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DESTAQUE

CASOS ATIVOS:
PÓVOA SÓ COM 4 E
ESPOSENDE COM 10
Desde a última edição
quase não se verificaram
alterações, a nível local, no
relatório diário da Direção
Geral da Saúde sobre a Covid-19. Em duas semanas
passou-se de 158 para 160
infetados na Póvoa de Varzim, de 47 para 50 casos em
Esposende e de 295 para 297
positivos em Vila do Conde.
Estes números são os acumulados desde o início da
pandemia, não sendo retirados os recuperados nem os
falecidos por parte da DGS.
No concelho poveiro há,
nesta altura, apenas 4 casos ativos e 9 óbitos confirmados, segundo revelou o
presidente Aires Pereira na
passada terça-feira, tendo
o presidente aproveitado a
oportunidade para manifestar grande satisfação por

ver que o município está a
vencer a batalha contra o
novo coronavírus graças ao
comportamento exemplar
da população. O edil quis
novamente tranquilizar os
poveiros, mas pediu perseverança nesta luta, lembrando que devem ser mantidos
todos os cuidades para evitar
um retrocesso.
Em Esposende, o autarca
Benjamim Pereira, através
de outras fontes, revela que
já se registaram 74 casos
no concelho, sendo que 64
pessoas estão recuperadas e
apenas uma faleceu, havendo por isso 10 casos ativos e
ainda 49 casos suspeitos.
Em Vila do Conde, a autarquia liderada por Elisa
Ferraz ainda não revelou os
números oficiais de mortos
ou recuperados.

EVOLUÇÃO DIÁRIA DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
NA PÓVOA DE VARZIM E EM VILA DO CONDE (DADOS
DGS)
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MUNICÍPIO

AINDA SEM TRANSPORTES A CIRCULAR
MAS OBRA DA CENTRAL ESTÁ QUASE PRONTA
A Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim aprovou o
regulamento do futuro Centro Coordenador de Transportes, atual Central de
Camionagem, cuja abertura
oficial deve ser anunciada
em breve. A aprovação sucedeu na última reunião do
executivo e será agora seguida de uma visita à obra por
parte de toda a vereação na
próxima terça-feira, dia 23.
O Centro Coordenador de
Transportes encontra-se em
fase de conclusão e o presidente Aires Pereira vai aproveitar a oportunidade para
explicar todos os projetos
pensados para aquele equipamento e dar a conhecer
as novas valências, nomeadamente o centro incubador e o centro de formação.
Miguel Fernandes, vereador
do PS, mostrou agrado com
o quase resultado final desta
intervenção.
A propósito de transportes, Aires Pereira revelou
também que reuniu com o
secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro,
para apelar ao Governo que
intervenha junto da Autoridade Metropolitana dos
Transportes no sentido de
resolver a falta de transportes públicos nesta zona, obrigando as empresas a cumprir
os serviços mínimos. Recorde-se que, na sequência do
surto pandémico, o concelho da Póvoa de Varzim viu
suspensos os serviços que
asseguravam a rede de mobilidade que liga o centro da
cidade às freguesias. Aquando do recomeço do período
escolar, o município da Pó-

mentos já estão disponíveis
em locais como o Mercado
Municipal, o Parque Infantil
junto ao Auditório da Lota,
o Parque Lúdico Bruno Alves, o Parque da Cidade os
Cemitérios Municipais I e
II, a Avenida dos Banhos e
a Praça do Almada. A autarquia enfatizou que será dada
primazia às zonas junto à
praia, que serão igualmente
dotadas de sinalética reforçada e de um mecanismo de
lava-mãos, a instalar junto
aos já tradicionais e existentes lava-pés.
AJUDA A PAIS E
CRIANÇAS/JOVENS
voa de Varzim foi obrigado
a assegurar, através de meios
próprios, o transporte de estudantes dos 11º e 12º anos.
Refira-se que as autarquias
estão impossibilitadas, por
falta de legitimidade e competência, de articular uma
solução diretamente com os
operadores de transportes.
PÓVOA JÁ TEM 35
SELOS ‘CLEAN&SAFE’
No concelho da Póvoa de
Varzim são já 35 os estabelecimentos que exibem o selo
“Clean&Safe”. Em concreto
são 5 estabelecimentos de

restauração e bebidas, 9 empreendimentos turísticos, 9
estabelecimentos de alojamento local, 6 agências de
viagens e turismo e 6 agentes
de animação turística. Números que tendencialmente
irão aumentar nos próximos
dias. Com esta iniciativa, o
Turismo de Portugal pretende, numa atuação concertada, com o envolvimento de
profissionais e empresas do
setor e apelando à responsabilidade de todos, transmitir
informações sobre as medidas mínimas necessárias de
distanciamento social, de
higiene e limpeza dos estabelecimentos, mas sobretudo, promover Portugal como
destino seguro.

Varzim prometeu instalar
cerca de 40 dispensadores
de álcool antissético pela
cidade antes do arranque
da época balnear, ou seja
até ao próximo dia 27, último sábado deste mês. A
autarquia avançou com esta
medida para que as pessoas
possam higienizar as mãos
em segurança, nesta fase de
desconfinamento e de retoma gradual das rotinas diárias. Alguns destes equipa-

Na derradeira reunião
do executivo municipal foi
aprovada a participação da
Póvoa de Varzim no projeto ‘Vencer o Autismo’, promovido em parceria com
a Área Metropolitana do
Porto. Através deste projeto
é pretendido reduzir o estigma negativo do Autismo;
aumentar a qualidade de
vida dos cuidadores; reduzir
os desafios das pessoas com
Autismo; realizar palestras e
formar pais e profissionais,
com impacto na vida de
crianças e jovens com Autismo. O presidente Aires Pereira sublinhou as diversas
mais valias desta iniciativa
para a comunidade local.

