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ELEIÇÕES

POVEIROS VOTARAM MAIS NO PSD 
MAS O PS VENCEU NO PAÍS

O PSD foi o mais votado na Póvoa de Varzim nas 
eleições legislativas realizadas no passado domingo, 
contrariando o cenário nacional que levou ao triun-
fo do socialista António Costa. O Partido Social De-
mocrata venceu em todas as freguesias do concelho 
e totalizou 42,37%, ou seja, 13306 votos. O PS foi a 
segunda força política com 28,16% (8845 votos) e o 
BE surge na terceira posição com 8,26% (2595 votos), 
atirando o CDS para a quarta posição com 6,01% 
(1889 votos). A CDU ficou-se pelos 3,03% (951 vo-
tos) e o PAN por 2,68% (842 votos). Acima de um 
por cento só mais o Iniciativa Liberal com 1,25% (392 
votos). A abstenção fixou-se nos 47,83% uma vez que 
votaram 31407 pessoas dos 60199 inscritos. 

AIRES PEREIRA SATISFEITO 

Estes números foram comentados pelo autarca 
Aires Pereira, que considerou os números positivos 
para o partido que representa na Câmara, tendo 
também recordado o importante trabalho feito pelos 
candidatos poveiros Afonso Oliveira e Carla Barros, 
ambos eleitos, durante a campanha que andou vários 
dias na rua e percorrer todas as freguesias da Póvoa 
de Varzim. 

“Foram resultados positivos para o PSD da Póvoa 
de Varzim, uma tendência inversa ao que aconteceu 

A Póvoa de Varzim vai continuar a ter dois deputa-
dos na Assembleia da República. São novamente um 
homem e uma mulher, mas a diferença é que ambos 
pertencem ao mesmo partido: o PSD. Afonso Oliveira e 
Carla Barros vão assumir funções na próxima legislatu-
ra pois estavam no 7º e 12º lugar da lista de candidatos 
do  círculo do Porto, tendo o PSD eleito 15 elementos. 

No que diz respeito aos eleitos, Afonso Oliveira, de 
55 anos, está de regresso à política ativa após já ter sido 
deputado nacional entre 2011 e 2015, não conseguindo 
a reeleição há quatro anos. O economista regressa com 
espírito de missão e vontade de honrar os compromis-
sos estabelecidos com os poveiros e os portugueses. 

Quem se mantém em funções parlamentares é Carla 
Barros, gestora de Recursos Humanos com 39 anos, que 
já fora eleita na anterior legislatura. 

Agora, ambos terão pela frente um novo trabalho de 
quatro anos nos quais se preparam para lutar por qua-
tro projetos muito ligados ao concelho: reabilitação do 
Centro Hospitalar, desassoreamento do porto de pesca, 
constrição do nó da A7 em Balasar e descentralização 
de competências. 

CARLA BARROS E AFONSO OLIVEIRA ELEITOS DEPUTADOS

no país. O PSD está solidificado no concelho e este 
resultado enobrece o trabalho efetuado por esta equi-
pa. Com a eleição dos dois deputados locais há, desta 
forma, mais possibilidades de fazermos ouvir as nos-
sas preocupações que foram muito claras no nosso 
manifesto: a questão do Centro Hospitalar Póvoa de 
Varzim/ Vila do Conde, o nó da A7 e a descentraliza-
ção. Afonso Oliveira e Carla Barros vão, certamente, 
ser portadores destas mensagens”.

LÍDER DO PSD PÓVOA FELICITA

Também a líder da Comissão Política Concelhia se 
congratulou com o facto de a Póvoa de Varzim passar 
a estar representada por dois deputados do PSD na 
próxima legislatura. Andrea Silva expressou um “sen-
timento de missão cumprida” e prometeu iniciar “no-
vamente o trabalho para merecer sempre a confiança” 
do eleitorado. 

CONCELHOS VIZINHOS DIVIDIDOS

Em Vila do Conde foi o Partido Socialista o mais 
votado com 37% dos votos contra 33% do PSD. Nos 
restantes municípios vizinhos, o PSD foi quem re-
colheu mais votos em Esposende e em Barcelos, en-
quanto em Famalicão venceu tangencialmente o PS. 

O poveiro Jorge Machado, que liderou a lista da CDU 
no circulo eleitoral de Viana do Castelo, não conseguiu 
ser eleito e já veio dizer publicamente que ao fim de 
quase 15 anos na Assembleia da República termina uma 
tarefa em que esteve “sempre ao lado dos trabalhadores 
e do povo”. 

“Foram quase 15 anos em que dei o meu melhor, em 
que aprendi imenso com o trabalho colectivo do meu 
partido”, adianta o comunista poveiro que, sobre even-
tuais vantagens financeiras ou outras, aproveita para 
esclarecer: “É com orgulho que posso afirmar que du-
rante estes quase 15 anos recebi o mesmo salário que 

JORGE MACHADO DE SAÍDA SEM SUBSÍDIOS OU OUTRAS REGALIAS
ganhava enquanto jovem advogado e nem mais um cên-
timo. Não vou beneficiar de nenhum subsídio, não vou 
beneficiar de qualquer regime especial de aposentação 
ou reforma, nem vou receber qualquer subvenção - que 
acabaram em 2008. Nós, os deputados do PCP, estamos 
na Assembleia da República por tarefa, militância e por-
que acreditamos que podemos construir uma sociedade 
melhor e nada mais do que isto”. 

E quanto ao futuro? Jorge Machado acrescenta que 
vai retomar a profissão e dar o “contributo militante” ao 
PCP, estando “ao lado de quem trabalha, na luta contra 
as injustiças”.
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Com apenas uma vo-
tação, o executivo ca-
marário abriu a porta à 
possibilidade de apare-
cer mais rapidamente 
construção de prédios 
na margem da Avenida 
25 de Abril e simulta-
neamente adquire um 

instrumento que lhe per-
mite fazer a estrada pelo 
meio do parque da cida-
de entre a via, conhecida 
por via B, (a partir da 
rotunda do “Modelo”, na 
imagem) e Aver-o-Mar. 
Tudo isto porque os ve-
readores, no passado dia 

26 de setembro, aprova-
ram a alteração ao Plano 
de Urbanização que reti-
ra a necessidade de haver 
periquação (associação 
de proprietários) para 
surgirem urbanizações 
e, por outro lado, altera o 
uso do solo no canal do 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO AUTORIZA AVENIDA E PRÉDIOS

VENDE-SE 
Garagem fechada para um carro em Aguçadora, 
Póvoa de Varzim.

Contacto : 918 771 307

PS DIZ QUE LOJA DE TURISMO VIOLA O POOC 
O Partido Socialista da 

Póvoa de Varzim lançou 
um comunicado onde 
refere que o posto de 
turismo construído no 
Largo do Passeio Alegre 
também viola o Plano de 
Ordenamento da Orla 
Costeira, o POOC entre 
Caminha e Espinho. E 
diz também porque, se-
gundo os socialistas, já 
tinha sido revelado outra 
ilegalidade do edifício: a 

falta de um parecer pré-
vio da Direção da Cultu-
ra à construção do imó-
vel  situado numa área de 
proteção à Fortaleza de 
Nossa Senhora da Con-
ceição. O PS diz que a Câ-
mara não o fez nesse caso, 
mas também passou ao 
lado do pedido à Agência 
Portuguesa do Ambiente 
que, nos termos da legis-
lação em vigor,   tinha de 
dar a sua opinião sobre 

o surgimento do posto 
de turismo naquele lo-
cal. Contudo a Agência 
informou a concelhia so-
cialista que “não deu en-
trada qualquer pedido de 
autorização relativo à sua 
construção”.

O certo é que, mesmo 
sem as duas autorizações, 
a autarquia avançou com 
a construção do imóvel 
por ajuste direto a uma 
empresa local e no valor 

de quase 150 mil euros.O 
comunicado assinado 
pelo presidente da conce-
lhia, João Trocado, apon-
ta o seguinte: “Não se co-
nhecem ainda as razões 
do presidente da Câmara 
para ter avançado com a 
obra sem obter as duas 
autorizações que eram 
necessárias nem tam-
pouco a explicação para 
necessidade daquele edi-
fício naquele local”.   

parque que vai acolher a 
via.

O presidente da Câ-
mara, Aires Pereira, ex-
plicou que após a apro-
vação no executivo, todo 
o processo segue para a 
assembleia municipal, 
mas já deu alguns por-

menores, por exemplo, 
sobre a via.  A obra só 
ainda não avançou por-
que precisava deste pas-
so burocrático relativo 
ao Plano   de Urbaniza-
ção e ai ser uma avenida  
para carros e bicicletas O 
PS votou a favor e o ve-

reador Miguel Fernan-
des espera que a nova 
ligação beneficie os po-
veiros. Sobre a alteração 
às regras de construção, 
o vereador do PS enten-
de que foi retirado um 
travão ao crescimento 
da cidade para nascente. 

PRONTO PARQUE INFANTIL EM REGUFE
Já está disponível o 

parque infantil de Regufe 
depois do espaço ter sido 
alvo de obras de benefi-
ciação. Alguns equipa-
mentos estavam deterio-
rados e a própria câmara 
reconhece que “deixaram 
de oferecer as condições 
de segurança exigíveis”. 
Mas agora não. O espa-
ço infantil, complemen-
ta um comunicado da 
autarquia, está “novo e 
mais seguro mobiliário e 
dispõe de um bebedouro, 
que está acessível a todas 
as crianças, das mais pe-
quenas às mais altas”. E 

mais: “todos os materiais 
disponíveis cumprem as 
normas de segurança e 
estão destinados a crian-
ças de um até aos catorze 
anos de idade”.O parque 
em condições era um an-

seio da população local e 
o presidente da Câmara, 
Aires Pereira, fez questão 
de estar presente simbo-
licamente no sábado, dia 
28, na disponibilização 
dos equipamentos .
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Viana do Castelo

Rua Corregedor Gaspar Cardoso

Rua Alexandre Pinheiro Torres

Via B
Av. 25 de Abril

Vila do Conde

um projeto

CIDADE COM OBRAS 
EM VÁRIAS FRENTES

Os últimos dias fi ca-
ram marcados pelo início 
de diversas intervenções 
em diferentes zonas da 
cidade. 

DEPOIS DA CICLO-
VIA, VIA B TAMBÉM 
VAI TER PASSEIOS

Na passada segunda-
-feira teve início a execu-
ção de passeios ao longo 
da Via B – Avenida 25 
de Abril, do lado oposto 
à ciclovia. Os trabalhos 
começaram a partir da 
Rua Comendador Fran-
cisco Quintas e os con-
dicionalismos de trânsito 
serão esporádicos e por 
períodos curtos de tem-
po, assegura a autarquia 
em comunicado. Segun-
do a mesma fonte, a em-
preitada, com um prazo 
de 4 meses, consiste na 
execução de espaços de 
circulação que acompa-
nham do lado poente 
todo o perfi l longitudinal 
da Avenida 25 de Abril. 
O objetivo, frisa o mu-
nicípio, é “capacitar esta 
importante artéria para 
servir não só automobi-
listas ou ciclistas como 
também a circulação pe-

ABAIXO-ASSINADO PEDE SESSÃO NA 
MATRIZ QUE VAI MESMO SUCEDER

Aires Pereira não de-
sistiu de fazer uma sessão 
de apresentação do plano 
e desenho das obras que 
já começaram no Bair-
ro da Matriz que podem 
suscitar a remodelação 
das casas antigas, atra-
vés de apoios fi nanceiros 
ou fi scais defi nidos pelo 
Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, 

o IHRU cujo presidente 
deve inclusive estar pre-
sente para dar esclareci-
mentos.  É isso que adian-
ta o líder da autarquia 
poveira que contou tam-
bém qual tem sido a rea-
ção das pessoas aos traba-
lhos. Mas à Rádio Onda 
Viva/Jornal Póvoa Sema-
nário chegou a cópia de 
um abaixo-assinado de 76 

habitantes que, apesar de 
apoiarem a requalifi cação 
do bairro, solicitam que 
esta “se realize de forma 
gradual” e pedem a rea-
lização da sessão pública 
para “esclarecimentos e 
discussão” de propostas 
que têm para dar sobretu-
do no que diz respeito ao 
tráfego e estacionamento 
de veículos. 

donal, servindo muitos 
munícipes e serviços que 
se localizam na envolven-
te próxima”.

RUA DO BAIRRO 
NORTE INTERVEN-
CIONADA DURANTE 
SEIS MESES

Também no passa-
do dia 7 começaram os 
trabalhos no âmbito da 
empreitada “Requalifi -
cação urbana da Rua Pa-
trão Sérgio”. A autarquia 
avisa que será cortada e 
condicionada a circula-
ção nesta artéria, bem 
como impossibilitado o 
estacionamento. Outro 
alerta é este: por condi-
cionalismos das infraes-
truturas, águas residuais 
domésticas e pluviais, a 
intervenção será, numa 
primeira fase, iniciada a 
partir da Rua Elias Garcia 
até sensivelmente metade 
do arruamento e na se-
gunda fase reiniciada na 
Rua Serpa Pinto seguin-
do o mesmo princípio. 
Com um prazo de exe-
cução de 6 meses, a obra, 
segundo revela a Câmara 
Municipal, consiste no 
redesenho do espaço pú-

blico, dotando-o de con-
dições de conforto, quer 
pelos materiais utilizados 
como pelo mobiliário ur-
bano utilizado, requalifi -
cando todo o arruamento 
e dotando-o de uma nova 
imagem formal e funcio-
nal.

AVENIDA SANTOS 
GRAÇA COM CONS-
TRANGIMENTOS

Há igualmente outros 
constrangimentos no 
trânsito da zona norte 
porque, no passado dia 
30 de setembro, arran-
cou a requalifi cação do 
pavimento da Avenida 
Santos Graça. A Câmara 
Municipal referiu que a 
empreitada vai durar dois 
meses e começar no cru-
zamento da avenida com 
a rua Casa dos Poveiros 
do Rio. Assim, adianta a 
autarquia, quem circu-
lar na Rua António Gra-
ça será desviado para a 
marginal no cruzamento 
com a Rua Serpa Pinto.
Bem mais a norte, quem 
utilizar a na Rua Casa 
dos Poveiros (norte/sul) 
será encaminhado para a 
Rua Porto Alexandre.
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DIVULGADOS NÚMEROS DE SUCESSO 
NA RECOLHA DE RECICLAGEM PORTA-A-PORTA 

Já há dados sobre a eficácia do novo sistema de reco-
lha porta-a-porta nos bairros Sul e da Matriz, escolhi-
das como zonas piloto do que no futuro será alargado 
a quase toda a cidade. A Câmara Municipal da Póvoa 
conta que em 10 de setembro do ano passado, quando 
arrancou o sistema, o objetivo era atingir 195 toneladas 
de resíduos recicláveis, mas depois a área foi alargada a 
mais 1014 fogos e a fasquia subiu 55 toneladas, fixando 
a meta em 250 mil quilos.Pois bem, a autarquia refere 

agora que mesmo esse valor foi já ultrapassado e con-
tabilizam-se 275 toneladas de resíduos que saíram do 
circuito de incineração. Com isso ganhou o ambiente, 
mas também a Associação dos Bombeiros Voluntários 
a quem a Câmara prometeu entregar a receita resultan-
te desse aproveitamento reciclável. O comunicado da 
autarquia lembra também que no futuro, o novo siste-
ma permitirá aos utilizadores uma substancial redução 
da taxa de resíduos.

