançou o repto
aos dirigentes alvinegros no
sentido de reforçar o grupo de
trabalho e horas depois tudo foi
resolvido.
Segue-se o jogo da quinta
jornada da Segunda Liga diante
do Cova da Piedade. Para não
colidir com a procissão da Senhora das Dores, a partida será
jogada no próximo sábado, a
partir das 16h, no estádio dos
alvinegros.
TRIO CHEGOU
NO FECHO
DO MERCADO
Ainda mal havia acabado o
jogo entre estorilistas e alvinegros e já Paulo Alves lançava
o alerta em relação ao reajustamento do plantel antes do
fecho do mercado. Um timing

explicado “à posteriori” na
apresentação dos três jogadores
no dia seguinte pelo presidente
da Comissão Administrativa,
Carlos Costa. “Foram os jogadores pedidos pelo treinador,
no tempo possível, e de forma
a não comprometer a situação
financeira do clube. Tivemos
que aguardar quase o limite
do prazo, porque como todos
sabem, é nestas alturas que se
conseguem os melhores preços.
Estes três jogadores agora também são varzinistas e queremos
que se sintam em casa e que nos
ajudem com o resto dos seus
companheiros a realizar um
campeonato tranquilo.”
Hugo Gomes tem 24 anos

e é da escola de formação dos
brasileiros do São Paulo, tendo passagens na Europa por
Maiorca e Granada (Espanha).
Está na Póvoa emprestado
pelo Famalicão e quer integrar-se rapidamente para tentar conseguir uma vaga nos
titulares. “Venho para ajudar,
na certeza de que tenho que
lutar por conquistar um lugar
no onze da mesma forma que
os meus companheiros”. Hugo
Gomes chega ao Varzim devido

PABLO FAZ HAT-TRICK NA EQUIPA B
A equipa B foi vencer a casa
do Pedroso por 1-4, com o capitão Pablo Luigi a ser a figura
do jogo, ao apontar 3 golos. Kinas voltou a marcar depois de o
ter feiro na 1ª jornada no empate em casa a uma bola com o
Rio Tinto. Numa altura em que
se discute a falta de goleadores na equipa principal, saber
que este médio ofensivo, que foi
despromovido depois de uma
pré época em que até marcou
um golo contra o Braga, levanta algumas dúvidas em relação
a tal decisão. Contudo, o mais
importante é revelar o empenho e determinação de um jo-

vem de apenas 22 anos que não
esmoreceu e, pelo contrário, está
a fazer o que lhe compete para
demonstrar aos responsáveis
que podem contar com ele no
futuro. Naturalmente que, neste
processo, o papel do técnico Sérgio Cruz (também coordenador
da Formação) é e será sempre
importante para o jogador, o que
foi perceptível na forma como
o próprio festejou um dos golos. Desta equipa B pretende-se
que se potencie alguns talentos
para aproveitamento da equipa
principal e será com este tipo de
postura, como Pablo demonstra,
que o Varzim sairá a ganhar.

ao bom relacionamento atual
com o Famalicão já que, como
frisou Carlos Costa, líder da
comissão administrativa, nesta
altura o diretor geral do clube
minhoto é Miguel Ribeiro que
chegou a ser advogado e diretor desportivo dos alvi-negros
no início da carreira.
O colombiano Leonardo
Ruiz tem 23 anos e chegou a
Portugal proveniente do Atlético Nacional, tendo alinhado no
Porto B, Sporting B, Boavista
e Zorya (Ucrânia). Vem emprestado pelo Sporting e diz-se
contente. “Todo o avançado
precisa de marcar golos para
se motivar e ajudar a equipa
a conseguir vitórias. No Varzim, como noutros clubes que
passei, tudo irei fazer para que
os golos aconteçam para que a
equipa consiga dar alegrias aos
adeptos”.
Frederic Maciel tem 25 anos
e até já jogou dois anos no Varzim quando era infantil, tendo
depois passado pelas camadas
jovens do Braga, Sporting Porto e Padroense. Como sénior
jogou no Porto B, Mouscron
(Bélgica), Moreirense e Gil Vicente. Assinou por um ano e

com mais um de opção. “É um
regresso a um clube em que joguei nos Infantis ainda com o
mister Cacheira, e agora venho
para ajudar. O campeonato ainda vai no começo e juntos vamos conseguir que as vitórias
aconteçam”.
O Varzim anunciou ainda que o guarda-redes Ismael
Lekbab, formado no clube e
atual titular da baliza da equipa
principal, prolongou o vínculo
até 2022. O jogador de 20 anos
assinou, na presença da comissão administrativa, presidida
por Carlos Costa, a renovação
do contrato por mais duas épocas, com mais duas de opção.

SOCO, INSULTO
E CUSPIDELAS
PENALIZAM
Os dois últimos jogos do
Varzim não foram só maus
relativamente aos resultados
desportivos. A componente
disciplinar também vai punir o
clube poveiro, nomeadamente
na parte financeira e na disponibilidade de atletas.
É o que se pode ver na lista
de castigos aplicados na última
reunião do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa
de Futebol, depois de terem