40 DISPENSADORES
DE GEL ESPALHADOS
PELA CIDADE
A Câmara da Póvoa de

ESTATUTO EDITORIAL
1.O Jornal Póvoa Semanário é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.
2.O Jornal Póvoa Semanário dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das
populações onde se insere.
3.O Jornal Póvoa Semanário dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade
emigrante pelo mundo.
4.O Jornal Póvoa Semanário tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5.O Jornal Póvoa Semanário compromete- se a cumprir os princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e
boa fé de todos os cidadãos.
A Direção
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MUNICÍPIO

FESTA DE SÃO PEDRO VAI TER DE SER FEITA EM CASA
E AUTORIDADES VÃO ESTAR VIGILANTES NA NOITADA
A Câmara da Póvoa de
Varzim reuniu no início
desta semana com os representantes dos seis bairros da cidade para abordar
a celebração do São Pedro
no final deste mês. Devido aos condicionalismos
impostos pela Direção
Geral da Saúde para evitar grandes ajuntamentos,
os eventos habitualmente
promovidos pela autarquia
foram todos cancelados e
qualquer festejo organizado está fora de hipótese.
Tronos e rusgas nas ruas,
por exemplo, não serão
possíveis. Aires Pereira
decidiu ouvir as ideias das
associações, mas lembrou
a responsabilidade que
tem como presidente da
Câmara.
Os moldes em que poderá ser celebrado o santo
popular poveiro vão ser
comunicados após a reu-

nião do Conselho Municipal de Segurança marcada
para esta quinta-feira. Aires
Pereira revelou que todos
os dirigentes associativos
admitiram e concordaram
que este ano a festa terá de
ser vivida apenas na casa de
cada um e com os respetivos
familiares, indo de encontro
às recomendações da DGS
que impedem aglomerações
com mais de 20 pessoas. O
autarca assegura que serão
brevemente anunciadas as
recomendações para a data
da tradicional noitada, de
28 para 29 de junho, mas
avisou logo que não será
permitido qualquer tipo
de venda ambulante nem
música nas ruas, alertando
que as autoridades estarão
vigilantes a prevenir problemas e incumprimentos,
sobretudo junto dos mais
jovens, como já sucedeu nas
localidades que festejaram

o Santo António e que vão
festejar o São João. Além de
recordar que ainda estamos
a atravessar uma fase de estado de calamidade, o edil
lembrou igualmente que
várias festas nas freguesias
foram canceladas e que esta
é uma pandemia que afeta
todo o concelho.
Do lado da oposição PS,

o vereador Miguel Fernandes concorda que não possa
existir festa nos moldes habituais, pedindo contenção
aos poveiros para não deitar
tudo a perder nesta luta contra a Covid-19 que até está a
correr bem no concelho. Relativamente a esta matéria,
o líder do PS Póvoa pediu,
através das redes sociais, um

São Pedro mais simples e
com cautelas, mas que respeite as tradições poveiras.
João Trocado defendeu que
as ruas tradicionais deviam
ser fechadas ao trânsito
para que as famílias possam fazer as sardinhadas
na rua, ao ar livre, exibindo
as cores de cada bairro com
segurança.

CÂMARA CONTRATA DUAS DEZENAS DE PESSOAS
Na última reunião da Câmara da Póvoa de Varzim
foi aprovada a proposta de
celebração de duas dezenas
de Contratos de Emprego-Inserção e Inserção+ junto
do Instituto do Emprego e
Formação Profissional. Aires Pereira explicou que esta
medida vem na sequência
da reorganização da estrutura da autarquia, que está
a internalizar serviços que
tinha vindo a contratar com
empresas externas. A entrada de 20 pessoas ao serviço
do município é também uma

forma de ajudar a diminuir o
desemprego no concelho, sublinhou o edil.
PORTA-A-PORTA
ALARGADO
A 200 CASAS
Uma nova fase da recolha
seletiva Porta-a-Porta arrancou no início desta semana
na Póvoa de Varzim. Devido
às condições de segurança
sanitária exigidas pela Direção Geral da Saúde, o primeiro passo desta nova fase passa a ser realizado de forma

diferente: a sensibilização e o
esclarecimento aos cidadãos
é realizado telefonicamente.
Apenas a entrega gratuita dos
contentores para a recolha
dedicada das várias frações
(papel/cartão, plástico/metal, vidro, alimentares e lixo)
realiza-se presencialmente. O
serviço abrange mais 200 famílias e permite atingir 3900
habitações na cidade. Desde
setembro de 2018 já se chegou às 670 toneladas de materiais recolhidos para reciclagem, cujo valor monetário
reverte a favor dos Bombei-

ros da Póvoa de Varzim.
CARREGAMENTO
DE ELÉTRICOS
EM DOIS LOCAIS
A Póvoa de Varzim vai contar em breve com locais de
carregamento rápido de automóveis elétricos. A autarquia assinou recentememnte
acordos com a Mobiletric e a
Galp Power com esse objetivo. A primeira empresa vai
instalar-se na Praça Luís de
Camões e a segunda na Praça do Almada. Ambas terão

dois pontos de carregamento
rápido, ou seja, será possível
carregar dois carros simultaneamente em cada um dos
locais. O acordo tem a validade de cinco anos e às empresas caberão os custos da
instalação, incluindo os decorrentes do fornecimento de
energia elétrica e no âmbito
das condições de comercialização em vigor. O processo
deve avançar ainda este mês e
no próximo, até porque já há
luz verde da Assembleia Municipal. Por concretizar fica
apenas o projeto da MOBI-E.
Pub.
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ECONOMIA

ENERGIE SUPERA FOGO E PANDEMIA COM TRABALHO
Primeiro, um incêndio
em fevereiro que destruiu
parte das instalações da empresa. Depois, a pandemia
do novo coronavírus a partir
de março. Apesar das adversidades, a Energie, a única
empresa 100 por cento portuguesa a produzir painéis
solares
termodinâmicos,
revela que conseguiu crescer
11 por cento no mercado
internacional no primeiro
trimestre deste ano e mantém-se a trabalhar para responder a encomendas para

o Quénia, Dubai, Holanda
e República Checa. Nestas
contas não está incluído o
mercado ibérico, no qual o
resultado foi ainda melhor.
Entre janeiro e março, o volume de negócios aumentou
12,3 por cento em Portugal,
face a 2019, enquanto que
em Espanha o crescimento
atingiu os 19,8 por cento.
Em comunicado, a empresa
liderada por Luís Rocha assegura que continua a trabalhar sem recorrer ao layoff e
que está a conseguir sobre-

viver ao fogo que destruiu
bastantes matérias-primas,
assim como está a fazer face
às dificuldades e restrições
impostas pela Covid-19. Da
Zona Empresarial de Laundos, na Póvoa de Varzim, a
Energie exportou em 2019
para mais de 50 países e
mantém os 50 colaboradores, tendo em construção
uma nova unidade produtiva, cujos trabalhos se
iniciaram em janeiro, num
investimento de um milhão
de euros.