Pub.

PESCADORES VÃO PARAR OS BARCOS EM PROTESTO 
COM O FISCO E AMEAÇAM NÃO RECOMEÇAR

Pode estar no horizonte mais um protesto no setor 
das pescas. Desta vez o problema é com o Fisco já que 
os inspetores querem que a taxa seja aplicada tendo em 
conta o valor mais elevado obtido em leilão, algo que 
os homens do mar argumentam não conseguirem fazer 
sempre com todas as espécies. 

Há vários anos que é aplicada uma média através 
dos chamados contratos de abastecimento, mas como 
o preço é inferior ao teto máximo, o fisco considera que 

o Estado está a ser lesado. E as inspeções sucedem-se às 
empresas do setor. 

Por isso no dia 14, próxima segunda-feira, os arma-
dores  de pesca da Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, 
Vila do Conde, Aveiro e Leixões encostam os barcos e 
vão a Lisboa tentar resolver a situação com a Direcção 
Geral das Finanças. E já há a ameaça: ou o problema 
que dura há meses fica resolvido ou a paralisação vai 
prosseguir daí em diante e por tempo indeterminado. 



JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 10 OUTUBRO 2019 | 7

O GIL tem
um problema

QUE O ENVERGONHA
NUNCA USOU UM ECOPONTO.

MAS QUER MUDAR. E tu?
RECICLA-TE.PT

cofinanciaDO POR
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FREGUESIAS

MEDALHA DE ARGIVAI PARA O PADRE AVELINO
Ricardo Silva anunciou que 

o padre Avelino Castro vai ser 
agraciado com a Medalha de 
Mérito da freguesia de Argivai 
nas próximas comemorações 
do dia da localidade que se as-
sinala a 26 de março - a data do 
documento mais antigo com 
a referência à população. É o 
mesmo papel que, por igual 

ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE REUNIU CENTENAS NA ESTELA
O Encontro Nacional da Ju-

ventude decorreu no Parque de 
Campismo da Estela, na Póvoa 
de Varzim, no final do mês pas-
sado. 

Organizado pelo Conselho 
Nacional de Juventude em par-
ceria com a Câmara Munici-
pal da Póvoa de Varzim e com 
o apoio da Agência Nacional 

motivo, também estabelece o 
Dia de Vila do Conde. 

O presidente da Junta da 
União de Freguesias da Póvoa 
de Varzim, Beiriz e Argivai jus-
tificou que o galardão será um 
reconhecimento daquilo que 
o sacerdote “fez pelo povo de 
Argivai, pelo seu património 
e identidade social e cultural”. 

Recorde-se que Avelino Castro 
assumiu a direção da paróquia 
da Matriz e outras funções na 
cidade. 

O anúncio da medalha foi 
feito pelo autarca no sábado 28, 
o dia escolhido pelo grupo Nós 
pela Capela para homenagear, 
com um jantar, o padre Aveli-
no.  

Erasmus+ Juventude em Ação, 
o Encontro teve como tema a 
reforma do sistema político e 
contou com a participação de 
centenas de jovens. 

O 17º ENJ recebeu a visita do 
Secretário de Estado João Paulo 
Rebelo, responsável pela pasta 
do Desporto e Juventude que já 
tinha estado na Póvoa de Var-

zim na apresentação em agosto. 
João Paulo Rebelo foi recebido 
pelo Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, Luís Diamantino, 
e pelo Vereador do Pelouro da 
Juventude, Marco Barbosa. A 
sessão de encerramento contou 
com a presença da Vereadora 
do Pelouro da Coesão Social, 
Andrea Silva.

GISELA JOÃO ENCANTOU EM RATES

Centenas de pessoas assisti-
ram ao concerto da fadista Gisela 
João, na Praça dos Forais, em S. 
Pedro de Rates, no final do mês 
passado. O evento realizou-se 
no âmbito da segunda edição da 
iniciativa Sons no Património, 
promovida pela Área Metropoli-
tana do Porto, com 17 concertos 
em locais patrimoniais dos 17 
municípios que integram a AMP. 

Uma das vozes mais arrebata-
doras do panorama do fado, Gi-
sela João é já uma figura central e 
uma das mais importantes intér-
pretes da música portuguesa da 
atualidade, tendo já sido laurea-
da com inúmeros prémios, com 
destaque para os prémios Blitz, 
Time Out, Expresso e o Globo 
de Ouro para Melhor Intérprete 
Nacional.

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

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

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

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

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

A Direção

ACIDENTE MORTAL NA EN 206

Houve um acidente mortal 
em Touguinha, Vila do Conde 
mais propriamente na Estrada 
Nacional 206 (ligação a Vila 
Nova de Famalicão) que naque-
la freguesia assume o nome de 
Avenida António Oliveira Ra-
mos. Houve quem pensasse que 
ali ainda era território poveiro 
de Argivai, mas não, pertence 
ao concelho vizinho. 

O alerta que foi dado referiu 
somente a EN 206 e a proximi-
dade a um stand de automóveis 
e, por isso, avançou para o ter-
reno a corporação de bombei-
ros poveira. O sinistro envolveu 
dois automóveis e uma moto, 
tendo perdido a vida o condu-
tor do veículo de duas rodas, 
um homem com 66 anos, re-
sidente  em Arcos. O acidente 

gerou ainda ferimentos em 
mais duas pessoas que foram 
transportadas para o Serviço de 
Urgência do Centro Hospitalar, 
na Póvoa.

O alerta foi dado para as au-
toridades às 17h36 do passado 
dia 1 de outubro e os bombeiros 
da Póvoa enviaram para o local 
duas ambulâncias enquanto o 
INEM (Instituto Nacional de 
Emergência Médica) mobili-

zou a Viatura Médica de Emer-
gência e Reanimação (VMER) 
que tem no Hospital Pedro 
Hispano, em Matosinhos, mas 
também a viatura SIV (Suporte 
Imediato de Vida) do Centro 
Hospitalar local e um carro 
com profissionais do Centro de 
Apoio Psicológico e Interven-
ção em Crise (CAPIC). A GNR 
vai apurar as causas do aciden-
te.     

VENDO
CITROEN XM 

263 mil km, um dono 
Ver Póvoa de Varzim 

Rua António Graça 79 A 
967 479 022
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FREGUESIAS

MINISTRO DA DEFESA AMEAÇA FAZER DEMOLIÇÕES EM AVER-O-MAR E ESTELA
Vários despachos do 

ministro da Defesa Na-
cional vieram lançar o 
pânico sobre alguns pro-
prietários de estruturas 
existentes nas imediações 
da Estação Rádionaval 
“Almirante Ramos Perei-
ra”, situada em Aver-o-
-Mar. 

Desde logo porque os 
autos assinados por Go-
mes Cravinho referem 
que, no extremo, podem 
ser alvo de demolição 
devido à violação da ser-
vidão militar imposta 
pela existência da antena. 

Trata-se de uma zona  de-
limitada no decreto n.º 
19/2002, de 27 de maio, 
e transposta para o Pla-
no Diretor Municipal 
(PDM) da Póvoa de Var-
zim, num raio de 500 me-
tros (Zona 3) e entre 500 
e 1600 metros (Zona 4) 
do equipamento. Ora, em 
março deste ano, houve 
uma ação de fiscalização 
de um departamento mi-
litar que culminou com a 
publicação dos despachos 
no Diário Da República.

 As situações em causa  
foram já explicadas pelo 

Pub.

FUNCIONÁRIAS E SINDICATO PROTESTAM EM AGUÇADOURA
“Horas a mais de tra-

balho, cantinha fechada 
à noite e pagamento das 
fardas” são exemplos das 
situações relatadas no JN 
e que estão a revoltar al-
gumass funcionárias do 
lar do Centro Social e Pa-
roquial de Aguçadoura, 
na Póvoa de Varzim. 

No passado dia 3, as 
trabalhadoras quiseram 
reunir-se em plenário 
com elementos do Sin-
dicato, mas a instituição 
poveira recusou por não 
existir nenhuma delegada 
sindical e inclusive cha-
mou a GNR, que a meio 
da reunião que estava a 

decorrer fora do edifício, 
em plena rua, interrom-
peu a concentração devi-
do a uma “denúncia por 
desacatos”. 

Ainda assim as fun-
cionárias prometem não 
baixar os braços e vão 
continuar com as reivin-
dicações que têm o apoio 

do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria de 
Hotelaria, Turismo, Res-
taurantes e Similares do 
Norte. 

Ninguém do Centro 
Social e Paroquial de 
Aguçadoura se mostrou 
disponível para prestar 
esclarecimentos ao JN.

presidente da Câmara, 
Aires Pereira, numa reu-
nião do executivo. Por 
exemplo, o autarca referiu 
a situação de duas mora-
dias no aldeamento San-
tana; da Golfino, na rua 
Manuel Gomes Moreira, 
ainda em Aver-o-Mar, e 
da da Horta Ibérica, lo-
calizada na Estela, mas 
aqui por causa da servi-
dão da estação de Apúlia 
que até já está encerrada 
e foi vendida à Câmara 
de Esposende. Outras 
situações apontadas fo-
ram as da Sofermar, na 

rua Peixoto Ferreira, em 
Aver-o-Mar e na mesma 
vila de um stand na rua 
Fonte do Galo .Tudo is-
to,recorde-se,   resulta do 
facto de ter ocorrido um 
ação de fiscalização na-
quela zona, mas de forma 
que mereceu o reparo de 
Aires Pereira já que nin-
guém contatou os visa-
dos sobre os respetivos 
casos. 

O presidente da Câma-
ra transmitiu os porme-
nores dos processos aos 
vereadores da oposição 
como confirmou o so-

ACIDENTE MORTAL NA EN 206

cialista Miguel Fernan-
des que disse esperar que 
as situações se resolvam 
para sossego de quem es-
teve sempre de boa fé. O 
certo é que os proprietá-
rios dos imóveis afetados 
têm agora de tentar junto 
da Marinha tratar da le-
galização dos seus casos 
que, nalgumas situações, 
estão a funcionar há di-
versos anos sem nunca 
terem tido notícia de 
qualquer interferência no 
funcionamento da antena 
da Estação Radionaval.

APREENSÃO PELA POLÍCIA MARÍTIMA
Houve uma apreensão de 131 quilogra-

mas de ouriços-do-mar em território vila-
-condense. 

O Comando local da Polícia Marítima 
da Póvoa de Varzim/Vila do Conde refe-
re, em comunicado, que os agentes abor-
daram um apanhador na manhã de do-
mingo, dia 29, e verificaram que, além de 
ter sido ultrapassado “o limite de captura 
diária” o visado não possuía licença para a 
área de jurisdição da capitania local. 

Os ouriços-do-mar “foram devolvidos 
ao seu habitat natural”e o processo vai ago-
ra seguir os trâmites legais.
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JUSTIÇA

A Intendente Ana 
Cláudia Mendes da Silva 
é a nova comandante da 
Divisão da PSP de Vila do 
Conde que tem a jurisdi-
ção em três territórios: 
Póvoa de Varzim (esqua-
dra liderada pelo comis-
sário Fraga que tem ainda 
a seu cargo a Esquadra 
de Trânsito e Esquadra 
de Intervenção e Fisca-
lização Policial), Vila do 
Conde (comissário Jorge 
Certal) e Santo Tirso (co-
missário Luís Ferreira). 
A 8.ª Esquadra de Inves-
tigação Criminal (EIC), 
sediada nas Caxinas e 
liderada pelo subcomis-
sário Dennis Cruz, tem 
uma estrutura própria 
com uma divisão metro-
politana. A oficial reu-
niu-se com a presidente 
da Câmara vila-condense, 

NOVA COMANDANTE DA DIVISÃO DA PSP
Elisa Ferraz e, segundo 
uma comunicado da au-
tarquia,”foram abordadas 
questões como a urgência 
da construção da nova Es-
quadra da PSP” e “ as van-
tagens de se manterem as 
sinergias entre Polícia de 
Segurança Pública, como 
aconteceu com a consti-

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS

tuição de patrulhas mistas 
de fiscalização, que inte-
graram agentes das duas 
entidades e que operaram 
nos meses de verão em 
Vila do Conde. No encon-
tro com Elisa Ferraz esti-
veram presentes também 
Superintendente-chefe 
Paulo Manuel Pereira Lu-

cas, bem como  o Subin-
tendente António Almei-
da  que esteve a liderar a 
Divisão de Vila do Conde 
em acumulação com a da 
Maia e que agora ficará só 
com a estrutura maiata, e 
o vereador com o pelouro 
da Segurança, Paulo de 
Carvalho.

POLÍCIA TRAVA 
CASOS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA MÃE IDOSA 
E EX-COMPANHEIRA

A PSP continua a travar casos de violência do-
méstica na região. Elementos da 8ª Esquadra de 
Investigação Criminal, situada nas Caxinas, efe-
tuaram mais duas detenções no âmbito do com-
bate a esse crime. 

O mais recente caso aconteceu na passada 
egunda-feira de manhã, pela 7h, na Avenida 
Vasco da Gama, onde um cozinheiro de 40 anos 
foi detido por perseguir com frequência a antiga 
companheira, apesar de já não residirem juntos 
na altura das agressões. 

Anteriormente, na passada sexta-feira, foi de-
tido um homem de 48 anos, atualmente desem-
pregado, por cometer maus tratos físicos e psico-
lógicos sobre a mãe octogenária. O suspeito foi 
apanhado na Rua do Farol, em Vila do Conde, 
tendo o tribunal aplicado como medida de coa-
ção o afastamento da vítima.

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 co-
mando.

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 profissio-
nal 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 telecomu-
nicações: Projeto “Safety 360” – Projeto de Realidade Virtual  Health and safety - Work at Height - Tower Climbing; Utilização de relógio astronómico na utiliza-
ção 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 plata-
forma 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.