sido analisados os relatórios de
equipa de arbitragem, dos delegados da Liga e da Polícia.
Na partida frente ao Leixões
na Póvoa, no passado dia 25
de agosto, que se saldou por
uma derrota por 1-0, o Varzim
foi punido com duas multas
de igual valor, 357 euros, mas
por razões distintas: uma por
causa do comportamento dos
adeptos que, com um cântico,
insultaram o clube adversário
e também cuspiram “várias
vezes” no árbitro assistente. A
outra sanção tem a ver com a
entrada de objetos proibidos no
recinto. Mas do lado do clube
matosinhense, também há duas
multas para pagar: uma de 286
euros por insultos ao Varzim
e outra de 536 euros por deflagramento, por parte adeptos
leixonenses, de “dois potes de
fumo”, ou seja, artefactos pirotécnicos. Mas não é só.
Do último jogo no Estoril
no pretérito domingo, que os
poveiros perderam por 3-1 sai
um castigo pesado para Alan
Henrique que, segundo o relatório do árbitro, “agrediu o adversário, com o jogo interrompido, com um soco na cara”. Na
ocasião, o defesa central viu o
cartão vermelho direto e sabe
agora que vai ficar afastado três
jogos, tendo ainda uma sanção
acessória de 714 euros para liquidar. Desse jogo na Amoreira resulta ainda uma partida de
punição a Tiago Cerveira que,
segundo o relatório do juiz,
“destruiu uma ocasião clara de
golo de um adversário que se
dirigia em direção à baliza”. Há
ainda uma multa de 72 euros ao
Varzim pelo facto da equipa ter
demorado mais dois minutos
no túnel de acesso o que atrasou o arranque da partida.
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MODALIDADES
‘SUPER MÁRIO’
VIVEU MOMENTO
‘ARREPIANTE’
NOS ALPES

MAIS CONDIÇÕES PARA CONQUISTAS
NO KICKBOXING E MUAY THAI
A Associação de Desportos
de Combate MG Team aproveitou o arranque da época
para inaugurar as novas instalações na Póvoa de Varzim.
Situado na Rua Piloto António
Cardia, o espaço vai aumentar
a responsabilidade e o desafio
com que o proprietário Marcos
Gonçalves prepara os atletas
da equipa para atacarem mais
títulos nacionais e internacionais. A MG Team existe há 8
anos e tem vindo a aumentar
significativamente o número
de praticantes nas modalidades
de Kickboxing e Muay Thai.

EVENTO DESPORTIVO COM MUITOS BENEFÍCIOS

Mário Elson cumpriu
o objetivo de terminar o
Ultra Trail Mont Blanc. O
atleta poveiro foi um dos
mais de 2500 participantes na prova de 170 quilómetros que decorreu nas
montanhas dos Alpes em
França, Suíça e Itália. ‘Super Mário’, como é conhecido, completou o percurso com cerca de dez
mil metros de desnível
positivo em 31 horas, 24
minutos e 50 segundos.
Mário Elson tinha como
objetivo fazer um tempo melhor e já disse que
o tentou, mas reconhece
que não foi possível. No
entanto, diz que “nada
apaga a alegria de cortar
a meta no pórtico dos sonhos”. Um momento que
apelidou de “arrepiante”.

Centenas de atletas estiveram
na Póvoa a participar no Open
Mais Padel que distribuiu 7500
euros em prémios. Competiram jogadores de vários escalões e proveniências o que, para
além do aspeto desportivo, foi
um benefício para a cidade,
salientou o autarca Aires Pe-

reira. Do lado da organização,
a cargo da Mais Padel, Luís
Botas fez um balanço positivo
e agradeceu aos patrocinadores
e entidades públicas e privadas,
realçando a disponibilidade
dos Bombeiros locais na cedência do espaço a sul do complexo
da Varzim Lazer.

‘FAMÍLIA’ RANGER
FESTEJOU MAIS
UM ANIVERSÁRIO
Os Rangers da Póvoa Clube Paintball já atingiram os 19
anos de atividade.
A festa decorreu na sede da
associação e juntou muitos praticantes da modalidade e respetivos familiares.
Fundada no ano de 2000, a
coletividade liderada por Rui
Leal alia o convívio à promoção
do paintball, um desporto cada
vez mais popular também na
região graças ao dinamismo dos
Rangers.
Pub.
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PÓVOA ANDEBOL / PÓVOA FUTSAL

PÓVOA FUTSAL VIVEU
GRANDES EMOÇÕES
As equipas seniores do Póvoa Futsal falharam a presença
nas finais do XII Torneio Cidade da Póvoa, conseguindo porém os terceiros postos.
No escalão feminino as poveiras perderam o primeiro
jogo contra a sua congénere do
Nun’Alvares, que acabou por
vencer o Torneio. No entanto,
num quarteto de equipas da
primeira divisão, as poveiras
venceram o Vermoim por 4-3,
num jogo bastante emotivo.
A capitã Ângela Viana referiu no final que “ este torneio
serviu para que competíssemos contra equipas fortes e
que iremos encontrar ao longo
de um campeonato bastante exigente. Estamos no começo e de certeza de que iremos
melhorar ao longo da época”.
Já a equipa masculina falhou
a final na lotaria das grandes
penalidades e conseguiu o
terceiro lugar, vencendo o FC
Porto de Rio Tinto por 5-3.
O capitão Bruno Brioso
comentou esta participação
como “mais uma fase da preparação da equipa que tinha
até hoje o objetivo de subida de
divisão, e agora que sabemos

que vamos jogar na segunda
divisão, o nosso grande objetivo é a manutenção. Em relação
ao Torneio, gostaríamos de ter
vencido, até porque somos a
melhor equipa mas não conseguimos”.
JOÃO ROCHA
E A SUBIDA:
“FEZ-SE JUSTIÇA”
No passado fim de semana
ficou a saber-se que o Póvoa
Futsal irá competir na série B
do campeonato nacional da 2ª
divisão, a convite da FPF, por
desistência do Unidos Pinheirense. À nossa reportagem, o
presidente do clube poveiro
adiantou “ fez-se justiça, já que
o modelo competitivo de subida de divisão era tudo menos
justo. Fomos a melhor equipa,
dominamos durante todo o
campeonato, e num jogo menos conseguido vimo-nos privados de conseguir o objetivo
porque tanto lutamos. Com
este convite podemos voltar a
sonhar, mas naturalmente que
com algum reajuste no plantel,
o nosso grande objetivo é manter-nos na segunda divisão.