CÂMARA DO COMÉRCIO ORTUGAL-CHINA
PME DESPERTA INTERESSE DA AEPVZ
A Associação Empresarial da Povoa de Varzim manifestou interesse em estar
ligada à recém-criada Câmara do Comércio Portugal-China PME. O líder dos
empresários poveiros, José
Gomes Alves, já deu conta

desta vontade ao presidente
da estrutura, Y Ping Chow,
que está disponível para estabelecer parcerias e protocolos com entidades oficiais e
empresariais. O objetivo desta nova entidade, virada para
as pequenas e médias empre-

sas, será promover os produtos portugueses no mercado
chinês, nomeadamente nos
setores agroalimentar e do
turismo, captando investimento oriental para o nosso
país e aumentando as visitas
e exportações.

CANCELADO MEGA-EVENTO DA AGROS

A oitava edição da AgroSemana – Feira Agrícola do
Norte foi cancelada. A organização do evento, que se
iria realizar entre 3 e 6 de setembro deste ano, no Espaço
AGROS, em Argivai, decidiu
adiar tudo para 2021, neste
caso entre 2 e 5 de setembro.
O Grupo AGROS recorda
a determinação governa-

mental de proibição da realização de grandes eventos
até 30 de setembro de 2020
como um dos motivos para a
decisão. Apesar de reconhecer que dispõe de um plano
de contingência que cumpre todas as recomendações
da Direção Geral da Saúde,
a organização defende que
esta medida visa minimizar

qualquer risco de contágio e/
ou propagação da Covid-19,
entendendo que à data ainda
não existirão condições para
que todos possam usufruir
da melhor maneira de todas
as atividades habitualmente
programadas e que pretendem valorizar o setor agrícola, sobretudo o ligado à
produção de leite.
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PRAIAS

CONTESTADA LOTAÇÃO DE ALGUMAS PRAIAS
Já é conhecida a lotação
máxima das praias na região norte do país, segundo
a proposta da Agência Portuguesa do Ambiente, para
a próxima época balnear,
entre 27 de junho e 30 de
agosto. Esta é uma das medidas decorrentes da atual
pandemia da Covid-19.
Feita a soma dos números das 22 praias poveiras,
ao todo poderão estar 22
mil pessoas em simultâneo,
sendo a praia da Fragosa
a que pode ter mais gente
(2600 pessoas), seguida da
Salgueira, Redonda-Leixão
e Esteiro, todas com limite
de 1600 pessoas. Em Vila do
Conde, o total das 21 praias
permite até 17200 veraneantes ao mesmo tempo, sendo
que a praia de Mindelo é a
que tem maior capacidade
(2400 pessoas), seguida das
de Árvore e Azul com 1500
pessoas em cada. No concelho de Esposende, que pode
ter até 8600 pessoas nas sete

praias existentes, o areal da
Suave Mar pode albergar 3
mil pessoas ao mesmo tempo. A Póvoa de Varzim poderá receber mais banhistas
porque há maior número de
praias de dimensão ‘grande’,
sendo que isso, recorde-se,
será controlado por semáforos informativos da lotação.
Após este anúncio, o autarca Aires Pereira defendeu
que a lotação de algumas
praias na zona urbana foi
subestimada e apresentou
uma proposta de correção,
tendo admitido existir abertura para resolver isso, não
deixando de recordar que
será o bom senso das pessoas a ditar o sucesso das
medidas. Miguel Fernandes,
vereador eleito pelo Partido
Socialista, revelou otimismo
em relação à próxima época balnear e entende que as
pessoas poderão estar tranquilas na praia desde que
respeitem as determinações
das autoridades de saúde.

PISCINA EXTERIOR VL ABRE
PARA A ÉPOCA BALNEAR

Já há data para a reabertura da Piscina Exterior
da Varzim Lazer. O espaço vai retomar a atividade

precisamente no arranque
da época balnear. Sendo
assim, a partir do próximo
dia 27 de junho, último sá-

bado deste mês, já será possível ter um plano de água
alternativo ao mar que fica
mesmo em frente. A em-

Estamos
abertos!

presa municipal promoveu
o regresso da Academia de
Ginástica e da Sala de Musculação no passado dia 15,

segunda-feira, prometendo assegurar todas as recomendações da Direção
Geral da Saúde.
Pub.
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DIVERSOS

MISERICÓRDIA ASSINALOU DIA NACIONAL
DE LUTA CONTRA A PARAMILOIDOSE
Na data de 16 de junho,
além do Dia da Cidade da
Póvoa de Varzim, também
se assinala o Dia Nacional
da Luta Contra a Paramiloidose. Cumprindo a tradição, a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim,

a exemplo de anos anteriores, promoveu uma cerimónia evocativa. Desta vez, na
passada terça-feira, devido
à pandemia da Covid-19, o
evento ficou restrito à romagem de saudade e deposição
de uma coroa de flores junto

do monumento do Professor
Doutor Corino de Andrade,
em frente ao hospital poveiro, seguido de uma missa em
memória dos paramiloidóticos falecidos, que registou
com breves discursos na igreja da instituição.