Pub.
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Houve um assalto na 
madrugada da passada 
sexta-feira na Póvoa de 
Varzim que resultou num 
prejuízo elevado para 
quem se dedica a traba-
lhar no desenvolvimen-
to do estabelecimento 
comercial. Ao pudemos 
apurar junto da gerência, 
o crime terá ocorrido por 
volta das quatro da manhã 
e os ladrões estroncaram 
a porta para entrarem 
no  espaço de onde leva-
ram a máquina de venda 

CAFÉS E RESTAURANTE ATACADOS POR LADRÕES

de tabaco, mas também 
isqueiros e algum dinhei-
ro que servia para serem 

feitos trocos no Café Ven-
tura   localizado na rua 
Hugo Manuel, na fregue-

sia de Argivai.  Esta arté-
ria fica ao lado do bairro 
construído pela Câmara 
Municipal e denominado 
“Agrupamento Habitacio-
nal da Incons”.  A situação 
está a ser alvo de investi-
gação policial.

Também na mesma 
madrugada aconteceu ou-
tro assalto a um café, des-
ta feita em Vila do Conde. 
O alvo dos ladrões foi o 
‘Diamonds’, situado na 
Avenida Dr. Bento Mar-
tins Júnior. O alerta para 

as autoridades foi dado às 
3h30. Os larápios parti-
ram o vidro da montra do 
estabelecimento e provo-
caram, sobretudo, danos 
materiais, já que não con-
seguiram levar a máquina 
de venda de tabaco, mas 
apenas algum  dinheiro 
da caixa registadora. A 
polícia está a investigar a 
possível ligação deste caso 
com o ocorrido quase à 
mesma hora em Argivai.

Já na madrugada do 
passado dia 1 de outu-

bro ocorrera um assalto 
a outro estabelecimento 
comercial na Póvoa de 
Varzim. No caso foi a um 
restaurante situado em 
pleno centro da cidade, 
mais concretamente na 
rua Paulo Barreto. 

Os ladrões arromba-
ram a porta da frente do 
restaurante “Os Castros” 
e levaram uma pequena 
quantia em dinheiro que 
se destinava a fazer tro-
cos. A PSP tomou conta 
da ocorrência.

Houve um assalto com 
recurso a violência  na 
cidade da Póvoa de Var-
zim e ainda durante a luz 
do dia. Foi no passado 
dia 2, cerca das 17h30, e 
aconteceu na zona nas-
cente  citadina mais con-
cretamente na rua Pierre 
Durand,  perto da urba-
nização Belo Horizonte. 
O alvo foi um distribui-
dor de tabaco e, segundo 
adiantou a TVI 24, três 
homens encapuzados 
conseguiram levar nove 
mil euros em dinheiros e 
dois mil maços de cigar-
ros. Para o roubo recor-
reram da força e estão 
agora fugidos à polícia. A 

ROUBO VIOLENTO A DISTRIBUIDOR DE TABACO
Polícia Judiciária assumiu 
a investigação.

SEXAGENÁRIA
FURTOU FAMILIAR

A GNR dá conta que re-
cuperou diversos artigos 
que tinham sido furtados 
de uma residência em Vila 
do Conde. Três fios, um 
par de brincos e um anel 
– ambos em ouro – e 3400 
euros em numerário fo-
ram encontrados por mi-
litares do posto Territorial 
da Maia na sequência de 
uma busca domiciliária 
à casa de uma mulher, 
com   60 anos de idade. 
Segundo a investigação 

da Guarda que durou seis 
meses, a suspeita terá fur-
tado os bens valendo-se 
do facto de ser familiar da 
vítima para visitar a casa 
de onde terá desviado o 
dinheiro e peças de ou-
rivesaria. A informação 
da GNR acrescenta que 
a suspeita foi constituída 
arguida, e os factos reme-

tidos ao Departamento de 
Investigação e Ação Penal 
da Maia. 

GNR RECUPERA 
ARTIGOS FURTADOS

Mais de quatro cente-
nas de  artigos de vestuá-
rio foram apreendidos e 
dois homens foram iden-
tificados numa ação em 
Vila do Conde realizada 
pelo Comando Territorial 
do Porto, mais especifi-
camente pelo Núcleo de 
Investigação Criminal de 
Matosinhos. Ao que conta 
a Guarda Nacional Repu-
blicana, houve um furto 
de peças que estavam no 

interior de um contentor 
de um veículo e os milita-
res investigaram durante 
três meses, tendo desco-
berto artigos em quatro 
armazéns em Braga e 
Barcelos.  Mas o trabalho 
da GNR não se ficou por 
aí e agora, após o cumpri-

mento de buscas a seis ar-
mazéns e dois domicílios, 
foram localizados 390 
artigos de vestuário e 42 
pares de calçado. Foram 
identificados dois homens 
com 43 e 47 anos e os fac-
tos remetidos ao Tribunal 
de Vila do Conde.

Um indivíduo de 22 
anos, desempregado, resi-
dente em Vila do Conde, 
foi detido na Póvoa de 
Varzim pela PSP por sus-
peita da prática do crime 
de tráfico de droga. 

A detenção foi efetua-
da no início do mês pela 
Esquadra de Intervenção 
e Fiscalização Policial da 
Divisão de Vila do Conde, 
pelas 17h35, na rua 31 de 
Janeiro.  

A ação abrangeu a rea-
lização de uma busca do-
miciliária, de que resultou 
a apreensão de haxixe su-
ficiente para cerca de 237 
doses individuais.  Mas 
há mais: o homem tinha 
na posse, segundo a PSP, 
85 munições de vários 
calibres e quatro cavilhas 
de granada, para além de 

POSSE DE DEZENAS DE MUNIÇÕES E DOSES DE DROGA TRAMA JOVEM
uma arma branca (uma 
faca de abertura,   desig-
nada  tipo “borboleta”).

TRÁFICO NO LOCAL 
DA FEIRA SEMANAL

Dois jovens foram deti-
dos por suspeita de tráfico 
de droga. Ao que pude-
mos apurar junto de uma 
fonte policial, agentes da 
8.ª Esquadra da Divisão 
de Investigação Criminal 
apanharam um estudante 
universitário e um pesca-
dor, ambos com 18 anos, 
na posse de 54 doses de 
haxixe e três de liamba. 

A operação da PSP foi 
desenvolvida por volta 
das seis e meia da tarde do 
dia 24 de setembro onde 
costuma decorrer a feira 
semanal de Vila do Con-

de. A mesma fonte disse 
que os dois jovens foram 
abordados numa situação 
de flagrante delito.

MENOR APANHADO 
COM DROGA

A PSP deteve na Pó-
voa de Varzim mais duas 
pessoas no âmbito do 
combate ao crime de trá-
fico de droga e desta vez 
foi apanhado também um 
menor. 

A operação ocorreu na 
madrugada do dia 25, à 
1h15, e foi realizada na 
rua dr.Leonardo Coim-
bra, por elementos da 
Esquadra de Intervenção 
e Fiscalização da Divisão 
de Vila do Conde. 

Foram detidos um em-
pregado de hotelaria com 

37 anos, residente em Vila 
do Conde, mas também 
um estudante, morador 
na Póvoa de Varzim, com 
apenas 17 anos e apreen-
dida haxixe suficiente 
para ser repartida por 27 
doses individuais.

MULHER SUSPEITA 
DE TRAFICAR 
COCAÍNA E HEROÍNA

A posse de 57 doses de 
cocaína e heroína tramou 
uma desempregada de 42 
anos residente em Aver-
-o-Mar. 

Ela é suspeita do crime 
de tráfico de droga e foi 
detida no passado dia 8, 
na rua Engenheiro Eze-
quiel Campos, na Póvoa 
de Varzim, por volta das 
nove horas da manhã. 
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Diogo Freitas do Amaral fa-
leceu na passada quinta-feira, 
aos 78 anos, vítima de doença 
prolongada. O professor cate-
drático de Direito tinha fortes 
ligações à Póvoa de Varzim, 
onde nasceu numa habitação 
na Avenida Mouzinho de Al-
buquerque em 1941, fi lho da 
poveira Maria Filomena de 
Campos Trocado e do vima-
ranense Duarte Freitas do 

MORREU POVEIRO ILUSTRE QUE CHEGOU ÀS NAÇÕES UNIDAS
Amaral. Era também neto de 
conhecido compositor poveiro 
Josué Trocado e foi cá que pas-
sou largas temporadas durante 
os primeiros anos de vida por 
razões familiares e afetivas.

Diogo Freitas do Amaral 
fundou o CDS após o 25 de 
Abril de 1974. Exerceu diversos 
cargos, a nível nacional e não 
só. Foi, por exemplo, ministro 
dos Negócios Estrangeiros, e 

nos areópagos internacionais 
foi presidente da Assembleia 
Geral da ONU. Devido a um 
cancro nos ossos, encontra-
va-se internado há 15 dias no 
Hospital da CUF em Cascais. 

Era casado há 54 anos com 
Maria Salgado com quem teve 
quatro fi lhos. O funeral reali-
zou-se no passado sábado, dia 
em que foi decretado luto na-
cional. 

A Escola Superior de Hotela-
ria e Turismo do Politécnico do 
Porto celebrou no passado dia 
3 de outubro o terceiro aniver-
sário. Numa cerimónia que de-
correu no auditório Luís Soares, 
houve lugar a intervenções  do 
Presidente do Instituto Politéc-
nico do Porto, João Rocha,  do 
Presidente da Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo, Flá-
vio Ferreira, de Pedro Leitão, 
em representação da Associa-
ção de Estudantes, de Lucinda 
Amorim, em representação da 
Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim e Marta Miranda, em 
representação da Câmara de 
Vila do Conde.

Houve ainda lugar para uma 
palestra de Pedro Costa Ferrei-
ra, Presidente da APAVT e Vi-

3º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO

ce-presidente da ECTAA sobre 
“A modernidade do Turismo, os 
desafi os do futuro e o papel da 
distribuição”, a apresentação do 
livro “E por que não? Receitas 
ovolactovegetarianas sustentá-
veis” — uma colaboração com a 
ESHT — pelo ITAU e a tomada 
de posse dos membros coopta-
dos do Conselho de Escola.

Visando reconhecer o mérito, 
dedicação e esforço no desem-
penho escolar, foram entregues 
certifi cados e prémios aos me-
lhores estudantes do letivo ante-
rior. No total foram entregues 5 
prémios patrocinados por enti-
dades como AGROS, FRICON, 
AHRESP e Fundação Cupertino 
Miranda.

Esta cerimónia contou com a 
presença de diversos represen-

tantes da comunidade do Poli-
técnico do Porto, bem como de 
personalidades externas.

No fi nal, houve ainda espa-
ço para uma harmonização de 
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chocolates Jubileu e espumantes 
Terra do Demo, ao som da tuna 
masculina Gatunos, da Tuna fe-
minina Afrodituna e do pianista 
e cantor Ludgero Rosas. 

CONSELHO DE ESCOLA 

A Escola Superior de Hote-
laria e Turismo já tem forma-
do o seu Conselho que integra 
personalidades da comunidade. 
Por exemplo, dela faz parte José 
Gomes Alves, presidente da As-
sociação Empresarial da Póvoa 
de Varzim, mas também Ricar-
do Santos, líder da Associação 
Comercial e Industrial de Vila 
do Conde. José Macedo Vieira 
representa o município povei-
ro, Saraiva Dias o vila-conden-
se e tem ainda lugar Maria José 

Correira, diretora do Instituto 
de Emprego dos dois concelhos. 
De resto, o organismo é tutelado 
por Flávio Ferreira, presidente 
da Escola e integra ainda João 
da Silva Campos, da associação 
de estudantes; Cândida Perei-
ra da Silva, que está à frente do 
Conselho Técnico- Cientifi co , 
Susana Pereira da Silva, do ór-
gão pedagógico e Gisela Soares, 
docente que pode substituir o 
professor decano. Em represen-
tação do pessoal não docente e 
não investigador aparece Maria 
Berta Da Cruz. 

A Escola Superior de Hote-
laria e Turismo é um braço do 
Instituto Politécnico do Porto 
que tem instalações na frontei-
ra da Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde.

Ficou ontem ofi cializada a 
concessão pelo presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, da Grã-Cruz da Ordem 
Militar de Avis a um militar 
poveiro.  A atribuição apareceu 
no Diário da República e confi r-
mou a distinção para   José Al-
berto Fangueiro da Mata, vice-

DISTINÇÃO PARA PRESTIGIADO MILITAR POVEIRO
-chefe do Estado Maior da Força 
Aérea, que presencialmente fora 
entregue a 5 de setembro.  O mi-
litar nasceu na Póvoa  de Varzim 
em 2 de fevereiro de 1959 e in-
gressou nas Forças Armadas em 
1979.  O Tenente-General  tem 
tido uma carreira de prestigio na 
área operacional, mas também 

de comando e estratégia.   José 
Mata tem averbadas cerca de 
2600 horas de voo e do currí-
culo constam vários louvores e 
medalhas de serviços distintos, 
de mérito militar e aeronáutica 
e de comportamento exemplar. 
O ofi cial é casado, tem uma fi lha 
e um fi lho e dois netos.
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REGIÃO

As Comissões de Proteção 
de Crianças e Jovens de Espo-
sende, Barcelos, Vila Nova de 
Famalicão e Vila Verde, com o 
apoio dos respetivos Municí-
pios, vão promover o 3.º Con-
gresso Intermunicipal sobre 
Proteção de Crianças e Jovens, 
que decorrerá nos próximos 
dias 17 e 18 de outubro, no Au-
ditório Municipal de Barcelos.

Subordinado à temática “Di-
cotomias e desafios da proteção 
no espaço público e no espaço 
privado”, o evento procurará, 
através da presença de diversos 
especialistas, fomentar o apro-
fundamento de conhecimentos 
e a partilha e análise de práti-
cas no âmbito da proteção da 
infância e da juventude, bem 
como promover o espírito de 
articulação e a concertação in-
terinstitucional neste domínio.

CONGRESSO INTERMUNICIPAL SOBRE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Este congresso dirige-se, par-

ticularmente, a profissionais 
cujas funções contemplem a 
investigação e/ou intervenção 
com crianças e jovens em ris-
co ou perigo e suas famílias. O 
programa integra diversas con-
ferências e sessões temáticas 
orientadas para os domínios 
dos direitos das crianças, da 
justiça, dos media, da parenta-
lidade, dos perigos e vitimação 
no espaço virtual, da avaliação 
do risco familiar, do tráfico de 
seres humanos, das crianças 
refugiadas, assim como para 
novas formas de intervenção 
pessoal e familiar, tais como a 
musicoterapia, o mindfulness, 
o storytelling, o psicodrama e o 
sociodrama.