PÓVOA ANDEBOL COM PROJETO DE PRIMEIRA
Referenciado por muitos
como “o clube da moda”, o Póvoa Andebol Clube, apresenta-se nesta pré época com objetivos ambiciosos e transversais a
todos os escalões.
A grande novidade será, sem
dúvida, a equipa sénior B, que
terá como função dar rodagem
competitiva aos jovens valores
do clube, num período de transição que, não raras vezes, provoca sentimentos de frustação,
levando mesmo à desistência
de muitos atletas. A liderar tecnicamente este projeto estará
o treinador Gabriel Pinto, um
homem da casa e com o conhecimento necessário para levar
“o barco a bom porto”.

A equipa sénior está a ultimar a sua estreia no campeonato, e já realizou vários jogos,
nomeadamente no Torneio
Luís Gonçalves, onde conseguiu prestações positivas. Entretanto, os poveiros liderados
pelo técnico Jorge Carvalho, e
com um plantel renovado, já
realizaram dois amistosos onde
conseguiram vitórias com números e exibições que garantem que a equipa está no bom
caminho.
No próximo fim de semana,
os poveiros participarão num
derradeiro Torneio em Leiria, e
iniciarão o seu campeonato na
semana seguinte contra o Modicus de Sandim.
Pub.
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VOLEIBOL COM AMBIÇÃO DE TODO O GÉNERO

As equipas seniores de Voleibol do Clube Desportivo da Póvoa iniciaram as suas pré-épocas revelando objetivos ambiciosos. A treinar o escalão sénior masculino estará
o regressado professor Edgar Silva (também conhecido por Gari) numa equipa que conta com bastantes reforços e quer mostrar o valor no segundo escalão. Já a equipa
feminina irá ter como treinadora Inês Marinho, uma jovem que, a par de uma formação também jovem, tudo irá fazer para conseguir a subida de divisão.

POVEIROS ENTRE OS VENCEDORES DE TORNEIO DE HOMENAGEM
O tradicional torneio de voleibol de praia que homenageia
o malogrado Nuno Rios levou
250 atletas ao areal junto ao
Parque Bruno Alves.
Entre as várias duplas vencedoras, Miguel Ferreira e Rita

Castro Lopes repetiram a vitória que vêm conseguindo há 4
anos. São dois atletas poveiros
mas que irão jogar por clubes
distintos na próxima temporada: ele na Póvoa de Varzim e ela
em Vila do Conde.

Pedro Nogueira, diretor da
secção de voleibol no Clube
Desportivo da Póvoa, destacou
o êxito desta 16ª edição e agora
coloca o foco na temporada de
pavilhão que está prestes a começar.
Pub.

Pub.
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HÓQUEI HOMENAGEOU ANTÓNIO PADRÃO
A secção de hóquei em patins
do Clube Desportivo da Póvoa,
levou a efeito o 3º Torneio António Padrão.
Uma homenagem a um dos
pioneiros da modalidade no
clube, que desde 1975 exerceu
funções, primeiro como jogador e depois como coordena-

dor, durante mais de três décadas.
Nas equipas de formação as
novidades são, sem dúvida,
a extinção do escalão sub-15
(por falta de atletas) e a criação
de uma equipa sub-23.
O Torneio, que decorreu
durante dois dias, teve uma

afluência de público bastante
razoável, que animou os muitos jogos que contaram com a
presença de clubes como: Valongo, Espinho, Juventude Pacense, FAC, Lavra, Braga, AD.
Campo e naturalmente o Clube
Desportivo da Póvoa.
De todos os vencedores, o

destaque vai para os Benjamins
poveiros que venceram o seu
grupo.
A equipa sénior, que terá
novamente Ruben Fangueiro com treinador, conta com
uma equipa renovada com os
reforços Miguel Castro (ex.Limianos), João Abreu (ex. Riba

d’Ave) e Telmo Fernandes (ex.
J.Viana).
No jogo de apresentação, os
poveiros empataram contra o
Limianos a uma bola. Apesar
de ir competir na 3ª divisão, o
grande objetivo será colocar o
clube no segundo escalão do
hóquei português.

BASQUETEBOL EMPOLGA ADEPTOS E PROMETE ENCHER O PAVILHÃO
A equipa sénior de basquetebol do Desportivo da Póvoa,
que esta época vai competir
na Proliga, realizou um jogo
treino no culminar de uma semana de trabalhos. Apesar da
concorrência televisiva, com a
transmissão do jogo de futebol
Sérvia x Portugal, o pavilhão
Fernando Linhares de Castro encheu mais de meia casa
para assistir ao CDP x VSC
Guimarães.
O poste brasileiro Feliciano
Perez de 2.08m, o sérvio Stanko
Ilic, e o jovem Miguel Cunha,
foram as novidades (foto ao

lado) de um plantel que tem na
sua genesis todo um potencial
de uma Formação de referência
a nível nacional. Para além dos
reforços, apenas Daniel Ramos
não jogou nos escalões jovens
do clube, embora já seja considerado “um poveiro” pela forma como se integrou na época
passada. Lukas Rosenbom só
começou a treinar após este
jogo, sendo um dos mais promissores postes poveiros. Já no
staff técnico, Pedro Coelho é o
team manager, Miguel Vilaverde o fisioterapeuta e o técnico é
o professor José Ricardo Neves.