Apesar da informação que
existe, a paramiloidose está
a ser detetada em novas famílias, que não tinham casos
conhecidos nas gerações anteriores, pessoas com início
tardio da doença, com sintomas e problemas diferentes
do habitual. Por isso, foilançada a campanha de sensibilização “Viver agora, com os
pés no futuro”.

MORREU ECONOMISTA POVEIRO QUE
GOVERNOU O BANCO DE PORTUGAL
José Alberto Tavares Moreira faleceu no passado dia
8 aos 75 anos de idade.
O reputado economista
desempenhou diversos cargos de prestígio e de liderança no setor bancário, entre
eles o de Governador do
Banco de Portugal durante
seis anos, entre 1986 e 1992.

Membro de uma conhecida
família da Póvoa de Varzim e
condecorado Grande-Oficial
da Ordem Militar de Cristo
em 1992, Tavares Moreira
esteve também no Governo
em dois diferentes períodos
dos anos 80 do século passado, como Secretário de Estado do Tesouro e Adjunto

do Ministro das Finanças,
tendo ainda sido deputado
na Assembleia da República,
no início deste século.
O funeral de José Alberto
Tavares Moreira realizou-se
no dia 10, na igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim,
indo depois a sepultar no cemitério nº 1.

ANTIGOS COMBATENTES LEMBRARAM CAMARADAS
Os antigos combatentes
voltaram a reservar o feriado do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas para
lembrar todos os militares

falecidos na guerra. Aconteceu em vários pontos da
região, nomeadamente em
Terroso e em Vila do Conde, por exemplo. Na freguesia poveira, vários militares

que estiveram no Ultramar
prestaram uma simbólica
homenagem aos camaradas
que passaram pela mesma
experiência e da qual alguns
nem sequer regressaram

SENHORA DO DESTERRO FESTEJADA
COM MISSA, TAPETES E VISITAS
A festa de Nossa Senhora
do Desterro foi vivida este
ano da forma possível pela
comunidade. A celebração
limitou-se à eucaristia matinal com a participação
legalmente permitida no
interior da Capela, que à
tarde esteve aberta a visitas

por decisão da Confraria e
com os altares ornamentados. Lá fora, no adro, houve
lugar para uma simbólica
representação dos tapetes
que costumam embelezar as
ruas do bairro norte da cidade. Segundo Ricardo Silva,
presidente da junta da Póvoa

de Varzim, o dia foi passado
“com um nó no coração que
só vai desatar quando voltarmos à normalidade”. A
Juvenorte e o Rancho Estrela do Norte também se associaram à festividade que espera poder voltar a decorrer
como é tradicional em 2021.

com vida. Depois da missa
em memória dos que já partiram, foi deixada uma coroa
de flores no monumento ao
Ex-Combatente a lembrar os
que este ano não puderam

estar presentes devido à
pandemia da Covid-19.
O mesmo cenário repetiu-se na cidade vizinha no
monumento situado junto
ao Rio Ave.
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OBRAS DE SANEAMENTO AVANÇAM EM S. PEDRO DE RATES
Em Rates prosseguem
as obras de Ampliação da
Rede de Saneamento Básico. Os trabalhos começaram há sete meses e a junta
de freguesia, num ponto de
situação, revela que já estão
instaladas as condutas em
praticamente toda a zona
mais elevada da vila. Depois
de um período de compactação do pavimento, seguir-se-á, no início de julho,
a filmagem das condutas
para verificação do estado
das tubagens. No próximo
mês também está previsto
o início da repavimentação
dos arruamentos adjacentes

à Rua de Santo António, Rua
Senhora do Rosário e Rua
Moinhos de Vento, segundo
garantia da empresa responsável pela empreitada. As três
ruas anteriores estão agora a
ser intervencionadas ao nível
de passeios e piso, seguindo depois os trabalhos para
outras zonas. A autarquia
ratense, liderada por Paulo
João, admite alguma derrapagem no calendário previsto, nomeadamente devido à
interrupção de cerca de um
mês causada pela pandemia,
mas afirma-se convicta que o
sacrifício atual da população
será recompensado no final.

AGUÇADOURA E ESTELA MOSTRARAM SOLIDARIEDADE
Prosseguem as recolhas
de sangue na Póvoa de Varzim neste mês de junho. Esta
quinta-feira, a partir das 14h e
até às 19h, a iniciativa decorre
na sede da associação local, na
Rua Almirante Reis nº2. Anteriormente tinham sucedido
duas incursões pelas freguesias, no dia 7 em Aguçadoura,
no Pavilhão Multiusos, e no
dia 10 na Estela, na Escola de
Barros. Muitas pessoas de Navais também se associaram a
estas duas dádivas.

Pub.
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MOTORISTA TENTOU MATAR MULHER EM AVER-O-MAR
E ENCONTRA-SE AGORA EM PRISÃO PREVENTIVA
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte,
identificou e deteve, em
Aver-o-Mar, um homem
de 55 anos pela prática do
crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os
factos ocorreram na madrugada do passado dia 12,
sexta-feira, num contexto
de violência doméstica.
Na ocasião, inconformado com a vontade da
mulher em se divorciar, o
agressor surpreendeu-a na
cama e, com recurso a uma
corda, tentou asfixia-la até à

morte, segundo as autoridades, tendo valido a intervenção de familiares alertados
pelos gritos da vítima para
evitar uma tragédia.
O motorista de pesados,
que foi detido fora de flagrante delito e não tem antecedentes criminais, foi
ouvido no Departamento de
Investigação e Ação Penal no
Tribunal de Instrução Criminal do Porto (DIAP-TIC),
tendo-lhe sido aplicada a
medida de coação de prisão
preventiva, segundo a Agência Lusa.