Esta terceira edição do Con-
gresso Intermunicipal sobre 
Proteção de Crianças e Jovens 

EXPOBARCELOS ESTÁ DE REGRESSO DE 11 A 13 DE OUTUBRO
Realiza-se entre os dias 11 

e 13 de outubro, no Estádio 
Cidade de Barcelos, a oitava 
edição da ExpoBarcelos – Ex-
posição de Atividades Eco-
nómicas, uma iniciativa que 
regressa depois do grande su-
cesso das edições anteriores. 
Este é um evento que visa dar 
a conhecer as potencialidades 
inúmeras do tecido económi-
co e empresarial do concelho 
de Barcelos e dos concelhos 
vizinhos.

Para este ano, a organização 
pretende reunir mais de 300 
empresas em exposição, com 
representação de diversos se-
tores da atividade económica. 
Para além da vertente agríco-
la e industrial, o evento con-
templará o comércio local, 
indústria, turismo, gastrono-
mia, artesanato, entre outros.

Dentro dos grandes des-
taques desta edição está o 

tradicional concurso regional 
de Raça Holstein Frísia AGRI-
BAR. Pela terceira vez o evento 
terá as provas de obediência, 
uma atividade em colaboração 
com a Associação Canina Bar-
celdog, e o quarto concurso de 
galos (vivos) de Barcelos.

Neste certame são esperados 
mais de 90 mil visitantes que 
terão à disposição uma área 
interior e outra exterior, num 
total de 3 hectares, naquela que 
é a maior mostra da atividade 
económica da região.

A realização deste certame 
revela-se uma montra impor-
tante para todos os expositores 
participantes, não só a nível da 
região, mas também à escala 
nacional através da emissão da 
“Festa do Galo” no Programa 
‘Somos Portugal’ da TVI, entre 
as 14h00 e as 20h00 do dia 13 
de outubro.

A ExpoBarcelos é já um 

contará com a participação 
de diversas individualidades, 
nomeadamente da Presidente 
da Comissão Nacional de Pro-
moção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, Rosário 
Farmhouse, do Juiz Conselhei-
ro Jubilado, Armando Leandro, 
do Procurador da República 
Jubilado, Rui do Carmo, da 
Coordenadora do Gabinete da 
Família, da Criança e do Jo-
vem da Procuradoria-Geral da 
República, Helena Gonçalves, 
do Presidente do Conselho de 
Deontologia do Porto da Or-
dem dos Advogados, Francisco 
Vellozo Ferreira e do Diretor 
do Centro Distrital de Braga do 
Instituto da Segurança Social, 
I.P., João Ferreira. Participarão 
igualmente representantes de 
entidades tão diversas como a 
Polícia Judiciária, Associação 

para o Planeamento da Famí-
lia, Centro Hospitalar do Porto, 
Junta de Andaluzia e a Dipu-
tación Provincial de Cádiz, e 
vários professores e investi-
gadores das universidades do 
Minho, do Porto, de Aveiro, da 

evento de relevância signifi-
cativa para o concelho, com 
capacidade de dinamizar a 
economia barcelense, atraindo 
milhares de visitantes durante 

Nova de Lisboa, da Católica, do 
Instituto Superior Miguel Tor-
ga, do ISMAI, e do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Sala-
zar, bem como representantes 
dos Municípios envolvidos na 
organização.

os três dias.
Promovido pela empresa 

João Dantas Unipessoal, Lda. 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal e da Cooperativa Agrícola 

de Barcelos, a Expo Barcelos é 
uma marca de sucesso já ca-
rimbada.

A entrada é gratuita entre as 
10h às 24h.

Pub.
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VILA DO CONDE

Os Bombeiros Voluntários de 
Vila do Conde competiram na 
Bélgica, no último fim de se-
mana de setembro, numa prova 
intitulada “Survival Firefighter 
Challenge”. 

Participaram 246 elementos 
de 9 nacionalidades diferentes 
e os vila-condenses, que repre-
sentaram Portugal, ficaram no 
lugar 14 em 41 equipas. Em 
declaração ao sítio na Internet 
Luso.Eu e que foi replicado pela 
corporação de Vila do Conde, 
um dos bombeiros deu conta da 
felicidade de, pela primeira vez, 
terem participado no estrangei-
ro numa prova deste género. F

rancisco Xavier, André Mar-
tins, Serafim Miranda, António 
Pontes, Fábio Matos e Sérgio 
Moreira, tiveram de enfrentar 
situações simuladas de socorro, 
mas que colocaram à prova as 
capacidades físicas e de decisão 
dos bombeiros.

BOMBEIROS COMPETIRAM NA BÉLGICA

No passado dia 26 de setem-
bro foi finalmente entregue a 
Medalha de Vila do Conde  a 
Guilherme d’Oliveira Martins. 
O professor catedrático não 
pôde receber a distinção na 
cerimónia do dia 24 de junho 
(dia de V. Conde), mas agora, 
sim, obteve das mãos da presi-
dente da Câmara , Elisa Ferraz, 
a medalha de Mérito Cultural 
numa sessão na Casa de An-
tero de Quental ou seja o imó-
vel onde o escritor viveu uma 
década.Um local apropriado, 
como frisou a autarca, já que 
Guilherme d’Oliveira Martins 
é “um especialista em assuntos 

ENTREGUE MEDALHA A GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS 
relacionadas com a Geração de 
Setenta” e inclusive é o presi-
dente do Centro de Estudos 
Anterianos de Vila do Conde.

Após este momento, foi 
inaugurada a exposição “A 
Itália de Antero”, mostrando 
a influência e o fascínio pela 
cultura e pela política italiana, 
faceta menos conhecida no in-
vulgar caminho percorrido por 
Antero de Quental.

A sessão continuou com o 
lançamento do livro “Como 
exilados de um céu distante”, 
com a presença do autor, Pro-
fessor Andrea Ragusa, um dos 
mais destacados anterianistas, 

O rio Ave está a sofrer a 
praga da espécie “jacintos-de 
água”, mas no passado dia 29 
de setembro,  um domingo, de-
correu uma operação de corte 
e recolha da plantas em que 
todos foram convidados a par-
ticipar. 

A iniciativa inseriu-se nas 
comemorações do Dia Mun-
dial dos Rios e o convite foi 
feito pela Câmara Munici-
pal de Vila do Conde e por 
duas entidades ambientalis-
tas: a Associação Pé Ante Pé 
e a Associação dos Amigos 
de Mindelo para a Defesa do 
Ambiente. 

INICIATIVA 
AMBIENTAL 
NO RIO AVE

tanto portugueses como es-
trangeiros, que ultimamente 
mais se têm distinguido com 
estudos publicados sobre An-
tero.

Também marcaram presença 
neste encontro o presidente da 
Assembleia Municipal, Lúcio 
Ferreira, as vereadoras Lurdes 
Alves e   Dália Vieira, a Adida 
Cultural da Embaixada e Di-
retora do Instituto Italiano de 
Cultura de Lisboa, Luisa Violo, 
Ana Maria Oliveira Martins e 
António Saraiva Dias, sócios 
fundadores do Centro de Estu-
dos Anterianos e membros da 
atual Direção.

Foi  encontrada já sem 
vida Maria Augusta Bran-
dão, que desaparecera em 
Vila do Conde no dia 22 de 
setembro. O corpo da idosa, 
com 77 anos, foi encontra-
do na tarde de sexta-feira, 
dia 27, perto dos armazéns 
da Câmara, por uma equi-
pa de sapadores florestais. 
Estava num pequeno cur-
so de água num terreno a 
cerca de um quilómetro de 
casa. A Polícia Judiciária foi 
chamada, mas à partida não 
detetou indícios de crime. A 
zona em causa tinha sido já 
delimitada por uma equipa 
cinotécnica da Associação 
Portuguesa de Busca e Salva-
mento que esteve no terreno 
desde a primeira hora assim 
como os bombeiros de Vila 
do Conde, GOBS, autori-
dades policiais, familiares e 
amigos da idosa.

D. AUGUSTA FOI 
ENCONTRADA 
SEM VIDA

MEDALHA DE PRATA NO MUNDIAL 
PARA DIOGO COSTA

A presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, felici-
tou publicamente Diogo Costa e o seu treinador Hugo Paulo as-
sim como o clube, o Ginásio Clube Vilacondense já que, na Rús-
sia, o atleta conquistou a medalha de prata na final de Duplo-Mini 
Trampolim na Taça do Mundo que decorreu em Khabarovsk, na 
Rússia.O ginasta está agora no 2.º lugar do “ranking” mundial e 
vai agora preparara o Campeonato do Mundo de Ginástica de 
Trampolins, que decorre no final de novembro, em Tóquio, Japão.



16 | 10 OUTUBRO 2019 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

ALUNOS DA ESCOLA EB 2,3 FLÁVIO GONÇALVES 
FORAM PREMIADOS COM IDA À BÉLGICA 

Vai ficar na memória dos alu-
nos da Escola Dr.  Flávio Gon-
çalves a viagem a Bruxelas no 
âmbito do concurso “Eu sou 
Europeu” 2018/2019 que ven-
ceram no ano letivo anterior. 
Durante três dias, diversos es-
tudantes do 8º e 9º anos, sob 
a orientação das professoras 
Anabela Torre, Angelina Santos 
e Cristina Ferreira, deslocaram-
-se à Bélgica, onde tiveram a 
possibilidade de conhecer  um 
dos três locais de trabalho do 
Parlamento Europeu numa vi-
sita guiada pelo eurodeputado 
José Manuel Fernandes. 

Houve também oportunidade 
de conhecer a sede Comissão 
Europeia e a Casa da História 
da União Europeia, assim como 
todos puderam visitar o Forte 
de Breendonk, um campo de 
concentração e deportação du-
rante a Segunda Guerra Mun-
dial e a cidade de Antuérpia, 
além de outros pontos turísti-
cos. A iniciativa contou com o 
apoio da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim.

INTERNACIONAL

GLÓRIA SILVA REGRESSOU 
COM PRÉMIO DA CHINA

Glória Silva já está de volta à 
Póvoa de Varzim após ter ter-
minado a participação no con-
curso Miss Global City. 

A jovem de 22 anos esteve 
mais de três semanas na China e 
de lá trouxe um troféu, uma vez 
que venceu na categoria de Miss 
Friendship (Amizade) por elei-
ção das colegas de outros países. 

Na hora de voltar a casa, Gló-
ria Silva agradeceu “a todos pelo 
carinho e pelo apoio” recebidos. 
“Apesar do cansaço”, a poveira 
assegura que “valeu a pena ter 
vivido esta experiência, ter co-
nhecido mulheres fantásticas e 
culturas diferentes”. A modelo 
frisou ainda ser um “orgulho 
muito grande poder mais uma 
vez representar a cidade e o 
meu país”.

MUSEU DA PÓVOA ENVOLVIDO 
EM PROJETO COM ESPANHA E ITÁLIA

O Museu Municipal da Póvoa 
de Varzim está a participar no 
programa Erasmus+ “Inclusion 
through material culture and 
holographic projections”. 

A primeira reunião prepara-
tória dos parceiros portugue-
ses envolvidos, museu poveiro 
e Escola Profissional Agrícola 
Quinta da Lageosa, decorreu 
recentemente. A adesão a este 
processo vai proporcionar o 
trabalho conjunto de 9 institui-
ções, 5 escolas e 4 museus de 
Portugal, Espanha e Itália. Com 
o foco centrado nas tradições e 
património etnográfico de cada 
uma das regiões onde os par-
ceiros estão sediados, esta será 
uma oportunidade de partilha 
de informação e de divulgação 
da cultura e tradições poveiras.
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CENTRO HOSPITALAR

O fim de semana foi de fes-
ta no Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim - Vila do Conde. O 
parto 1000 foi registado pouco 
depois do meio-dia do passado 
dia 5 de outubro, cerca de dois 
meses antes do mesmo número 
ser atingido no ano passado no 
Serviço de Obstetrícia. 

Os protagonistas principais 
foram a mãe Tânia Andrade e 
o recém-nascido Miguel, que 
nasceu um pouco mais cedo 
que o previsto, às 35 semanas e 
6 dias de gestação, a pesar 2 qui-
los e 370 gramas e a medir 46 
centímetros, para alegria do pai 
Hélder, que deu uma ajuda fun-
damental à realização do parto 
natural. 

Esta família de Aguçadoura 
está agora mais completa e feliz 
com um bebé nos braços e tam-
bém muito satisfeita com o ser-
viço prestado desde a primeira 
hora no hospital poveiro.

AIRES PEREIRA FELIZ 
COM SIMBÓLICO 
NASCIMENTO 

Para dar as boas-vindas ao 
pequeno Miguel foi convida-
do o presidente da Câmara da 
Póvoa de Varzim, que lhe ofe-
receu uma pequena recordação 
e mostrou ser um autarca feliz 
com o simbólico nascimento de 
mais um poveiro. Aires Pereira 
destacou também a importân-
cia do número atingido e que 
vem justificar o investimento 
municipal no projeto de reabi-
litação do hospital.

Também marcou presença o 
Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar, liderado por 
Gaspar Pais, que teve a compa-
nhia da Enfermeira Diretora, 
Isabel Rocha, e do Diretor Clí-
nico, Joaquim Monteiro, para 
além do Diretor do Serviço de 
Obstetrícia, Manuel Morim. 
O presidente realçou o cres-
cimento de partos verificado 
desde 2015 e relacionou-o com 
o excelente trabalho efetuado 
por toda a equipa, que de resto 
foi bem evidenciado no recen-
te congresso cá realizado e que 
terá até tendência a melhorar. 

GASPAR PAIS PREVÊ 
MELHORAR CONDIÇÕES 
E NÚMEROS FUTUROS

O Serviço de Obstetrícia do 
Centro Hospitalar Póvoa de 
Varzim / Vila do Conde vai en-
trar brevemente em obras pelo 
aproximado ´período de uma 

PARTO 1000 ACONTECEU MAIS CEDO 
E O MIGUEL DEU UMA ALEGRIA ESPECIAL AOS PAIS

gravidez’. As palavras são de 
Gaspar Pais, que revelou que a 
intervenção para melhorar as 
instalações vai durar cerca de 
nove meses. A qualidade das 
condições de internamento 
oferecidas às parturientes vai 
ser reforçada com a criação de 
quartos com duas camas e casa 
de banho privativa. Ficará uma 
espécie de ‘hotel de charme’, na 
opinião do administrador, ade-
quando ao que já existe ao nível 

do bloco de partos. Isto pos-
sibilitará que os cerca de 1300 
partos previstos para este ano 
possam ser facilmente igualados 
e superados nos próximos anos.