Um nome incontornável do
basquetebol poveiro e nacional,
campeão nacional feminino
pelo CDP, com passagens em
clubes como o Barcelos Basket,
Oliveirense e Benfica, não esquecendo as seleções nacionais
jovens.
Quanto ao jogo contra a
equipa da Liga Profissional, os
poveiros acabaram por realizar
um bom teste, com os adeptos
a entusiasmarem-se com algumas ações individuais, nomeadamente do sérvio que “marcou pontos” na simpatia dos
presentes. O resultado de 60-54

(favorável aos poveiros) acabou
por ser o menos importante,
como referiu no final o técnico José Ricardo:” Hoje seria
dia de folga, após um ciclo de
6 dias de treinos. Contudo, resolvemos presentear os nossos
adeptos com este amigável que
acabou por traduzir algum do
nosso trabalho. Acabou por ser
um bom teste, e estou satisfeito
pelo empenhamento dos atletas. Aos nossos adeptos, que sabemos estão com nós, o nosso
muito obrigado pelo carinho
que tudo faremos por retribuir
sempre que jogarmos”.
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APRESENTADA MAIS UMA EDIÇÃO DO FESTIVAL “É-AQUI-IN-ÓCIO”
11 espetáculos para comemorar 11 edições. É esta a programação do É-aqui-in-ócio, o
Festival internacional de Teatro
que vai decorrer na Póvoa de
Varzim entre 21 de setembro e
5 de outubro.
As novidades foram reveladas em conferência de imprensa pelo Varazim Teatro, a associação organizadora que tem a
Companhia Certa e cujo líder,
Eduardo Faria, teve ao lado
o vice-presidente da Câmara,
Luís Diamantino, até porque a
autarquia é a principal financiadora (12500 euros). O evento chega à 10ª edição, mas em
rigor já se repete por onze vezes uma vez que em 2007 houve
uma edição zero.
Entre os espetáculos previstos figura, por exemplo, a estreia da Companhia Certa com
a peça “Vocês viram o meu
cão?”, baseda num texto de Vic-

tor M. Sant’Anna.
O festival apanha o 22.º aniversário do Varazim Teatro e
dia 26 haverá um concerto por
Manuel Maio (violino) e José
Valente (violetista) para se festejar, destacou Eduardo Faria,
sublinhando ainda que, além
dos onze espetáculos, haverá
também intervenções em espaços públicos pelo projeto EZ e
Varazim Teatro (orientação de
Ana Lídia Pereira).
Dois “Workshops” de dança
contemporânea e de construção de instrumentos musicais,
jogos tradicionais e a exibição
de um filme em conjunto com
o cine-clube Octopus também
vão suceder no Festival.
“Um festival para todos os
públicos” continua a ser o lema
do É-aqui-in-ócio que terá bilhetes entre os três e os sete euros e que ocupará sobretudo o
cine-teatro Garrett.

PROGRAMAÇÃO
Dias 21 e 22 - “Vocês viram
o meu cão”- Companhia Certa
Dia 25 -“Hamlet cancelado”
– Núcleo Vinícius Piedade &
Companhia
Dia 27 - “Arquivo Negro” –
Companhia Pé no Mundo
Dia 28 - “1 planeta & 4 mãos”
– Companha certa

Dia 28 - “Pimeiro Amor” Rui
M . Silva e Pedro Diogo
Dia 29 “Patapatúm” Elefante
elegante
Dia 1 - “Circodela” . Cia Las
Cénicas
Dia 2 - “Hot-Tea” Gato S. A.
Dia 4 - “No fio do Azeite” A
Algures
Dia 5 - “Schiaccianoci Swing”
– Bottega Decli Apogrifi.

AGRADECIMENTO

MONGE
POVEIRO
APRESENTOU
LIVRO
EM LAMEGO
O padre Abel Matias Moreira da Silva apresentou
recentemente um livro em
Lamego, onde passou grande
parte da vida.
A obra “Como eram duros
os caminhos da guerra”, da
autoria do monge beneditino, é mais uma na lista de
publicações do sacerdote
nascido na vila de S. Pedro
de Rates em 19 de setembro
de 1937.
Depois de aposentado
regressou ao Mosteiro de
Singeverga, em Santo Tirso,
onde tinha iniciado a vida
religiosa.
Além de professor de diversas disciplinas, fez também carreira militar como
capelão do exército, tendo
passado vários anos na Guerra Colonial em Angola.

A família da utente Especiosa Maria expressa o seu profundo AGRADECIMENTO pela competência, profissionalismo, dedicação e
empenho prestado pela Equipa do Serviço de Medicina da Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, nas pessoas dos Assistentes Operacionais, Enfermeiras/os e Médicas/os. Está grata também pelo apoio incondicional, pela palavra sabia, pelo sorriso amigo, pela dedicação extraordinária, que prestaram aos familiares nos últimos dias da sua vida. Obrigado a todos pela vossa competência e profissionalismo. Pedimos a Deus que nunca lhes falte saúde para poderem continuar a vossa luta. Bem hajam!
A família da utente Especiosa Maria, AGRADECE toda a competência, profissionalismo, dedicação e empenho dedicado pela Santa
Casa de Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, nomeadamente a mesa administrativa, as irmãs Judite, Sameiro e Celeste, o pessoal administrativo, o pessoal médico e de enfermagem, as assistentes operacionais, numa só palavra a todos os dirigentes e colaboradores. É grata pelo apoio incondicional, pela palavra sabia, pelo sorriso amigo e dedicação extraordinária. Obrigado a todos pela vossa
competência e profissionalismo. Todos vós estareis sempre nas nossas orações.Bem Hajam!