POLÍCIA JUDICIÁRIA
APANHA JOVEM QUE
ROUBOU CARRO COM
AMEAÇA DE ARMA
A Polícia Judiciária, em
inquérito titulado pelo Ministério Público no DIAP de

Vila do Conde, procedeu à
detenção de um indivíduo
suspeito da prática de crimes
de roubo, designadamente carjacking, com recurso
a arma de fogo. O detido, de
17 anos, sem atividade académica ou profissional, reside na área urbana do Porto e
não possui habilitação legal
para condução de veículos.
No passado domingo, dia 14,
cerca das 2h, na área de Vila
do Conde, o assaltante abordou o proprietário de um
automóvel de gama alta que
tinham acabado de estacio-

nar e, sob ameaça de arma
de fogo, coagiu-o à entrega
do carro, fugindo de seguida do local. No decurso da
investigação, a Polícia Judiciária veio a localizar o
veículo a circular na cidade
do Porto, no interior de diversos bairros sociais, tendo procedido à abordagem
do condutor, que se verificou ser o autor do roubo.
O jovem já foi presente a
primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a
medida de coação de prisão
preventiva.

AUTOCARROS VANDALIZADOS MAS ALUNOS FORAM À ESCOLA
Os dois autocarros da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim foram encontrados
vandalizados após os dois
feriados nacionais da passada semana.
Os veículos, como habitualmente, encontram-se na

Central de Camionagem e
apareceram com os pneus
vazios. Ambos estão, por
estes dias, ao serviço dos estudantes dos 11º e 12º anos
que habitam nas freguesias
e estudam nas duas secundárias do concelho. Devido

a este incidente, a autarquia
foi forçada a contratar com
urgência uma empresa que
assegurou a deslocação dos
alunos para as respetivas
escolas, não tendo os jovens
sofrido qualquer contratempo na chegada aos estabele-

cimentos de ensino, segundo a autarquia revelou em
comunicado. A mesma fonte
garantiu que esta semana o
transporte escolar foi retomado pelos autocarros do
município. A PSP tomou
conta da investigação.

MIGUEL PELITEIRO JÁ SAIU DOS CUIDADOS INTENSIVOS
Miguel Sampaio Peliteiro já saiu da unidade
de cuidados intensivos do
hospital S. João. O jovem,
que sofreu um acidente em
Laundos, na ciclovia Póvoa-Famalicão, no passado
dia 10 de maio, publicou
uma fotografia e deixou
uma mensagem na página
pessoal no Facebook: “Não
encontro palavras para
agradecer o enorme carinho que senti por parte de

todos neste momento mais
difícil. Extubado e saído dos
cuidados intensivos ao fim

DESPORTISTA FERIDO
SOCORRIDO NO RIO AVE
Um praticante de paddle
teve de ser resgatado pelos
Bombeiros de Vila do Conde, ao início da tarde da
passada quinta-feira, após
ter caído a um açude quando estava numa prancha, no
rio Ave, em Bagunte. A ví-

tima ficou ferida e foi assistida no local, tendo depois
sido transportada para uma
unidade hospitalar com alguns sinais de hipotermia.
No socorro estiveram nove
elementos da corporação de
Vila do Conde.

de 3 semanas, quero dizer-vos que me sinto bem, com
força e vontade de batalhar!
Abraços sentidos do vosso
amigo Miguel”.
Recorde-se que o poveiro
de 24 anos ficou gravemente ferido após chocar com
uma viatura cujo condutor
não tinha carta de condução
e fugiu sem prestar auxílio,
tendo depois sido identificado pelas autoridades. O
estudante de medicina teve

mesmo de realizar quatro
grandes cirurgias e está agora a recuperar dos vários
traumatismos sofridos.
MOTOCICLISTA
MORRE ATROPELADO
APÓS DESPISTE
Um motociclista morreu
na madrugada do passado
dia 5, na A28, em Vila do
Conde, num acidente que
envolveu um veículo pesado

de mercadorias. A vítima
mortal despistou-se e foi
atropelada pelo camião.
De nada valeu o socorro
prestado pois os ferimentos foram de tal modo graves que o óbito foi declarado no local. O sinistro
ocorreu cerca das 02:40 e
obrigou ao corte parcial da
via, no sentido norte-sul.
O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

JOVENS DETIDOS: UM POR ASSALTO COM
AGRESSÕES E OUTRO POR AMEAÇAR PSP
A PSP deteve em Vila do
Conde um homem suspeito do crime de roubo. O jovem de 21 anos, atuamente
desempregado, foi apanhado por agentes da esquadra local na noite do passado sábado na praça José
Régio. A detenção ocorreu
após polícias em serviço
de patrulhamento terem
sido informados por dois
cidadãos que, momentos
antes, haviam sido vítimas

de roubo na praça da República. O detido foi apanhado
na posse da quantia monetária que havia sido subtraído às vítimas, que também
foram agredidas pelo assaltante.
Entretanto, na madrugada da passada terça-feira,
a PSP também deteve um
estudante de 22 anos residente na Póvoa de Varzim.
No decurso de uma ação
de fiscalização rodoviária

realizada na Avenida Infante D. Henrique, em
Vila do Conde, agentes da
esquadra local procediam
à identificação e detenção
de um cidadão por se encontrar a conduzir sob o
efeito de álcool quando
foram injuriados e ameaçados pelo jovem. A detenção ocorreu às 2h15 e
sucedeu também na sequência de danos causados num veículo da PSP.
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ESQUADRA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DETEVE IRMÃOS TRAFICANTES
A 8.ª Esquadra de Investigação Criminal (Caxinas) procedeu na última
semana à detenção de dois
irmãos, residentes no Bairro dos Pescadores, na Póvoa de Varzim, por crime
de tráfico de estupefacientes.
A primeira detenção
ocorreu na Rua dos Gasómetros, ao final da tarde
do passado dia 7, tendo
um homem de 49 anos
sido intercetado na posse de cerca de vinte doses
de cocaína e heroína, acabando o Juiz de Instrução
Criminal por aplicar-lhe
a prisão preventiva como
medida de coação.
Entretanto, ao início
da tarde do passado dia
11, elementos da mesma
subunidade da PSP procederam à detenção de
outro indivíduo no caminho pedonal junto à Estação de Metro de São Brás,
neste caso um homem de
44 anos, irmão do detido
anterior, que foi surpreendido quando transportava
cocaína e heroína que se
destinava à venda direta