Esta intervenção vai começar 
assim que também estejam rea-
lizadas as obras previstas para o 
Serviço de Pediatria, sendo que 
estas irão durar apenas dois me-
ses. Estas duas melhorias estão 
incluídas no plano de investi-
mentos recentemente aprovado. 
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FUTEBOL / FUTSAL

 PRIMEIRO DERBY ESTÁ A CHEGAR E POVEIROS ESTÃO NA FRENTE
A 3ª jornada do campeonato 

nacional da 2ª divisão de futsal 
consolidou a liderança invicta 
do Caxinas, que ao vencer fora o 
Boavista fez o pleno de vitórias 
nos 3 jogos disputados. Já o Rio 
Ave soma apenas uma vitória, 
conseguida na jornada inaugu-
ral em casa do Mogadouro, mas 
nos jogos seguintes empatou 
em casa com o Boavista e per-
deu no Arsenal da Maia na úl-
tima jornada. Curiosamente os 
maiatos também venceram os 
poveiros na jornada inaugural, 
mas numa dupla jornada em 
casa, os comandados de Miguel 
Marinho averbaram duas vitó-
rias. A primeira contra a Juven-

tude de Gaia por 3-1, e na mais 
recente jornada derrotaram o 
S.Pedro de Fins por 4-1. Contas 
feitas, aos 9 pontos dos caxi-

 PADRÕES DE CIRCULAÇÃO

comentador no programa
“Pontapé de Canto”,

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

RUI RODRIGUES

Como treinador defino a cir-
culação de bola como um meio 
essencial para chegar à baliza 
contrária. A forma como a pre-
tendes realizar serás tu a definir 
em função das caraterísticas dos 
teus jogadores em transição ou 
em jogo direto. A circulação de 
bola horizontal e vertical é des-
tinta, mas existem equipas que 
nunca as separam depende se 
jogam com a bola no chão ou 
procuram um jogar mais dire-
to. Se jogam com uma ou duas 
referências ofensivas, se poten-
ciam o ataque à profundidade 
ou o ataque em posse, se provo-
cam o adversário com bola ou 
não,  se privilegiam as diagonais 
de fora para dentro ou as pene-
trações verticais e as movimen-
tações entre linhas do alas. Tens 

de conhecer bem que as carate-
rísticas dos médios que tens ao 
teu dispor se estes procuram 
mais a verticalidade e apresen-
tam grande precisão na passes 
longos e variações de flanco, 
ou se procuram mais as movi-
mentações interiores e apoios 
através de passes horizontais. 
Para mim as boas equipas são 
aquelas que apresentam mistos 
de circulação de bola capazes 
de criar dinâmicas e ritmos ele-
vados de circulação de bola que 
desorganizem e descaracteri-
zem as organizações defensivas 
contrárias. 

O Varzim empatou 1-1 com 
o Moreirense num jogo treino 
onde foram utilizados todos 
os atletas disponíveis do plan-
tel. A equipa apresentou boa 

consistência tática e continua 
a sua fase de crescimento. Esta 
paragem competitiva longa 
deve permitir a consolidação 
de princípios e subprincípios, 
fortalecer o espirito e união do 
grupo e permitir a recuperação 
e integração total nos trabalhos 
da equipa de Rui Coentrão e 
Nelson Agra. A sistematização 
de rotinas e hábitos permitirão 
que os atletas deixem de des-
pender as atenções para aspetos 
mais elementares e direcionem 
o seu foco em aspetos mais di-
nâmicos. 

Já o Rio Ave empatou 1-1 com 
o Portimonense resultado que 
considero justo e deixa as equi-
pas com boas hipóteses de che-
gar à final-four da taça da liga. 
Foi um jogo muito rico em ter-

mos táticos para os treinadores 
nem tanto para os adeptos pois 
ambos os conjuntos demonstra-
ram grande equilíbrio dinâmico 
e muita competência a construir 
e sair a jogar desde trás ultra-
passando sempre com elevada 
objetividade e acerto no passe 
as zonas de pressão elaboradas 
e definidas pelo adversário. Foi 
tanto o encaixe tático dos con-
juntos que só de bola parada 
surgiram os dois golos da parti-
da. Vi duas equipas bem organi-
zadas e com um jogar positivo 
que revelaram ambição e com-
petência par seguirem em frente 
na prova. O poveiro Pedro Sá foi 
a figura do jogo a pressionar, re-
cuperar, construir e passar com 
qualidade e certeza no meio 
campo do Portimonense. 

neiros, seguem-se os poveiros 
com 6 e os vilacondenses com 4 
pontos. No próximo sábado, no 
pavilhão dos Desportos de Vila 

No futebol federado poveiro 
só os seniores do Balasar tive-
ram motivos para sorrir no últi-
mo fim de semana ao vencerem 
o Leça do Balio por 3x1 naque-
la que foi a primeira vitória da 
temporada na série 1 da divisão 
de Honra distrital. O mesmo 
clube não foi além de um em-
pate a um golo na primeira di-
visão distrital júnior na receção 
ao Avintes. 

BALASAR ESTREIA-SE A VENCER

Do lado do Varzim o fim de 
semana foi pouco risonho. A 
equipa sénior B perdeu por 3x0 
no terreno do Nogueirense na 
Divisão Pro-Elite distrital. Os 
juniores foram goleados na re-
ceção ao Marinhas por 4x1 na 
série A da segunda divisão na-
cional. Os juvenis empataram 
a três golos na visita ao Foz, 
resultado que os infantis repe-
tiram em Ermesinde.

O poveiro João Costa, que é 
profissional no Rio Ave, foi cha-
mado para representar Portugal 
que vai fazer jogos de prepara-
ção com a Holanda e Itália. 

O selecionador Filipe Ra-
mos não dispensa a qualidade 
do lateral que já por 32 vezes 
envergou a camisola do país: 
8 nos sub18, 22 nos sub19 e 2 
nos sub20, aos quais volta a ser 
chamado. 

PORTUGAL CHAMA POVEIRO DO RIO AVE

de Conde, acontece o primeiro 
derby entre o Póvoa Futsal e o 
Rio Ave, num jogo que certa-
mente despertará o interesse 

dos adeptos. Já o Caxinas joga a 
seguir, contra o carrasco de po-
veiros e vilacondenses, ou seja, 
o Arsenal da Maia.

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

Pub.
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LOBOS DO MAR APURAM FORMA EM DEFESO FORÇADO
Estando fora da Taça da Liga, 

abriu-se um “vazio competiti-
vo” que naturalmente os res-
ponsáveis alvinegros colmata-
ram com a realização de jogos 
particulares e amistosos. Na 
ressaca da passagem à próxima 
eliminatória da Taça de Por-
tugal, após vitória fora de casa 
sobre o Caldas, por uma bola 
a zero, com golo de Leonardo 
Ruiz, decorreu um particular 
na manhã do passado sábado.

No campo do Vila Chã, em 
Esposende, o Varzim voltou a 
defrontar o Moreirense num 
jogo em que o técnico Paulo 
Alves deu oportunidade a joga-
dores menos utilizados.  Numa 
primeira parte a roçar a exce-
lência e com os dois homens 
fortes do futebol profissional 
alvinegro na bancada a assistir 
(o presidente Edgar Pinho e 
Américo Campos), a vantagem 
de uma bola a zero foi um ma-
gro pecúlio para tantas oportu-
nidades criadas. Valeu apenas o 
golo de Filipe Augusto, a fina-
lizar uma jogada da autoria de 
George Ofusu. 

Já no segundo tempo e com 
as modificações nos respetivos 
onzes, os de Moreira de Có-
negos acabaram por superio-

NOVO PRESIDENTE: AS PRIMEIRAS PROMESSAS
O novo presidente do 

Varzim promete que vai in-
troduzir mais organização, 
disciplina e “transparência 
absoluta” na vida do clube, 
nomeadamente no que diz 
respeito a contas. 

Edgar Pinho (à direira na 
foto) tomou posse no final 
de uma assembleia geral 
para apreciação das contas 
do clube que decorreu no 
passado dia 28 de setembro. 
Isto quando, no mesmo sá-
bado, mas de manhã, a lista 

única que liderava ter obtido 
316 votos a favor e seis con-
tra. Houve ainda 10 boletins 
em branco e um nulo, num 
universo de votantes de 2868 
sócios com possibilidade de 
escolher. 

O novo presidente da As-
sembleia geral que representa 
os associados é o médico Mou-
ra Gonçalves. 

Edgar Pinho prometeu uma 
gestão mais límpida e disse 
que, em termos do futebol 
profissional, espera uma épo-

rizar-se apenas na parte final, 
porque até aos 55 minutos os 
pupilos de Paulo Alves pode-
riam novamente ter ampliado a 
vantagem. 

Sendo um jogo amigável e 
com o árbitro a ser um dos ele-
mentos da equipa técnica do 
Moreirense, a vontade era tanta 
para que a equipa da 1ª divisão 
vencesse que um golo perfeita-
mente ilegal iria ser validado 
não fosse a reação dos jogado-
res alvinegros. Moral da histó-
ria, o jogo acabou mais cedo al-
guns minutos com a igualdade 
a satisfazer “gregos e troianos”.

Entretanto,  já é conhecido 

o adversário do Varzim para 
o jogo treino do próximo fim 
de semana. De acordo com a 
imprensa destportiva, os co-
mandados de Paulo Alves vão 
a Barcelos no sábado de manhã 
jogar com o Gil Vicente naque-
le que deverá ser o último teste 
competitivo antes do regresso 
às competições oficiais.

BALANÇO DE 
PAULO ALVES

“ Este é o tipo de jogos em que 
os jogadores menos utilizados 
têm que demonstrar estar pre-
parados para uma eventual cha-

mada. Quem treina bem está 
mais perto de o conseguir. Infe-
lizmente temos tido uma onda 
de lesões que tem atrapalhado, 
mas todos os que estão disponí-
veis têm demonstrado capacida-
de para ajudar. Estas paragens 
valem o que valem e o calendá-
rio é igual para todos. Estamos 
a atravessar um bom momento 
e queremos continuar assim, de 
forma a dar alegrias aos nossos 
adeptos”.

 
TAÇA DE PORTUGAL 
JOGA-SE NA PÓVOA

O Varzim vai jogar em casa 

ca tranquila e capaz de seduzir 
os adeptos para irem ao está-
dio ver os jogos. A nova dire-
ção vai contratar um diretor 
profissional para o futebol e o 
presidente quer que o clube te-
nha mais ligações ao desporto 
local, dando como exemplo o 
reforço da articulação com o 
campeonato inter-freguesias. 

Quem cessou funções foi a 
Comissão Administrativa li-
derada por Carlos Costa (à 
esquerda) que geriu o clube no 
último mês e meio. 

na terceira eliminatória da Taça 
de Portugal. Os alvinegros irão 
defrontar o Estoril no próximo 
domingo (15h) em partida da 
terceira eliminatória. Será um 
duelo entre equipas da II Liga 
que já se defrontaram esta época 
com a vitória na altura a sorrir 
à equipa de Cascais. Este será o 
desafio que se segue para os pu-
pilos de Paulo Alves dado que o 
campeonato só será retomado 
no final do mês. A novidade do 
sorteio foi a entrada das equi-
pas do escalão principal, tendo 
ao Rio Ave tocado uma visita ao 
terreno do Condeixa, do Cam-
peonato de Portugal.
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Os Rangers da Póvoa fi-
caram à beira do pódio no 
circuito europeu de pain-
tball que foi composto por 
quatro etapas. Os poveiros 
obtiveram o quarto posto 
entre 49 equipas, algo que, 
segundo o presidente do 
clube, é “um sonho realiza-
do”. Rui Leal já agradeceu 
publicamente aos jogadores 
e aos patrocinadores e pro-
meteu que a estrutura cria-
da em 2000 vai “continuar a 
trabalhar e a melhorar”.

RANGERS 
REALIZARAM 
SONHO 
EUROPEU Lino Araújo continua a enri-

quecer o leque de conquistas na 
presente época desportiva na 
categoria rainha das motas de 
água. O poveiro sagrou-se re-
centemente campeão nacional 
de Runabout GP1. Isto depois 
de já este ano ter sido campeão 
ibérico de Slalom Runabout 
GP1 e ter conseguido o ter-
ceiro lugar do pódio na Copa 

LINO ARAÚJO ACELERA 
PARA MAIS CONQUISTAS

O ginásio do Grupo Recrea-
tivo Estrela do Bonfim recebeu, 
no passado dia 25 de setembro, 
uma homenagem aos atletas 
que, em representação de Por-
tugal, estiveram presentes no 
mundial e que estão ligados à 
União Poveira de Karaté. 

Na competição, que decorreu 
em Odivelas, houve uma atleta 
que se destacou, Ana Ribei-
ro, que conquistou a medalha 
de ouro e que aproveitou para 
fazer agradecimentos e uma 
dedicatória muito especial e 
emotiva: ao pai, recentemente 
falecido. 

Ela conquistou o título, na 
competição individual, e o ir-
mão, João Ribeiro, arrecadou 
o bronze em equipas, tal como 
Cátia Teixeira, mas, neste caso, 
a karateca trouxe a prata. Se 

GREB E UPK HOMENAGEARAM ‘MUNDIALISTAS’

juntarmos as boas prestações 
de Francisca Leonor e Ricardo 
Lopes, está bom de ver que, na 
festa de homenagem, um dos 
elementos mais contentes foi o 
mestre Fernando Miranda. 

Ibérica Runabout GP1. Lino 
Araújo foi ainda sexto classifi-
cado no Campeonato Europeu 
de Runabout GP1 realizado em 
2019 e em breve vai alinhar na 
próxima etapa do Campeonato 
do Mundo que vai decorrer na 
China, mas esta temporada só 
terminará em Dezembro nou-
tra prova agendada para os 
Emirados Árabes Unidos.

Pub.

A presença de jovens em ati-
vidades desportivas de enver-
gadura representa uma mais 
valia e um orgulho para a Pó-
voa de Varzim, confessou o vi-
ce-presidente Luís Diamantino. 

INVASÃO KARATECA 
ESTÁ GARANTIDA

Quase 800 atletas vão par-
ticipar no Open da Póvoa de 
Varzim. A prova realiza-se no 
próximo sábado, dia 12, no 
pavilhão municipal. A orga-
nização, a cargo do Centro de 
Karaté Aguçadourense, reve-
lou alguns dados curiosos: vão 
estar presentes 102 clubes que 
envolvem mais de 900 pessoas: 
771 karatecas e 139 treinadores. 
O emblema mais representado, 
com 68 inscrições, é o CK Maia, 
enquanto os escalões mais re-
presentados são: em Kata os 
menores de 12 anos com 39 
participantes; em Kumite a 
competição para mais novos 
do que 10 anos e até 30 kg que 
colocará no tatami 37 karatecas.