Pub.
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RÁDIO ONDA VIVA

A EVA tem
um problema grave

NEGA AO plástico UMA NOVA VIDA.
MAS QUER MUDAR. E tu?
RECICLA-TE.PT

cofinanciaDO POR
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OPINIÃO
Ficamos esta semana a saber
que a culpa de grande parte dos
problemas ambientais do país é
das barragens. Pasmem-se, as
barragens causam uma grande
evaporação de água que depois
segundo esta teoria, se perde.

JÚLIO ALVES

“- A CULPA É DAS
BARRAGENS!”

DANIEL SÁ FERREIRA

O DILEMA
DA OPOSIÇÃO

Esta pérola vem da grande especialista em barragens, a Dr.ª
Catarina Martins, essa figura
de destaque da “Geringonça”
aliada ao nosso (des)Governo enquanto líder do Bloco de
Esquerda, formada, como não
poderia deixar de ser para um
político, em Línguas e Literatura Moderna, um percurso
académico que além de não lhe
conferir qualquer autoridade
em Física também lhe deixa
pouca margem para atribuir o

Está cada vez mais próximo o
dia 6 de Outubro, data das eleições legislativas.
Se acreditarmos naquilo que
as mais recentes sondagens- Pitagórica e Eurosondagem- nos
dizem, a vitória do Partido
Socialista não parece estar em
discussão.
A principal dúvida ainda existente, e na qual o debate político e mediático se tem centrado,
prende-se com a possibilidade
de o Partido Socialista atingir
os 116 deputados necessários
para só depender de si para ter
maioria na Assembleia da República- a maioria absoluta.
Alguns colocam ainda a possibilidade, não muito provável,
de os partidos de esquerda- PS,
PCP e BE- terem 2/3 dos deputados na Assembleia da República, atingindo dessa forma
o limiar que lhes permitiria
rever a Constituição sem a participação do PSD e do CDS- a
primeira revisão constitucional

erro a uma falha linguística.
A Dr.a deve ter faltado às aulas da quarta classe quando se
aprendia o Ciclo da Água ou
então é tão culta e tão instruída que não se pode preocupar
com detalhes tão básicos. Vai
daí, se temos seca a culpa é das
barragens, se temos incêndios
a culpa é das barragens, se não
temos peixes nos rios a culpa
é das barragens, se não temos
areia nas praias, adivinhem, a
culpa é das barragens!
Segundo esta linha de pensamento, as barragens são um
mal a abater, temos de deixar
de construir barragens e deixar
que seja a chuva regar as colheitas e para gerar energia, ou

que se faria em Portugal sem o
envolvimento conjunto do PS e
do PSD.
A maioria dos portugueses
confia no Primeiro-Ministro e
considera que o Governo governou bem, tornando muito
difícil o papel dos partidos de
oposição. Verdade seja dita, estes também nunca se ajudaram.
Inicialmente, com a narrativa
da “vinda do Diabo”, colocaram a fasquia para o Governo
demasiadamente baixa. Bastou
que o país não caísse novamente numa crise financeira para
que todo o seu discurso ruísse.
O afastamento de Passos Coelho permitiu que a oposição
ensaiasse um novo discurso e
um novo estilo, abandonando
a esperança de que tudo iria
correr mal ao país, o que permitiria um regresso rápido ao
poder.
Mas, até agora, Rui Rio não
conseguiu afirmar um discurso de oposição. As guerrilhas

duplicar o número de centrais
termoelétricas ou de construir
centrais nucleares.
Quanto mais penso nisto
mais me vem à cabeça as declarações dos novos pseudo-intelectuais do mesmo calibre
da Dr.ª, que defendem o abate de milhares de cabeças de
gado pois uma vaca polui tanto
como um carro!?!?! Ora uma
barragem deve poluir tanto
como uma central termoelétrica a queimar carvão… É a
nova lógica destes extremistas
verdes.

legitimar esta nova e absurda
linha de pensamento. Os novos ecologistas só o são desde
que o seu conforto não seja
atrapalhado. Protestam contra
as minas de lítio enquanto seguram telemóveis com baterias
de lítio, protestam contra os
animais nas quintas enquanto
mantêm animais de estimação
presos em apartamentos, e em
breve vão protestar as barragens enquanto têm em casa luz
e água proveniente de uma.

Claro que a Dr.ª não disse
tudo isto mas devido ao seu
alcance e influência desta nas
redes sociais, a mesma está a

É triste mas Outubro e as eleições aproximam-se e tudo vale
para se conseguir os votos desta
nova estirpe de “eco-guerreiros
urbanos”, mesmo dizer coisas
tão absurdas como que o país
tem barragens a mais.

internas do PSD não ajudaram,
mas tirando a ideia do “banho
de ética” pouco passou para o
país daquilo que o PSD poderia
fazer de diferente e melhor se
governasse.
As dificuldades que o Governo encontrou- incêndios,
Tancos, famílias- foram auto-infligidas e nunca foram verdadeiros momentos de afirmação para a oposição, só de
desgaste para o Governo.
Apenas agora, perto das eleições, e à boleia da Iniciativa
Liberal e do CDS, surge como
principal tema de alternativa
política a diminuição da carga
fiscal.
O problema deste discurso,
para quem quer fazer política
de forma séria, é que tem que
ser acompanhado pela explicação de quais seriam os serviços
públicos a que se cortaria financiamento para fazer face à
diminuição da receita fiscal, e
não me parece provável ver o