nas imediações.
Fonte policial salienta que
estas ações pretendem “dar
continuidade à estratégia
organizada e sistemática na
repressão ao tráfico de estupefacientes nos concelhos
da Póvoa de Varzim e de
Vila do Conde”.
DROGA E ARMAS
APREENDIDAS
EM OPERAÇÃO DA PSP
Vila do Conde esteve na
rota de uma operação de
grande envergadura promovida pela PSP, através
da Divisão de Investigação
Criminal, que visou um

conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico
de droga na área metropolitana do Porto. A operação
contemplou a realização de
20 buscas domiciliárias e 7
buscas não domiciliárias no
Porto, em Vila do Conde,
em Vila Nova de Gaia e em
Gondomar. Foram detidas
18 pessoas, 16 homens e
duas mulheres, com idades
compreendidas entre os 18
e os 50 anos. Foram apreendidas mais de 9 mil doses
de cocaína, haxixe, heroína, anfetaminas, cannabis e
uma elevada quantidade de
esteróides anabolizantes. As

autoridades também apreenderam a quantia de 6300 euros, uma arma de fogo, uma
arma de alarme, uma arma
elétrica e diversas armas
brancas, assim como 30 telemóveis, dois computadores
e objetos utilizados na venda
direta de estupefacientes.
MAIS UM DETIDO
COM DROGA PELA
PSP JUNTO AO METRO
A PSP fez mais uma detenção no âmbito do combate
ao crime de tráfico de droga. Um homem de 26 anos,
desempregado e residente
na Póvoa de Varzim, foi de-

tido no passado dia 3, pelas
23h45, na rua Comandante
Joaquim Lima, nas imediações da estação poveira do
Metro. A operação foi desenvolvida por elementos
da Divisão de Investigação
Criminal (8ª Esquadra) em
parceria com a Brigada de
Combate ao Tráfico de Estupefacientes. As autoridades apreenderam 22 doses
de heroína e 6 doses de cocaína. Fonte policial revela
que seguiu-se uma busca
domiciliária, na Rua Almeida Brandão, tendo sido
encontrado mais estupefacientes e identificada uma
mulher de 27 anos.

HOMEM DETIDO PELA GNR POR POSSE ILEGAL DE ARMAS
A GNR deteve um homem
de 38 anos por posse ilegal
de arma no concelho de Vila
do Conde. A detenção foi
feita por elementos do Comando Territorial do Porto,
através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, no início deste mês de
junho.
No âmbito de diversas denúncias de que um homem
ameaçou os vizinhos com
uma arma de fogo, tendo
inclusivamente efetuado disparos para o ar como forma
de intimidar o senhorio, os
militares da GNR iniciaram
uma investigação para verificar a legalidade da posse da
arma.
Durante as diligências,
apurou-se terem ocorrido
várias desavenças por ocupação ilegal de espaços, que
deram origem a uma queixa-crime.
No decorrer da ação policial, foi feita uma busca
domiciliária à residência do

suspeito, onde foi possível
apreender uma arma de fogo
e uma pistola de alarme, motivos que levaram à posterior
detenção.
O detido foi presente a
primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila do
Conde, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação
de apresentações semanais
no posto policial da sua área
de residência e ainda proibição de contacto com os
ofendidos.

DROGA E DINHEIRO
APREENDIDOS
A GNR de Vila do Conde deteve um jovem de 19
anos por tráfico de droga.
Numa ação de policiamento
de proximidade, os militares
fiscalizaram uma viatura na
freguesia de Árvore, tendo
detetado um forte odor a estupefaciente no interior do
veículo. Na busca, realizada
no passado dia, 9 constatou-se que um dos ocupantes

tinha na posse 53 doses de
cocaína, 14 doses de haxixe
e 1428 euros em dinheiro.
O suspeito foi detido e os
outros quatro homens que
seguiam no automóvel, com
idades entre os 18 e os 25
anos, foram identificados.
O alegado traficante, já
com antecedentes pela prática de crimes desta natureza,
foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Matosinhos, no qual lhe foram
aplicadas como medidas de

coação: a obrigação de apresentações semanais em posto
policial da área de residência, proibição de contactos
com os outros ocupantes da
viatura em que o arguido
circulava, proibição de se ausentar do município da residência e do local de trabalho
sem a autorização do tribunal
e ainda proibição de frequentar locais conotados com o
tráfico e consumo de droga,
bem como locais de diversão
e animação noturna.
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FAMÍLIAS CARENCIADAS AJUDADAS PELA COOPERATIVA
A Cooperativa Agrícola
e Leiteira da Póvoa de Varzim decidiu doar alimentos
à Câmara Municipal para
que estes possam ser oferecido a famílias carenciadas.
A entidade liderada por
José Campos pretendeu
levar mais conforto aos lares poveiros que, devido à
pandemia, se encontram
em maiores dificuldades
económicas. A autarquia
já agradeceu publicamente

este gesto solidário que integrou a oferta de diferentes
bens de primeira necessidade como leite, por exemplo.
Recorde-se que o número de
pedidos de auxílio aumentou nos últimos dois meses
e a Câmara continua a preparar dezenas de cabazes
para disponibilizar a quem
está a ter mais dificuldades
em ultrapassar esta fase, nomeadamente em assegurar a
alimentação da família.