RUI COSTA RENOVOU E FOI 10º NO MUNDIAL
A equipa UAE Emirates 

anunciou a renovação por dois 
anos do contrato com Rui Cos-
ta. A formação árabe refere 
que o ciclista poveiro é um ele-
mento-chave na equipa dada 
a habilidade em competir em 
provas curtas e clássicas. Rui 
Costa aproveitou a oportuni-
dade para salientar que uma 
das suas prioridades era conti-
nuar a competir no World Tour 
e agradece à UAE Emirates 

a confiança por permitir-lhe 
atingir esse objetivo.

Esta renovação acontece de-
pois de Rui Costa ter sido o dé-
cimo classificado no campeo-
nato do mundo que decorreu 
em Yorkshire, Inglaterra. “Foi 
o segundo mundial mais duro 
que me lembro de fazer devido 
ao frio. Nem sentia as mãos. 
Por ter pouca sensibilidade até 
deixei cair o último gel que ti-
nha para a parte final”. Aliás, 

acrescenta o ciclista, partiram 
197 corredores e só termina-
ram...46. E o poveiro enviou 
uma mensagem: “Desculpem 
se vos desapontei mas não con-
segui fazer melhor. Obrigado 
pelo vosso apoio”. A modéstia 
de Rui Costa no final de um 
mundial que venceu em 2013 e 
depois disso já fechou por mais 
três vezes num Top 10: foi nono 
em 2015, décimo em 2018 e em 
2019. 

VELEJADOR NO 
PÓDIO NACIONAL

Luís Martins, do Naval 
Povoense, foi ao pódio 
no campeonato nacional 
das Classes Hansa que de-
correu em Portimão. O 
velejador obteve um ter-
ceiro lugar, mas a restan-
te  equipa de vela adaptada 
trouxe  também resultados 
dignos de registo nos três 
de competição: António 
Araújo foi o 11.º e José Rui 
Silva ficou no posto ime-
diatamente a seguir. 
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JOEL 
COLECIONA 
TÍTULOS

Joel Rodrigues sagrou-se 
campeão nacional de sub16 e 
sub18 de bodyboard. O atleta 
do Naval chegou aos dois títu-
los em casa, ou seja na prova 
que decorreu na Póvoa de Var-
zim no fi m de semana. 

Joel Rodrigues já soma cinco 
títulos nacionais: sub12, sub14, 
sub16 por duas vezes e agora 
também sub18. Miguel Silva, 
também do Povoense, sagrou-
-se vice-campeão em sub-16. 

O clube já saudou estes feitos 
e destaca ainda os quintos luga-
res obtidos por Miguel Matos e 
Miguel Silva nos sub18.

Na semana anterior também 
há a registar as boas prestações 
dos atletas do CNP na 2.ª eta-
pa do Circuito Europeu de Bo-
dyboard que foi disputada em 
La Salie, França. 

No escalão Open, Ricardo 
Rosmaninho foi o 3.° classifi -
cado, Joel Rodrigues o quinto, 
Fábio Ferreira o  13.° e Miguel 
Silva 25.°. Nos juniores, Joel foi 
9.° e Miguel 13.°. 

EMPATE FOI DUPLAMENTE MERECIDO
A equipa sénior do Póvoa 

Andebol Clube foi empatar a 
Fafe, no jogo referente à 3ª jor-
nada do campeonato nacional 
da 2ª divisão. Contra um clube 
orientado por Armando Pinto, 
que já passou pela Póvoa como 
jogador e treinador da forma-
ção, os poveiros depararam-se 
com extremas difi culdades. 
Para além das  inequívocas  ca-
pacidades dos fafenses, também 
a sorte e alguma falta de asserti-
vidade, não favoreceram as pre-
tensões da equipa liderada por 

Jorge Carvalho. Sempre em des-
vantagem, foram nos minutos 
fi nais que tudo parecia mudar. 
O Póvoa Andebol ultrapassava ( 
fi nalmente) o Fafe no marcador, 
e a escassos segundos do fi m do 
jogo, vencia por 31-30, benefi -
ciando de um livre de 7m. Uma 
oportunidade de ouro, des-
perdiçada pelo capitão André 
Caldas, e no contra ataque foi a 
vez do Fafe benefi ciar do casti-
go máximo. Sá que desta feita, 
convertido em golo, carimban-
do a igualdade fi nal a 31 golos. 

Mesmo assim, a equipa poveira 
continua líder da sua série, e no 
próximo sábado,pelas 19h rece-
be em Beiriz o S,Paio de Oleiros. 
Na linha dos insucessos, depois 
de duas semanas super vitorio-
sas, também as equipas de for-
mação não foram muito felizes. 
Os juniores empataram em casa 
a 31 golos com o Padroense, 
enquanto os juvenis foram per-
der ao Xico Andebol por 31-24. 
Apenas os iniciados venceram, 
e por larga margem o SCP, num 
conclusivo 40-10.

Prossegue na Póvoa de 
Varzim o campeonato de 
futebol inter-freguesias. 
No escalão sénior, com 
sete pontos em três jogos, 
lideram o Navais (venceu 
2x0 a Matriz) e o Estela 
(empatou 1x1 em Bei-
riz). Nos juvenis também 
há dois líderes, ambos 
com nove pontos: Navais 
(goleou 5x1 a Matriz) e 
Laundos (venceu 2x1 o 
Balasar). Em infantis o 
destaque tem de ser dado 
em exclusivo ao Rates 
que está isolado na frente 
com 9 pontos após der-
rotar o Amorim por 1x0. 
Finalmente, no escalão 
de escolinhas, seguem no 
comando, com 9 pontos 
em três jogos, duas equi-
pas: Laundos (venceu 3x2 
a Matriz) e Amorim (go-
leou 9x0 o Terroso).   As 
competições são organi-
zadas pela Associação de 
Futebol Popular da Póvoa 
de Varzim.

INTER-FREGUESIAS 
COM VÁRIOS 
LÍDERES 
EM DESTAQUE

JÓIAS - OURO - PRATAS - RELÓGIOS
www.mateusjoalheiro.com

.

Loja: Rua 31 de janeiro, 64 / Ofi cina: Rua da Lapa, 47 
Póvoa de Varzim

Telefone: 252298160 
mail: mateusjoalheiro@mateusjoalheiro.com

PEQUINET
RUE ROYALE
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A equipa sénior masculina de 
hóquei em patins do Clube Des-
portivo da Póvoa inicia este do-
mingo, pelas 19h, a sua partici-
pação no campeonato nacional 
da 3ª divisão. 

O adversário é o Hóquei Clu-
be do Marco, um clube com um 
largo historial de confrontos 
com os poveiros na segunda di-
visão. 

Tal como a equipa treinada 
por Ruben Fangueiro, os mar-
coenses apostam na subida de 
divisão e, por isso, prevê-se um 
jogo bastante equilibrado, onde 
naturalmente quem vencer dá 
um passo em frente. 

Na pré época, os poveiros rea-
lizaram vários jogos amigáveis, 
procurando sempre adversários 

 HOQUISTAS SENIORES PREPARADOS PARA COMEÇAR BEM

Na ante-estreia do  cam-
peonato  da Proliga, o Troféu 
António Pratas serviu para 
as equipas que vão disputar o 
campeonato se conhecerem e, 
de alguma forma, avaliarem-
-se  mutuamente. A equipa 
liderada pelo professor José 
Ricardo Rodrigues chegou às 
meias finais, depois de derrotar 
o Porto B na Póvoa e o Braga na 
cidade dos arcebispos. 

Em Coimbra, na meia-fi-
nal, os poveiros defrontaram o 
clube local e não conseguiram 
evitar a derrota por 72x68. Um 

BASQUETEBOLISTAS FALHAM FINAL
resultado e sobretudo um jogo, 
que deixou algum amargo de 
boca, já que (independente-
mente do valor do adversário), 
a equipa poveira demonstrou 
argumentos que poderiam ter 
levado à presença na final. No 
entanto, tal como noutras mo-
dalidades, a diferença esteve 
nas bolas que bateram no aro e 
não entraram, enquanto os aca-
demistas aproveitaram o fator 
casa e a desconcentração   em 
alguns momentos do jogo dos 
comandados de José Ricardo, 
para conseguir uma vantagem 

de escalões superiores e, apesar 
das derrotas, o saldo acabou 
por ser positivo. 

Num plantel composto por 
um misto de hoquistas expe-
rientes e alguma juventude, o 
destaque vai para o regresso do 
guarda redes Telmo Fernandes, 
que para além da inegável qua-
lidade, traz muito da mística de 
uma secção que chegou a estar 
no auge com a presença na 1ª 
divisão. 

João Abreu e Miguel Castro 
são os dois reforços que. jun-
tamente com jogadores como 
Cristiano Fangueiro, Tiago 
Rocha, Rui Brito e Viti Olivei-
ra, tudo farão para que o clube 
regresse ao segundo escalão na-
cional da modalidade. 

que seguraram até ao segundo 
final. 

A Académica, que tinha ven-
cido as duas últimas edições da 
prova, acabou por ser cilindra-
da pelo Imortal na final dispu-
tada em Âgueda.

A estreia dos poveiros no re-
gresso 10 anos depois à proliga, 
acontece já este próximo sába-
do, contra a equipa açoreana do 
Angra, pelas 20h. Nada melhor 
do que uma casa cheia, e cer-
tamente que a Onda Azul e a 
Nortada poveira irá presentear 
a equipa com um forte apoio.

Pub.
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 Prestes a iniciarem os respe-
tivos campeonatos, as equipas 
seniores de voleibol do Clube 
Desportivo da Póvoa revelam 
ambição na construção dos 
plantéis, com o objetivo claro 
de lutar pelas subidas de divi-
são. 

No setor feminino, a equipa 
liderada pela professora Inês 

VOLEIBOL SÉNIOR COM APOSTAS DE SUBIDAS

JUDO COM SUBIDAS AO PÓDIO
 A secção de Judo CDPóvoa 

participou com dois atletas 
masculinos, sob a orientação 
do Treinador Sérgio Morais, 
no Campeonato zonal Nor-
te de Seniores, prova de   apu-
ramento para o Campeonato 
Nacional, que se realizou em 
Valença, alcançando dois títu-
los de vice campeão. Lucas Reis 
na categoria de -66kg, e Nelson 
Sobral em -81kg. Também no 

Marinho tem vindo a reforçar-
-se com gente da casa, mas com 
passagens por clubes que joga-
vam a outro nível. Alguns amis-
tosos têm demonstrado que a 
equipa poveira tem potencial 
para chegar à fase de subida de 
divisão, embora reconhecendo 
que há adversários que estão ao 
mesmo nível. 

Open de veteranos de Lisboa, 
o judoca Rogério Serralha, na 
categoria de -90kg alcançou o 
2º lugar do pódio. Desde que 
foi criada a secção de Judo no 
clube poveiro, a dupla (casal) 
Nídia Adriano e Sérgio Morais, 
tem conseguido, ano após ano, 
elevar a fasquia, cumprindo a 
promessa de formar judocas 
também para competição. Na 
vertente mais lúdica, a divulga-

Já a equipa masculina, que 
conta esta época com o re-
gresso do experiente professor 
Edgar Silva como treinador, 
tem surpreendido pela quali-
dade e quantidade de atletas 
com argumentos técnicos que 
já estimulam a curiosidade dos 
adeptos e simpatizantes. Volei-
bolistas de outros continentes 

ção da modalidade tem levado 
à procura de muitos jovens que 
têm optado pela prática de uma 
modalidade que tem vindo a 
conquistar praticantes, e que 
este ano conseguiu mais um 
campeão mundial para Portu-
gal. Jorge Fonseca poderá mes-
mo um dia destes vir à Póvoa, a 
convite dos coordenadores, tal 
como já aconteceu com Joana 
Ramos e Telma Monteiro. 

e jogadores oriundos de clu-
bes com historial no voleibol 
português que optaram por 
representar o clube poveiro na 
nova temporada. Nos vários 
jogos amigáveis já deu para 
perceber que esta equipa irá 
lutar por objetivos ambiciosos, 
o que equivale a dizer pela su-
bida a uma 1ª divisão que será 

o renascer de um sonho de um 
passado longínquo. 

A secção de voleibol tem 
vindo a realizar um trabalho 
de captações bastante positivo, 
com a professora Sofia Rama-
lho a ter um papel de grande 
relevo, naturalmente com a co-
laboração de jovens treinadores 
e jogadores do clube.
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BREVEMENTE NA PÓVOA DE VARZIM

FOI O MELHOR ‘É-AQUI-IN-ÓCIO’, ESTIMA A ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO

PÓVOA À ESPERA 
DO SIM DA UNESCO
A Câmara Municipal já entregou a candidatura 

à UNESCO para que a Póvoa de Varzim seja inte-
grada na Rede de Cidades Criativas, no domínio 
da literatura. É um processo que começou há dois 
anos e assenta muito no facto de por cá se realizar 
o Correntes D’Escritas - Encontro de Escritores de 
Expressão Ibérica, mas não só, como referiu um 
dos principais apoiantes, o Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa. Outro defensor da 
candidatura poveira é o conhecido escritor Valter 
Hugo Mãe. Entretanto, a Câmara Municipal já 
tornou público o endereço eletrónico onde pode 
acompanhar ao pormenor todo o andamento da 
candidatura:  http://www.povoadevarzimcidadeli-
teratura.com. O epílogo vai acontecer com o anún-
cio até ao final do ano. 

A décima edição do É-Aqui-
-In-Ócio foi “provavelmente o 
melhor festival de teatro que 
já se fez na Póvoa de Varzim”, 
admitiu o diretor do certame 
internacional que animou a ci-
dade entre 21 de setembro e 5 
de outubro. 

“Foi com muito prazer, feli-
cidade e com a noção de dever 
cumprido “ que a organização, 
a cargo do Varazim teatro, en-
cerrou o evento que, nesta edi-
ção de 2019, pugnou por uma 
oferta diversificada capaz de 
chegar a quase todos os públi-
cos. 

Houve comédias, dramas, 

performances circenses, temas 
clássicos e contemporâneos, 
teatro de rua,musicais, inter-
pretações para a infância, ofi-
cinas de dança moderna e de 
construção de instrumentos 
musicais, e até um filme pensa-
do especificamente para o fes-
tival pelo cine-clube Octopus, 
parceiro do festival. 