PSD a fazer campanha dizendo
que vai cortar verbas à saúde, ou
à educação, ou que vai entregar
uma maior fatia da sua exploração a privados. Não o faz por
duas razões simples: porque
Rui Rio é genuinamente social-democrata e o seu instinto
não é esse; porque em Portugal,
em tempos de prosperidade, é
um discurso suicida para quem
quer ganhar eleições.
Incapaz de afirmar um discurso de alternativa, o principal partido da oposição apenas
consegue dizer que faria melhor aquilo que o governo já
faz. Como a percepção existente é de que o Governo governou
bem, esse discurso não mobiliza mais do que os mais fiéis dos
fiéis, pulverizando-se o voto de
oposição por todas as outras
opções disponíveis.
Por isso, e no que diz respeito
ao vencedor das próximas eleições legislativas, a pré-campanha vai tão morna.
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ACABARAM AS TOURADAS.
VIVA A PRAÇA DE TOUROS!
UM PÉ NA TERRA, OUTRO NO MAR

NOTAS DO
VERÃO POVEIRO (2)

A história registará que a última corrida de touros na Póvoa de Varzim teve lugar no dia
11 de Agosto de 2018, um sábado, com escassa meia casa. (A
anterior, penúltima, organizada pela Casa do Pessoal da RTP,
tivera mais assistência – muita
desta por convite – mas nem
assim a esperada casa cheia,
e realizou-se em 20 de Julho,
uma sexta-feira).
Conclusão: no último ano de
lides tauromáquicas na Póvoa
de Varzim realizaram-se apenas estas duas corridas – e já
não as 3 que eram habituais nos
anos antecedentes, e as mais
que 3 de tempos ainda mais
distantes. O que quer dizer que
o entusiasmo pelo espetáculo
taurino, que surgiu na Póvoa
e noutras cidades balneares
nortenhas como forma de animação da colónia veraneante,
vinha paulatinamente definhando, aqui como nas outras
estâncias – aliás, nas outras
mais depressa do que aqui. O
espetáculo taurino teve, pois, o
seu tempo e cumpriu a sua função – e, naturalmente, saiu de
cena, de morte natural, de nada
valendo a tentativa, desesperada, da sua serôdia ressurreição,
à mão de um restrito naipe de
aficionados.
Os mesmos (poucos) que
tentaram evitar (ou, pelo menos, adiar) o fim das lides tau-

romáquicas parecem agora
empenhados em evitar a demolição da Praça, ou, pelo menos,
da sua fachada – em respeito
pela memória cultural e pelo
património histórico da cidade,
dizem.
A força política que isto propõe é a mesma que, já em tempos de democracia, arrasou
tudo quanto era património e
caraterizava urbanisticamente
a nossa cidade. Errou no passado – e volta a errar agora, admito que por desconhecimento
do projeto.
A demolição da Praça não é,
sequer, questionável: a sua degradação material (ao nível da
estrutura) e a sua inadequação
regulamentar impõem, de facto, a demolição – por razões
técnicas e programáticas.
O que ali vai surgir é, pois,
uma reconstrução do edifício
dentro dos seguintes parâmetros:
O que o projeto mantém:
- a implantação e as relações
espaciais com a envolvente e
com a estrutura urbana;
- a área da arena, a forma, a
dimensão, a relação vertical e
espacial com as bancadas;
- a zona das bancadas, redesenhada apenas por razões
legais, de segurança e de con-

forto;

de armazém) em cave;

- o remate superior das bancadas, com uma zona de camarotes em anel periférico;

- o cumprimento da complexa legislação aplicável a este
tipo de equipamento, sem o
que ele ficaria, a breve prazo,
obsoleto e inutilizável.

- os percursos e usos para
serviços de apoio ao público
sob as bancadas (acessos, corredor, sanitários e bar);
- a implantação e forma da
parede exterior, bem como a
ideia de massa;
- a posição dos acessos exteriores e a configuração do
acesso principal, exatamente
nos locais e com as orientações
atuais.
O que o projeto acrescenta:
- novas valências para o exercício de novas funções, para
que o espaço ganhe capacidade
para um programa multiusos;
- novas e adequadas acessibilidades para todos, segurança,
conforto, serviços ao público e
técnicos;
- a cobertura total;
- a multidisciplinaridade de
utilizações;
- novas áreas de apoio ao
funcionamento do equipamento (camarins, balneários, sala
de imprensa ou áreas técnicas e

Portanto, a intervenção projetada preserva a ideia do edifício existente, adequando-o à
contemporaneidade. A Praça
(a demolir, por irrecuperáveis
debilidades da sua estrutura)
ressurgirá, graças a uma reconstrução interpretativa de
valores culturais e formais.
A Praça enquanto espaço de
entretenimento através das lides taurinas, animou os verões
(e só os verões) ao longo de décadas.
A Arena (reparem que até o
nome sugere esta linha de continuidade formal do edifício)
será a estrutura de animação
que falta à Póvoa de Varzim,
para que a economia urbana,
muito assente na cultura e no
lazer, ganhe novo impulso na
luta contra alguma sazonalidade que persiste.
Bem vistas as coisas, esta é a
única forma de a Monumental
Praça de Touros da Póvoa de
Varzim continuar, formalmente, entre nós.
Longa vida, pois, à nova Praça – a Arena, que há-de nascer
nos próximos dois anos.
			