250 QUILOS PARA ALIMENTAR QUEM MAIS PRECISA
Os promotores locais da
iniciativa ‘Alimenta esta
Corrida’ conseguiram angariar 250 kg de bens alimentares e 4 cabazes completos
de alimentos e artigos de higiene pessoal. O material foi
recolhido em Vila do Conde
e na Póvoa de Varzim no
primeiro sábado deste mês
e teve como destino o movimento Laundos Solidário
e famílias identificadas com
necessidades.
O trabalho foi dinamizado pelo trio Marisa Fonseca, Miguel Lopes e Gabriela

Fonseca, tendo também resultado na recolha de roupa,
calçado e brinquedos que
foram entregues ao projeto
Kids 104. Os organizadores já agradeceram a todos
aquelas que tornaram este
momento possível.
RECOLHA SOLIDÁRIA
DE ALIMENTOS NA
EÇA DE QUEIRÓS
A Escola Secundária Eça
de Queirós convidou a comunidade a participar em
mais uma campanha solidá-

ria de recolha de alimentos
para apoiar famílias carenciadas. Começou no passado dia 8, estando previsto
terminar esta sexta-feira,
dia 19. Os bens a doar (essencialmente alimentos não
perecíveis) serão posteriormente entregues à Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, entidade que ficará
responsável por os fazer chegar a quem mais precisa. Os
donativos podem ser depositados em caixas que estão
colocadas no átrio de entrada da escola.

FUNDAÇÃO RECEBE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
A Fundação Dr. Luís
Rainha, com sede na Póvoa
de Varzim, já teve a declaração de utilidade pública
publicada em Diário da
República. Tal sucedeu no
início deste mês e vem re-

conhecer mais de uma década de trabalho desta entidade que, em cooperação
com a Câmara Municipal,
tem vindo a desenvolver
importantes atividades em
favor da comunidade local

nas áreas da assistência a
pessoas idosas e com deficiência ou da promoção
da educação e da cultura,
realização de debates, exposições, conferências e
outros eventos culturais. O

despacho de declaração de
utilidade pública da Fundação Dr. Luís Rainha foi
assinado pelo Secretário de
Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, André Moz Caldas.
Pub.
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RANCHO DO CIDRAL FESTEJOU CENTENÁRIO
O Rancho Tricanas do Cidral comemorou 100 anos
da fundação. Uma data importante mas que, por ser
viviva em tempos de pandemia, ficou marcada por uma
celebração simples. Na passada sexta-feira à noite, depois do hastear da bandeira
na sede da Associação Cultural e Recreativa da Matriz,
seguiu-se o entoar dos parabéns. No dia seguinte, sábado, o programa apresentou
duas atividades: ao final da
tarde decorreu na Igreja Matriz uma missa pelos sócios e
componentes falecidos e de
noite houve uma tertúlia na
página de facebook da coletividade. Devido às restrições
da DGS, desta vez ficou sem
efeito o espetáculo habitual
na noitada de Santo António
que costumava decorrer no
Largo do Cidral. No entanto, o centenário foi registado
de forma simbólica nessa
data no centro do bairro da
Matriz. A obra de requalificação do espaço está quase
concluída e tal permitiu aos
dirigentes da ACR Matriz,
sob liderança de António
Castro (Quilores), lá edificarem um pequeno trono em
homenagem a Santo António, tendo as ruas adjacentes
sido enfeitadas com lonas
alusivas ao centenário numa
oferta da junta presidida por
Ricardo Silva. O autarca esteve presente na singela festa
que ficou marcada pelo recato e distanciamento entre as
poucas dezenas de pessoas
que marcaram presença.
Uma festa sem danças nem
cantares, que terão de ficar
para o próximo ano.

ERVANÁRIA JASMIM DOURADO
* PRODUTOS NATURAIS
* REIKY
* HIPNOSE CLÍNICA
* FORMAÇÃO DE MASSAGEM GEOTERMAL
* ACONSELHAMENTO TERAPÊUTICO
* CONSULTAS DE: BÚZIOS, CARTAS CIGANAS
E ACONSELHAMENTO ESPIRITUAL

RUA 31 DE JANEIRO, 145 R/C
4490-533 PÓVOA DE VARZIM
TELEMÓVEL: 915 271 946
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14 | 18 JUNHO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

VILA DO CONDE

PROGRAMA PIONEIRO JÁ É
USADO PELO BOMBEIROS
Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde anunciaram que são os primeiros
do país a usar o programa
“I-Teams” para envio dos
dados ao INEM. A Associação Humanitária adquiriu o
tablet que já se encontra em
funcionamento.

Trata-se de um equipamento que permite que os
dados sejam automaticamente visualizados pelo
INEM, de modo que, se necessário, a ajuda diferenciada (carro médico ou ambulância de suporte avançado
de vida) seja rapidamente

enviada. O esforço na aquisição deste equipamento
pioneiro visa uma ainda melhor prestação de socorro a
quem dos nossos Bombeiros
necessita, frisa o comandante da corporação vilacondense, Joaquim Carlos Coelho Gomes.

RENÚNCIA DITA MUDANÇA NA JUNTA DE VILAR E MOSTEIRÓ
A Assembleia da União
das Freguesias de Vilar e
Mosteiró aprovou a alteração à composição do executivo que gere os destinos da
junta. Com a saída de Sofia
Moreira, por renúncia ao

mandato, foi aprovada a proposta do líder do presidente
do executivo, Amândio José
Couteiro da Silva, que continua a ter Paulo Sérgio Sousa
Ferreira como tesoureiro,
mas agora o posto de secre-

tário passa a ser ocupado
por Albino Pinto Barbosa.
As eleições autárquicas de
2017 foram vencidas, recorde-se, pelo VIMOS - Movimento Independente de Vilar e Mosteiró.

APRESENTADO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE LARGO EM MALTA
O Centro de Atividades Associativas de Malta
foi palco da apresentação
pública do Projeto de Requalificação Paisagística do
Largo de Santa Apolónia. A
presidente da Câmara e sublinhou a importância desta
obra, desejada há décadas
pela população, salientando
que a mesma irá “respeitar
a identidade daquele local e
valorizar o legado histórico”.
Elisa Ferraz esteve acompanhada na sessão pelo vereador Paulo de Carvalho, pela
Chefe de Divisão de Espaços
Verdes e Jardins, Fernanda Órfão, e pelo executivo
da União de Freguesias de
Malta e Canidelo, através do
presidente Nélson Lopes e
do tesoureiro Arnaldo Carmo Reis. Cerca de cinco dezenas de habitantes ficaram
a conhecer as intervenções
previstas, como a construção
de passeios, baías de estacionamento, parque infantil e
manutenção, praça, áreas de
lazer e espaços verdes, entre
outros. A requalificação tem
como objetivo fortalecer a
centralidade do largo, atra-