O “É-aqui-in-ócio” incluiu 
também a celebração do 22.º 
aniversário do Varazim Teatro 
e a presença de atores italianos, 
espanhóis, brasileiros e é claro 
portugueses e entre estes po-
veiros. “Um festival para todos 
os públicos” é, aliás, o conceito 

que se vai renovando, no enten-
der de Eduardo Faria que foi 
divulgando o festival na Rádio 
Onda Viva e no jornal Póvoa 
Semanário, parceiros nesta ini-
ciativa de âmbito cultural.

A Câmara Municipal voltou 
a ser o principal financiador do 
festival, mas este ano destaque 
também para o protocolo esta-
belecido entre a organização e 
a Junta da União de Freguesias 
da Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai que permitiu a inclu-
são de jogos tradicionais povei-
ros nas atividades paralelas do 
evento que teve como epicentro 
o cine-teatro Garrett. 



JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 10 OUTUBRO 2019 | 25

RÁDIO ONDA VIVA

O Rancho Folclórico de São 
Pedro de Rates esteve este fim 
de semana Em Foco na Onda 
Viva. O presidente José Matias 
esteve na rádio a apresentar a 
Desfolhada Tradicional que vai 
decorrer no próximo sábado, 
dia 12, na Casa do Lavrador. A 
entrevista conduzida por Vítor 
Agra pode ser ouvida a qual-
quer hora no podcast.

EM FOCO ANTECIPOU DESFOLHADA 
EM SÃO PEDRO DE RATES

No passado fim de semana 
a Onda Viva deu destaque ao 
MAPADI.  O presidente Antó-
nio Ramalho foi à rádio abordar 
o presente e projetar o futuro da 
instituição, tendo sido recebido 
pelo administrador José Gomes 
Alves. Uma edição do programa 
Grande Entrevista que continua 
disponível para ser ouvida a 
qualquer hora no podcast.

GRANDE ENTREVISTA REALÇOU 
AÇÃO MERITÓRIA DO MAPADI

CANDIDATOS CONHECERAM 
A REALIDADE RADIOFÓNICA

A Administração da Rádio Onda Viva e do Jornal Póvoa Sema-
nário informa que recebeu no passado dia 30 de setembro os can-
didatos a deputados pelo PSD, Afonso Oliveira e Carla Barros. O 
administrador único dos dois órgãos de comunicação social, José 
Gomes Alves, adiantou que os dois políticos ”vieram inteirar-se das 
dificuldades dos meios de comunicação local os quais, como temos 
vindo a referir, não têm qualquer apoio estatal e, pelo contrário,  
têm obrigações fiscais e outras mais gravosas do que empresas co-
tadas em Bolsa”.
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DANIEL SÁ FERREIRA

DEIXEM AS 
VACAS EM PAZ (2)

JÚLIO ALVES

Um avião Airbus A380 pos-
sui um tanque de combustível 
de 330.000 litros, uma via-
gem de Paris a São Paulo gas-
ta 110.000 litros, ou seja este 
avião gasta em 3 dias 330.000 
litros de combustível. A mesma 
quantidade de combustível dá 
para sustentar 2 tractores numa 
exploração agrícola de 50 hec-
tares durante 10 anos. E agora 
querem nos impingir que a ac-
tividade agrícola é responsável 
pela maior parte da emissão de 
poluentes???

Bem, vamos a contas que 
pelo menos a matemática ainda 
é uma ciência exacta...

Números totais mundiais 
em 1960

Cabeças de gado: 741 mi-
lhões

Veículos Automóveis: 127 
milhões

Humanos: 3.000 milhões

Número totais mundiais em 
2016

Cabeças de gado: 989 mi-
lhões

Veículos Automóveis: 1.322 
milhões

Humanos: 7.500 milhões

Em 56 anos o planeta teve 
um aumento de aproxidamen-
te 250 milhões de cabeças de 
gado, número este que curio-
samente se tem mantido estável 
desde 1975 (existindo até um 
ligeiro decréscimo nos último 
anos).

Se tivesse sido um político 
calejado, na casa dos 50 anos, 
vestindo fato e gravata, e com 
um ar grave e circunspecto; se 
tivesse sido um cientista repu-
tado, com dezenas de anos de 
experiência e centenas de arti-
gos publicados; o mundo intei-
ro não teria prestado qualquer 
atenção ao discurso proferido 
no dia 23 de Setembro de 2019, 
em Nova Iorque, na Cimeira 
de Acção Climática das Nações 
Unidas de 2019.

O mundo inteiro prestou 
atenção, porque quem disse 
aquilo que a quase unanimi-
dade da comunidade científica 
sabe há muitos anos, mas que 
só muito recentemente a ge-
neralidade da opinião pública 
e dos seus representantes polí-
ticos não questionam, foi uma 
rapariga de 16 anos, com Sín-
drome de Asperger e uma certa 
tendência para utilizar palavras 

duras, ríspidas, inconvenientes. 
Há poucas coisas simbolica-

mente mais poderosas do que 
uma voz jovem e inocente a di-
zer perante os poderosos coisas 
que estes prefeririam não ouvir. 

Curiosamente, não foram os 
poderosos que ouviram Greta 
que mais se inquietaram com 
as suas palavras. Foram aqueles 
que durante mais tempo quise-
ram negar a evidência de que a 
acção do homem estava a pro-
vocar ou a acelerar alterações 
climáticas, de que estas alte-
rações seriam irreversíveis, de 
que os efeitos delas seriam de-
vastadores, e implicariam um 
custo social e humano a curto/
médio prazo desmesurado, que 
mais se incomodaram.

O incómodo, ao contrário 
daquilo que até aqui tem su-
cedido, não foi tanto direc-
cionado para o conteúdo da 
mensagem, agora que se tem 

tornado cada vez mais difícil 
contrariá-la, foi contra Greta, a 
sua família, e os seus alegados 
manipuladores.

Greta teria sido impertinen-
te, não teria conhecimento 
para substanciar a mensagem 
que queria passar, seria uma 
mera marioneta, deveria vol-
tar para a escola e deixar-se de 
querer ter um papel no mundo 
dos “homens grandes”. Os pais 
deveriam ter mais juízo, não 
permitir que a filha se expu-
sesse assim, não procurar ter 
mediatismo por intermédio 
dela. Greta estaria a ser usada e 
manipulada pelo lobby do am-
bientalismo, das empresas de 
produção de energias renová-
veis, ou então a ser financiada 
por essa bête noire da direita 
anti-semita, George Soros. 

Parecia que a única resposta 
que tinham a dar à criança que 
ousara dizer que o rei ia nu, era 

que os seus pais tinham sido 
tecelões, ou que não poderia 
falar porque não teria tido for-
mação em alta costura.

Os argumentos ad homi-
nem sempre foram usados por 
aqueles que têm dificuldade em 
contrariar factos. Este parece 
ser um desses casos.

PS- Faleceu Diogo Freitas do 
Amaral. Recentemente escre-
vi neste espaço sobre as suas 
memórias, e sobre como estas 
tinham passado surpreenden-
temente ao lado da discussão 
mediática. Como acontece fre-
quentemente, com o seu faleci-
mento todos os que o vilipen-
diaram, esqueceram, e dele se 
afastaram, prestam-lhe agora 
homenagem e lembram-se do 
papel determinante que teve 
na construção de uma demo-
cracia pluralista em Portugal. 
Essa homenagem é plenamente 
merecida. 

No mesmo período regis-
tou-se um aumento exponen-
cial de mais de 1.000 milhões 
de carros e camiões e isto sem 
contar sequer com motociclos 
ou tão pouco com o aumento 
do número de aviões ou navios.

Finalmente no mesmo perío-
do a população da Terra mais 
que duplicou com um aumento 
de 3.500 milhões de seres hu-
manos.

E agora querem me conven-
cer que a culpa do aumento 
das emissões de carbono é das 
vacas?

Um nota importante a ter em 
conta é que não existe carbono 
gerado por gado pois este car-
bono já se encontra nas plantas 
que são consumidas que por 
sua vez são fertilizadas pelos 
dejectos do próprio gado sendo 
portanto um ciclo. Por sua vez 
o carbono emitido pelos car-
ros é efetivamente gerado pois 
provêm da queima de combus-
tíveis fósseis retirados do inte-
rior da Terra.

Finalmente o carbono gerado 
pelas máquinas usadas na agri-
cultura é largamente compen-
sado pelos cultivos que tratam 
e como inicialmente referi mui-
to inferior ao carbono gerado 
por um só avião.

A agricultura moderna é 
uma agricultura sustentável, é 
um sector gerador de riqueza e 
fonte de divisas para o país por 

via das exportações (exportan-
do já tanto como o calçado e os 
têxteis combinados), e é cada 
vez mais amiga do ambiente 
(nos últimos 5 anos reduzimos 
em Portugal o uso de pesticidas 
em 30%). A agricultura é parte 
da solução e não parte do pro-
blema ambiental.

Recentemente parte da elite 
académica do país começou a 
descurar factos científicos e a 

embarcar em modas populis-
tas e demagógicas perigosas. 
Se efectivamente não têm uma 
agenda política e querem mes-
mo reduzir o impacto da Uni-
versidade de Coimbra no am-
biente então adoptem medidas 
eficazes como, por exemplo, 
proibir o corpo docente de ir e 
vir de carro para o campus uni-
versitário... e deixem as vacas 
em paz.

04/10/2019

OPINIÃO

GRETA THUNBERG 
E O PODER 
DOS SÍMBOLOS
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OPINIÃO

Terminei a crónica anterior 
perguntando se será possível 
irmos construindo um futu-
ro “à Oslo” na área da nos-
sa Matriz, agora em obras de 
reabilitação urbanística (Oslo 
–lembro – é “a tal cidade”, ca-
pital da Noruega, que numa 
vintena de anos se transformou 
em Capital Verde Europeia, sa-
crificando o automóvel, e a sua 
poluição, à primazia do peão, 
feito senhor do espaço público).

A malha urbana da Matriz 
é, em toda a cidade, aquela 
que oferece maior dificuldade 
à coabitação entre cidadão e 
automóvel. É, por isso, aquela 
onde praticamente em nenhu-
ma rua é possível uma cadeira 
de rodas circular sem ocupar 
espaço até agora reservado ao 
automóvel. O território da Ma-
triz é, em síntese, aquele onde 
a dicotomia peão/automóvel se 
coloca com maior premência, 

desafiando as convicções am-
bientais (cidadãs, ao fim e ao 
cabo) de gestores e moradores. 
É possível conciliar? – muito 
bem, que a Matriz tem de ser 
atravessada, ligando o centro 
(Praça do Almada) às princi-
pais vias distribuidoras de trá-
fego (a Av. dos Banhos, a rua 
Gomes de Amorim, a Av. 25 
de Abril…) Mas não haverá, na 
Matriz, muito tráfego parasita 
e muito estacionamento anár-
quico? -  corte-se e liberte-se 
espaço para quem efetivamen-
te dele necessita. Não pode é 
haver a mais ligeira hesitação 
no tocante à aplicação do prin-
cípio que deve presidir a esta 
intervenção de regeneração e 
revitalização: devolver a cida-
de aos cidadãos!, o que quer 
dizer, nos dias que correm, que 
é necessário estabelecer crité-
rios rigorosos de passagem e 
permanência, reduzindo quer 
a quantidade dos veículos que 

aqui passam, quer a sua veloci-
dade. É inevitável que, no con-
texto geral, e dadas as carate-
rísticas físicas dos arruamentos 
(de perfil estreito), o aumento 
das condições de segurança 
do cidadão/peão implicará a 
diminuição da capacidade de 
estacionamento, uma vez que o 
alargamento dos passeios (ne-
cessário ao conforto de quem 
anda a pé, sobretudo quem ti-
ver mobilidade condicionada) 
reclamará o espaço até agora 
ocupado com estacionamento.

Mas não haverá na área da 
Matriz – a única onde, até ago-
ra, se não paga para estacionar 
– viaturas estacionadas todo o 
dia, condicionando drastica-
mente a vida de quem vive no 
bairro ou o visita? (A rua de 
S. Pedro, densamente ocupada 
durante o dia e quase deserta 
após as 19-20 horas, é exem-
plo do que acabo de referir. E 

haverá – há! – outros arrua-
mentos onde, em menor esca-
la, se verifica igual fenómeno).

A questão do estacionamen-
to é altamente sensível: poucos 
são os prédios com garagem; e 
muitos moradores, pela idade 
ou por outras razões, carecem 
de viatura ao pé de casa. Julgo 
ser público que a Câmara, em 
cooperação com a paróquia, 
construirá em território desta, 
anexo ao Colégio do Coração 
de Jesus, um parque públi-
co com razoável capacidade, 
compensando a eventual di-
minuição nos arruamentos in-
tervencionados. E não venham 
com o argumento da distância, 
que aqui é tudo muito próxi-
mo. E andar um pouco a pé, 
respirando ar puro, dá saúde e 
torna a cidade mais humana!

Voltarei ao assunto.

P.R.

UM PÉ NA TERRA, OUTRO NO MAR

A HUMANIZAÇÃO 
DA CIDADE

OPINIÃO

- A CIDADE E AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (2)

IMAGEM DA RUA DE S. PEDRO, A MEIO DA MANHÃ DE 8 DE OUTUBRO. EXEMPLO DE ESTACIONAMENTO A EVITAR, EM BENEFÍCIO DE QUEM MORA NA MATRIZ.

Pub.
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BANDA DESENHADA
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BITAITES

Bi - Como te descreves? 
FMO - Uma pessoa descon-

traída, reservada, ponderada e 
que dificilmente perde a cal-
ma. Gosto de trabalhar sobre 
pressão. Amigo do meu ami-
go, fiel, orgulhoso (para bem e 
para o mal).

Bi - Data nascimento?
FMO - 25 de outubro de 

1981.

Bi - Signo, o que dizem do 
teu signo?

FMO -Sou Escorpião. Fazem 
sempre cara feia quando ficam 
a saber o meu signo (risos). 
Dizem que é vingativomas não 
corresponde nem um pouco à 
realidade. 

Bi - Livro preferido?
FMO - “ Budapeste” de Chi-

co Buarque.

FREDERICO MENDES DE OLIVEIRA
Jornalista de profissão, iniciou a carreira ainda na universidade, na rádio, e dizem que 

não há amor como o primeiro. Depois de três convites de José Eduardo Moniz, passou 
para a televisão dando a cara nas manhãs e no desporto da TVI. Lá é feliz. É um homem 
do norte, falamos de Frederico Mendes de Oliveira.

Bi - Filme preferido?
FMO - “Tudo bons rapazes” 

de Martin Scorsese

Bi - Cor favorita?
FMO - Azul.

Bi - A tua música é?
FMO - Sou eclético mas te-

nho no John Mayer um dos 
meus músicos favoritos.

Bi - Destino de eleição?
FMO - Vietname.