			P.R.
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BITAITES

RÚBEN SILVA
Ele é Wedding Planner e Barman, mas tem o desejo de ser um grande chefe e podemos
vê-lo aos domingos à noite, na TVI, no Masterchef.
Bi - Como te descreves?
RS -Empreendedor, destemido, trabalhador, assertivo,
por vezes teimoso e sonhador.
Bi - Data de nascimento?
RS - 30 de dezembro de
1982.
Bi – Signo?
RS - Capricórnio.
Bi - O que dizem do teu signo?
RS - Responsável, prático e
pragmático.
Bi - Livro preferido?
RS - “O diabo na cozinha” de
Marco Pierre White, uma biografia inspiradora de um dos
maiores chefes de cozinha do
mundo, controverso mas genial, um dos primeiros chefe/
estrela da televisão.
Bi - Filme preferido?
RS - Sou um grande “consumidor” de cinema e de séries.
É difícil escolher um preferid.
Vi o “À procura de Nemo”
umas 20 vezes por causa da
minha filha e adoro. Mas vou
eleger “Fight Club”, uma obra
prima, apesar de não ser um

filme unânime, acho-o genial.
Bi - Cor favorita?
RS -Preto.
Bi - Programa ou saída perfeita?
RS - Juntar amigos à mesa
para uma bela refeição. Não
precisa de ser muito elaborada, basta ser simples mas com
muito “coração”.
Bi - A tua música é?
RS – “Soulful”.
Bi - Destino de eleição?
RS - Japão, pela gastronomia
e pela cultura.
Bi - Prato principal?
RS - Bacalhau à Brás, um
bom exemplo de que na cozinha, às vezes, o menos é mais.
Com basicamente quatro ingredientes podemos elaborar
um prato quase unânime entre
os portugueses.
Bi – Sobremesa?
RS - A mousse de chocolate
perfeita.
Bi - Não resisto a?
RS - A novas experiências
gastronómicas, novos sabores.

INGREDIENTES
Ingredientes Avulsos:
4 xícaras (chá) de sobras de
bolo
1⁄2 xícara (chá) de vinho
licoroso doce
2 xícaras (chá) de frutas
vermelhas e
frutas de seu agrado para
decoração
Ingredientes Creme:
2 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) de açúcar
3 colheres (sobremesa) de
amido de milho
1 colher (chá) de essência de
baunilha
Ingredientes Chantilly:
1 xícara (chá) de creme de
leite fresco, gelado
1 colher (sopa) de açúcar
Ingredientes Geleia:
2 xícara (chá) de morangos
picados
1 xícara (chá) de açúcar
cristal
1 colher (chá) de suco de
limão

Fazer quilómetros para comer
algo saboroso, especial e único, muitas vezes algo típico de
uma região, comida de conforto que nos enche a alma, ou
uma refeição mais “fancy”.
Bi - Um segredo ou uma
curiosidade sobre ti?
RS - Fui pai aos 19. Adoro
cozinhar (risos).
Bi - Um amigo é aquele que?
RS - Diz as verdades mesmo
que doa.
Bi - Quem é o teu herói real
ou ficção?
RS - Não tenho nenhum herói, mas tenho várias personalidades que me inspiram pelo
seu trabalho, pelos seus ensinamentos e até pela sua forma de estar na vida. Mas vou
eleger “Marco Pierre White”,
chefe.
Bi - Um desejo ou meta a
cumprir?
RS - Escrever um livro.
Bi - O que é que ainda está
para vir?
RS - Muitas surpresas,
aguardem.

FOTO TVI

TRIFLE
Preparação:
Misture todos os ingredientes do creme e leve ao fogo
até engrossar.
Reserve coberto com filme plástico para não criar película.
Ferva os ingredientes da geléia até obter um doce cremoso. Reserve.
Escolha um recipiente de vidro (veja dicas de mãe),
intercale camadas de bolo, licor, creme, geléia, frutas e
chantilly. Repita as camadas.
Dicas:
Rendimento desta receita é de 4 porções. Para grandes
ocasiões, dobre ou triplique a receita.
Para grandes eventos, escolha um recipiente de vidro
grande tipo aquelas taças enormes ou até mesmo um
aquário.
Procure revestir toda a lateral do vidro com frutas em
rodelas como figos em compota, kiwi, abacaxi, morangos,
etc. e, com cuidado vá montando o Trifle em camadas.
Os Trifles são sobremesas muito versáteis e com facilidade surgem inúmeras adaptações agradáveis. É só usar a
imaginação e criatividade.
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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 CURTAS PARA CRIANÇAS
1. - Papá, o que se sente quanto se tem um filho tão bonito?
- Não sei… Pergunta ao teu avô!
2. Era uma vez um homem tão pequeno, mas tão pequeno, que subiu para
cima de
um berlinde e exclamou: “O mundo é meu!!!!”
3. – Mamã, os meninos na escola, chamam-me distraído!
- Joãozinho, tu moras na casa em frente…
4. O que diz a Lua ao Sol? “És tão grande e ainda não te deixam sair à noite!...”
5. – Doutor, Doutor, que posso fazer para que o meu filho não faça xixi na
cama?
- Ponha-o a dormir na casa de banho!
6. – Vamos lá a ver, menino Luizinho, o que me sabe dizer sobre a morte de
Vasco da Gama?
- Que descanse em paz, senhora professora.
7. O que diz uma pulga a outra pulga?
- Vamos a pé ou esperamos pelo cão?
8. O que diz uma lagarta à outra?
- Hoje vou dar uma volta à maçã…
9. Era uma vez uma betinha que, ao passear no bosque, caiu num lago que
tinha um crocodilo e pôs-se a gritar:
- Socorro! Socorro! Estou a ser perseguida por um Lacoste!!!!
10. Estavam dois piolhos na careca de um senhor, e diz um para o outro:
- Alfredo, vamos embora que este piso é escorregadio!
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ÚLTIMAS

EDGAR PINHO OFICIALIZA CANDIDATURA AO VARZIM:
‘NÃO ME METO NORMALMENTE EM AVENTURAS’
Está entregue formalmente
uma lista candidata às eleições
do dia 28 de setembro para definição dos órgãos sociais do
Varzim Sport Clube.
O empresário Edgar Pinho
(ao centro na imagem), sócio
número 135 e com 64 anos de
idade, que já tinha anunciado a
sua candidatura à presidência
da direção, concretizou no estádio a entrega dos nomes que
pretende na liderança do Conselho Fiscal e na Assembleia
Geral.
Moura Gonçalves (à direita
na foto), sócio 1207, para a AG,
e Abel Araújo, sócio 969, para
o CF, são os nomes propostos
por Edgar Pinho que no próximo sábado à noite, no auditório municipal, conta apresentar
aos sócios a equipa e o programa que vai sufragar.
O empresário revelou que
a elaboração da lista foi mais
fácil do que estava à espera.
Edgar Pinho não esteve tão
próximo da Póvoa como desejava nos últimos tempos, mas
alega que isso não o impede de
conhecer o estado do Varzim. E
a sua candidatura não é nenhuma aventura, também garantiu.
A candidatura foi apresentada antes do final do prazo, mas
o candidato até gostava de ver
aparecer uma segunda lista.
Lê-se na convocatória, assinada
por Carlos Costa (na imagem
à esquerda), que “as candidaturas aos Órgãos Sociais terão
que ser entregues na Secretaria
do Clube até ao dia 12 de Setembro – quinze dias antes – do
ato eleitoral”, ou seja até hoje.

“Variações”
Cinema
Local: Teatro VCD
Horário:21h30

13set, sexta
Semana da Mobilidade
Lançamento
Local: Salão CMPVZ
Horário: 17h00
Clarinetes Ad Linitum
Concerto Lions
Local: cine-teatro Garrett
Horário: 21h30
Portugal Rural
Concerto- Cláudia Martins e
os Minhotos Marotos
Local: Av. Júlio Graça, VCD
Horário: 21h30

14set, sábado
Festa Sra. Dores
Arraial C/ Ranchos de Rates
e Caxinas
Local: rua Conselheiro Abel
Andrade
Horário: 22h00
Gala fados Eliana Castro
Local: Teatro VCD
Horário: 22h00
Portugal Rural
Concerto- Sérgio Mirra Trio
Local: Av. Júlio Graça, VCD
Horário: 21h30
Varzim X Cova da Piedade
Local: Estádio Varzim
Horário:16h00
Supertaça inter-freguesias
Infantis Rates X Balasar
Horário: 15h00
Juvenis Navais X Balasar
Horário: 16h30

dos 16 elementos da Assembleia de Freguesia. Em funções
mantém-se apenas um membro familiar do presidente do

executivo, Serafim Fernandes.
A lista vencedora fora eleita
pelo PS. Várias denúncias em
relação à gestão da Junta foram

enviadas ao Ministério Público
e o caso vai conhecer novidades
em breve. Este será um tema a
desenvolver na próxima edição.

A PRÓXIMA SEMANA VAI TER MUITA MOBILIDADE
A Câmara da Póvoa de Varzim vai assinalar, de 16 a 22 de
setembro, a Semana Europeia
da Mobilidade.
Durante esse dias, a autarquia
vai promover diversas iniciativas com vista a consciencializar
a população, de todas as idades,
para a importância dos efeitos
que a escolha de um modo de
transporte tem na qualidade do
ambiente, incitando à deslocação em transportes públicos, de

“3 rostos”
Cinema Octopus
Local: cine Garrett
Horário:21h45
Portugal Rural
Inauguração
Horário: 17h00
Concerto- Rancho Amigos da
Borga
Horário:21h30
Local: Av. Júlio Graça, VCD

POLÉMICA EM FORNELO E VAIRÃO
As desavenças públicas no
seio da União de Freguesias
de Fornelo e Vairão levaram
ao pedido de demissão de 15

12set, quinta

bicicleta ou a pé.
Para o público escolar, haverá
ações de divulgação nas escolas
(direcionadas ao 2º e 3º ciclos)
e para a população sénior have-

rá caminhadas diárias.
No sábado, dia 21, haverá
uma Caminhada de Póvoa a
Rates. Seguindo pela antiga
linha de caminho-de-ferro,
desde a estação do metro até
à vila poveira, os caminhantes
vão relembrar um velho trajeto
e os novos usos que pode ter.
Um desafio de pouco mais de
12 km de grande contacto com
a natureza. Para mais informações, os interessados devem

contactar o Serviço de Turismo
ou o Museu Municipal.
A Semana Europeia da Mobilidade vai culminar com uma
Caminhada em circuito urbano
e um Passeio de Bicicleta pelas
ciclovias existentes, no domingo, dia 22. Quem quiser participar, deve inscrever-se no portal
municipal. As iniciativas terão
início às 9h30, no Alto Martim
Vaz, local onde irá decorrer, ao
longo do dia, uma Feira.

15set, domingo
Festa Sra. Dores
Procissão
Local: ruas da cidade
Horário: 16h00
Arraial C/ Ranchos Aver-o-Mar e Amorim
Horário: 22h00
Local: rua Conselheiro Abel
Andrade
Cinema PVZ
“Angry Birds” 2
Horário:15h30
“Assalto ao poder”
Horário: 21h30
Local: cine-teatro Garrett
Supertaça Inter-freguesias
Seniores Estela X Navais
Horário: 10h00
Escolinha Navais X Leões da
Lapa
Horário:15h30