Bi – Programa perfeito?
FMO - Um bom jantar com 

a pessoa certa, um bom vinho 
e uma conversa interessante.

Bi - Prato principal?
FMO - Arroz de cabidela.

Bi - Sobremesa?
FMO - Baba de camelo.

100 g cebola
4 dentes de alho

4 c. de sopa azeite
1 folha louro
400 g tomate

750 g frango (com sangue) do campo
qb água

1 c. de sopa sal
300 g arroz carolino
2 c. de sopa vinagre

1 emb. salada

INGREDIENTES

ARROZ DE CABIDELA

Bi - Não resisto a? 
FMO - Tudo o que faça feliz.  

Bi - Um segredo ou uma 
curiosidade sobre ti?

FMO - Não bebo café e de-
testo bacalhau.

Bi - Um amigo é aquele que?
FMO - Está lá quando pre-

cisamos sem ser preciso pedir 
ajuda.

Bi - Quem é o teu herói (real 
ou ficção)?

FMO - Indiana Jones.

Bi - Um desejo ou meta a 
cumprir?

FMO - Ter um filho.

Bi - O que é que ainda está 
para vir?

FMO - O melhor está sem-
pre para vir.

Preparação:    

1. Refogue num tacho com azeite a cebola e os dentes de alho picados e a folha de louro.

2. Pele o tomate, limpe-o de grainhas, pique em pedaços pequenos e junte ao refogado. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando até o tomate 
estar macio.

3. Acrescente o frango cortado em pedaços, tempere com 1 colher de sopa de sal e deixe cozinhar, com o tacho tapado, durante cerca de 10 
minutos, sobre lume moderado.

4. Adicione água quente até cobrir o frango, volte a tapar e deixe ferver suavemente durante mais 20 minutos. Acrescente um pouco mais de 
água a ferver de modo a ficar com cerca de três vezes e meia o volume do arroz. Rectifique o sal, se for necessário, e assim que retomar fervura 
introduza o arroz. Mexa e tape.

5. Passados 13 minutos, acrescente o sangue, previamente misturado com o vinagre. Misture bem e deixe ferver mais 1 a 2 minutos. Retire do 
lume e sirva de imediato. Acompanhe com salada.
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HORÓSCOPO

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

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

Saúde: Tendência a alguma instabilidade emocional

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

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

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

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

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

Saúde: Tendência a viroses.

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

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

Saúde: Positiva com tendência a dores de pés.

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

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

Saúde: Tendência a alguns excessos nas horas de trabalho.

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

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

Saúde: Tendência para a ansiedade.

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

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

Saúde: Bastante positiva e com muita vitalidade.

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

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

Saúde: Tendência a dores de ossos.

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

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

Saúde: Tendência a alguma tensão nervosa.

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

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

Saúde: Dores de joelhos.

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

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

Saúde: Momento positivo. Deverá beber mais 
água.

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

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

Saúde: Tendência a alergias de pele.
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 PASSATEMPOS

Ø  A afeição cega a razão.
Ø  Água mole em pedra dura, tanto bate até que a fura.
Ø  Água que não hás de beber, deixa-a correr.
Ø  Águas passadas não movem moinhos.
Ø  A alegria atrai simpatia.
Ø  A amar e a rezar, ninguém se pode obrigar.
Ø  A beleza está nos olhos de quem a vê.
Ø  A cavalo dado não se olha o dente.
Ø  A curiosidade matou o gato.
Ø  A esperança é a última a morrer.
Ø  A experiência é a mãe da sabedoria.
Ø  A falar é que a gente se entende.
Ø  A fruta proibida é a mais apetecida.
Ø  A lã nunca pesou ao carneiro.
Ø  A melhor palavra é a que está por dizer.
Ø  A ocasião faz o ladrão.
Ø  A palavras loucas, orelhas moucas.
Ø  A pessoa é grande quando respeita os pequenos.
Ø  A prática faz o mestre.
Ø  A seu tempo vêm as uvas e as maçãs maduras.
Ø  A vida mal passada faz a velhice pesada.
Ø  Acaba a prudência, quando acaba a paciência.
Ø  Ainda que seja velho, não despreze bom conselho.
Ø  Amor ausente, amor para sempre.
Ø  Anda direito se queres ter respeito.
Ø  Antes de entrar, pensa na saída.
Ø  Antes que fales vê o que dizes.
Ø  Antes que o mal cresça, corta-se-lhe a cabeça.
Ø  Antes quebrar que torcer.
Ø  Anzol sem isca, peixe não belisca.
Ø  Ao bom darás e do mau te afastarás.
Ø  Apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo.
Ø  Aprende chorando e rirás ganhando.
Ø  Aprender até morrer.
Ø  As melhores essências estão nos frascos mais pequenos.
Ø  As palavras voam, a escrita fica.
Ø  Até um relógio parado tem razão duas vezes ao dia.
Ø  Atravessa o rio antes de injuriar o crocodilo.
Ø  Amigos, amigos, negócios à parte.
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10out, quinta
Downton Abbey
Cinema
Local Teatro VCD
Horário:21h30

Pássaros de Verão
Cinema Octopus
Local: Cine-teatro Garrrett
Horário: 21h45

11out, sexta
III A’tom
Festival Tunas Mistas
Serenata
Local: Igreja Matriz 
Horário:21h30

VI Encontro Palhaços
Viúva Papagaio
Local: Teatro VCD
Horário:21h30

12out, sábado
Open Karaté
Local: Pavilhão Municipal
Horário:09h00

III Encontro de pessoas com 
vitiligo
Local: Auditório,VCD
Horário:09h30

Caminhada até Rates
Local: Metro da Póvoa
Horário:14h00

De par em par
Exposição fotografia
Local: Biblioteca PVZ
Horário:17h00

Desfolhada tradicional
Local:Casa Lavrador, Rates
Horário: 20h00

III A’tom
Festival Tunas Mistas
Local: Cen. Comun. Caxinas
Horário:21h00

O Mordomo, teatro
Companhia Ramalde
Local: Auditório CCO, VCD
Horário: 21h30

Orquestra do Norte
Local: Arquivo Municipal PVZ
Horário: 21h30

Mensagens, preces e refle-
xões. Livro de Lúcia Ribeiro
Local:Diana-bar
Horário:21h30
 
Luís Franco Bastos
Comédia
Local: Cine-teatro Garrett
Horário:22h00

ÚLTIMAS

AJUSTE DIRETO A SIZA VIEIRA PARA PROJETO DA CASA 
DAS ASSOCIAÇÕES  CENSURADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS

A reunião da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim, reali-
zada na passada segunda-feira, 
foi fértil em assuntos.  Logo à 
cabeça, o executivo foi infor-
mado por Aires Pereira que o 
Tribunal de Contas (TC) havia 
chumbado o projeto do novo 
Fórum Cultural Eça de Queirós 
e da criação da Casa do Asso-
ciativismo Local, destinada a 
surgir na área atrás da biblio-
teca municipal. Este fora en-
comendado, por ajuste direto, 
ao conceituado arquiteto Siza 
Viera, mas o tribunal não emi-
tiu o visto necessário para fazer 
avançar o processo por não re-
conhecer “a sua especificidade 
e por não perceber a razão de 
ter sido escolhido” o gabinete 
do mais internacional arquiteto 
português vivo - justificou as-
sim Aires Pereira. Consequen-
temente, para acelerar o pro-
cedimento, irá agora ser aberto 
um concurso público, voltando 
tudo à estaca zero.

O TC recebeu uma exposi-
ção de um arquiteto que se sen-
tiu lesado pelo facto da Câmara 
ter decidido adjudicar  a Siza 
Vieira a elaboração do proje-
to. Essa denúncia é reconheci-
da no acórdão do tribunal ao 
qual tivemos acesso e onde os 
juízes conselheiros justificam 
ter recusado visar o contrato 
proposto pela autarquia, no va-
lor de 550 mil euros. A escolha 
de uma única entidade (além 
da restrição de concorrência 
invocada pelo tal queixoso) 
provocou, lê-se no documento 
do tribunal, “um outro efei-
to nefasto na fixação do preço 
base do procedimento, uma vez 
que este foi determinado ‘tout 
court’ pelo único concorrente 
convidado”; e isto, acrescentam 
os juízes, “é censurável por re-
presentar a total ausência de es-
pírito crítico” da Câmara Mu-
nicipal. Tal “poderia traduzir 

13set, domingo
Maratona BTT da PVZ
Local: concelho
Horário:09h00

Procissão Sra.Rosário,PVZ
Local:Igreja Matriz
Horário:16h00

A Bela princesa do Norte
Teatro de Marionetas
Local: Auditório CCO, VCD
Horário: 16h30

Variações
Cinema
Local:Cine-teatro Garrett
Horário:21h30

“AVER-O-MUNDO” PARA INTEGRAR QUEM VEM DE LONGE
O Agrupamento de Escolas 

de Aver-o-Mar está a desenvol-
ver  uma candidatura ao Fundo 
para o Asilo, a Migração e a In-
tegração (FAMI), com o Proje-
to “Aver-o-Mundo”. 

De acordo com o estabeleci-
mento de ensino, “verificou-se 
nos últimos dois anos um au-
mento significativo de alunos 
provenientes de países fora 
da União Europeia, nomea-
damente Brasil, Usbequistão, 
Canadá, Colômbia, Venezuela, 
China, entre outros”. São 48 

alunos desses países no total só 
no agrupamento liderado por 
Carlos Sá, mas estima-se que 
no concelho esse número ultra-
passe as seis centenas. 

Este projeto tem como obje-
tivo  desenvolver medidas que 

melhorem a integração dos 
cidadãos Nacionais de Países 
Terceiros à União Europeia. 

Especificamente, poderão 
ser desenvolvidas iniciativas de 
sensibilização, esclarecimento 
e formação de pessoal docente 

um comportamento aceitável 
quando está em causa a utili-
zação de dinheiros privados, 
mas é totalmente questionável 
no domínio da gestão pública”, 
refere o tribunal, que descons-
trói também alguma da argu-
mentação do município.   Por 
exemplo, contestam a vontade 
da edilidade de ter um traba-
lho do famoso arquiteto: “sem 
pôr em causa o elevado pres-
tígio nacional e internacional 
do Arquiteto Álvaro Siza Viei-
ra, a verdade é que existem no 
mercado outros arquitetos, de 
grande prestígio e notoriedade, 
a quem poderia igualmente ser 
confiada a prestação contratual 
em causa, escolhidos natural-
mente no âmbito de um pro-
cedimento de natureza concor-
rencial”. 

Refira-se que a obra com-
porta uma dupla vertente: uma 
parte dedicada a exposições e 
à instalação de um centro de 
estudos queirosianos e outra 
para utilização das coletivida-
des locais com fins diversos. 
A autarquia entende que este 
investimento vai também aju-
dar a dinamizar a zona onde se 
localizará, sobretudo à noite e 
ao fim de semana, mas para já 
conheceu um contratempo.

VELOCIDADE REDUZIDA

A Câmara vai impor breve-
mente como limite máximo 
de circulação automóvel os 30 
quilómetros por hora junto a 
centros de dia, jardins de in-

fância, escolas e equipamentos 
semelhantes. O que, somando 
as estruturas de todo o conce-
lho - porque a ação terá âmbito 
geral - , acontecerá em dezenas 
de locais. 

O anúncio da medida foi fei-
to pelo presidente Aires Perei-
ra e a introdução de limitação 
mereceu a anuência dos eleitos 
do PS. “Aumentar  os níveis de 
segurança e de conforto a todas 
as pessoas que acedem a esse 
tipo de estabelecimentos” é o 
propósito do líder da autarquia 
que materializa assim o que foi 
“ouvindo e sentindo” ao lon-
go da Semana da Mobilidade,  
que teve como objetivo: “cami-
nhar e pedalar em segurança” 
-   a qual, curiosamente, terá no 
próximo sábado uma caminha-
da (entre a estação do metro 
na cidade e S. Pedro de Rates),  
que não pôde ser realizada a 
21 de setembro devido ao mau 
tempo.

TOURADA SEM PAPEL

Noutra vertente, vai marcan-
do passo a “Corrida da Liber-
dade”, espetáculo tauromáqui-
co anunciado para o próximo 
domingo numa estrutura amo-
vível a ser colocada na Rua de 
Penalves. O assunto continua 
a despertar paixões e o relógio 
a contar o tempo. Faltam três 
dias para domingo e, até ao 
início desta semana, não dera 
entrada na autarquia um docu-
mento que o autarca Aires Pe-
reira considerava fundamental 

e não docente com papel ativo 
no acolhimento e integração 
dos cidadão NPT em contexto 
escolar, bem como produção 
ou reprodução de materiais e/
ou recursos técnico-pedagó-
gicos de apoio a profissionais, 
alunos/as, familiares e comuni-
dade envolvente. 

Ontem, quarta-feira, decor-
reu uma reunião preparatória 
com vários parceiros envolvi-
dos, entre os quais estão a Rá-
dio Onda Viva e o jornal Póvoa 
Semanário.

para analisar o processo. Trata-
-se de um eventual pedido do 
dono do terreno para autorizar 
a realização do evento. Sem 
esse papel, nada feito, subli-
nhou o edil. 

OUTROS ASSUNTOS 

A reunião ficou marcada, 
também, pela apresentação 
dos números da execução or-
çamental do primeiro semestre 
deste ano, valores que motiva-
ram uma ligeira troca de argu-
mentos entre a maioria PSD e 
os vereadores do PS. Depois de 
ter sido dado a conhecer o re-
latório, os socialistas, pela voz 
de José Milhazes, apontaram 
o dedo à despesa, que “teve 
um aumento significativo”. Do 
lado das receitas, os socialistas 
afirmam que tiveram surpresas 
negativas, mas nada de muito 
grave. Aires Pereira desdrama-
tizou, sublinhando que a exe-
cução orçamental vai acelerar.

De salientar, ainda, que o 
executivo foi informado das 
taxas de água e saneamento 
a cobrar no próximo ano. A 
atualização irá traduzir-se num 
agravamento de custos, que, à 
semelhança de anos anteriores, 
a Câmara não quer ver reper-
cutido na fatura final aos muní-
cipes. O socialista José Milha-
zes disse esperar que assim seja.

Nesta reunião, Aires Pereira 
deu uma boa notícia para as 
famílias com filhos na escola. 
Os alunos do primeiro ciclo do 
ensino básico do concelho da 
Póvoa de Varzim vão dispor, 
por parte da Câmara Munici-
pal, de um subsídio escolar, de 
uma verba de 23 mil euros para 
aquisição de material didático. 

Refira-se, por último, que a 
Câmara aprovou por unani-
midade um voto de pesar pelo 
recente falecimento de Freitas 
do Amaral. 