vés da criação de um amplo
espaço verde que permita o
desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas ao
ar livre e simultaneamente
criar um ambiente atrativo
à fixação de comércio local
e habitação na envolvente. Neste momento, estão a
decorrer os procedimentos
legais que permitam concretizar a obra, orçada em 680
mil euros.
Além de Malta, a autarquia fez saber que se encontram em fase de concurso
público a requalificação dos
largos históricos de Mosteiró e Macieira, estando já
em curso a intervenção no
centro histórico de Azurara.
Estas obras, há muito tempo
ansiadas pela população das
respetivas freguesias, ascendem a um valor global superior a 2 milhões de euros.
AVANÇA PAVILHÃO
EM CANIDELO
E MELHORIA
NO DE VILA CHÃ
Cumprindo o Plano de
Desenvolvimento Desporti-

de Outeiro Maior, Bagunte,
Ferreiró e Parada. Segundo
a autarquia liderada por Elisa Ferraz, que conseguiu que
a medida fosse aprovada por
unanimidade, este importante investimento vai de
encontro ao que tinha proposto nas últimas eleições.
AUTARQUIA APROVA
INTERFACE MODAL

vo estabelecido, a Câmara de
Vila do Conde anunciou que
estão a ser lançados os concursos públicos para a construção do Pavilhão Municipal Desportivo de Canidelo
(no valor de 650 mil euros)
e para a requalificação do
Pavilhão Municipal Desportivo de Vila Chã (no valor
de 275 mil euros). A autarquia lembra que, no atual
mandato, já foram inaugurados 6 relvados sintéticos
nas freguesias e que decorre
a bom ritmo a construção
do Centro Comunitário
das Caxinas, infraestrutura
que servirá essencialmente

RENDAS DE BILROS CANDIDATAS A MARAVILHA
No âmbito da candidatura
da Câmara de Vila do Conde ao Concurso “7 Maravilhas de Portugal – Cultura
Popular”, as Rendas de Bilros classificaram-se como

finalista regional na categoria
de ‘Artesanato’ e participarão
agora na respetiva eliminatória. A candidatura da autarquia liderada por Elisa Ferraz
foi uma das 504 apresentadas

e está agora nas 140 finalistas regionais. As finais irão
decorrer em julho e serão
transmitidas na RTP, servindo para apurar os vencedores
através da votação popular.

a comunidade do norte da
cidade
EXPANSÃO
DA REDE DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA
A Câmara de Vila do
Conde aprovou, em reunião do executivo municipal, a expansão da rede de
abastecimento de água a
todo o concelho. Foi, finamente, aprovada a abertura
de concurso público para a
instalação de duas ETAR´s,
no valor de 430 mil euros,
que irão servir as freguesias

A Câmara de Vila do Conde aprovou a construção do
interface modal, no valor de
1,4 milhões de euros, junto à
estação de metro. Esta obra
inclui-se numa estratégia de
mobilidade concelhia que
permitirá a deslocação das
pessoas no concelho e para
fora deste, em modos suaves e transportes públicos,
de forma eficiente e ambientalmente mais responsável. Ainda neste âmbito,
em breve, a autarquia conta
anunciar o fecho do anel
que permitirá ligar a cidade,
de forma pedonal e ciclável,
às freguesias do litoral e, em
fase posterior, ao interior do
concelho.
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SÃO JOÃO SERÁ FESTEJADO COM LIMITAÇÕES
O programa possível das
festas de São João em Vila
do Conde foi apresentado
pela Câmara Municipal.
Não será nos moldes de
outros anos, devido à pandemia da Covid-19 e às recomendações da Direção-Geral da Saúde, mas nem
por isso a cidade deixará
de festejar o santo popular,
mantendo o bairrismo habitual ainda que de forma
diferente.
A colocação de enfeites é visível nas ruas, seja
em algumas casas ou nas
varandas dos edifícios
municipais. Na passada
segunda-feira foi içada a
bandeira na Igreja Matriz.
Os habituais Cantares
protagonizados pelos ranchos do Monte e da Praça
foram transmitidos através
da página de Facebook da
Câmara no dia de ontem.
As novas tecnologias vão
também servir para lembrar Marchas Luminosas
de outros anos no dia da
noitada.
Quatro cascatas irão
igualmente abrilhantar a
festa: a do Monte, a da Praça, a da Praça da República
e outra no interior da Câmara Municipal. Também
está prometido um pequeno fogo-de-artifício no estuário do rio Ave num horário surpresa, mas desta
feita não poderá haver ida
dos ranchos à praia, procissão ou carrosséis para
evitar os ajuntamentos de
pessoas.
A autarca Elisa Ferraz já
desafiou todos os vilacondenses a festejarem o santo
popular em casa, desejando que a normalidade possa voltar em 2021.

até ao próximo dia 29) a exposição de rua “Memórias
de S. João”. Esta mostra dá a
conhecer, ou a rever, os cartazes de S. João, elaborados
ao longo dos anos, desde
1933 (com alguns hiatos)
até 2019.
Esta exposição pode ser
seguida num circuito e é
uma autêntica viagem no
tempo, onde é possível encontrar um conjunto de elementos, que se repetem de
formas diferentes ao longos
dos anos e que simbolizam
as festas do concelho: a
imagem de S. João, os cravos, as rendas de bilros, os
balões, as sardinhas assadas, os manjericos e o fogo
de artifício, as referências
aos ranchos do Monte e da
Praça.
A autarquia liderada por
Elisa Ferraz reconhece que
ao longo dos anos a programação se alterou, conforme
os tempos e as conjunturas
económicas, mas salienta
que as festas de São João fazem parte das tradições de
Vila do Conde e estão no
coração de todos os vilacondenses.

DRIVE-IN ESTREOU
COM FUTEBOL
E JÁ TEVE CINEMA
A Câmara instalou um
Drive-in na Seca do Bacalhau, que fez a estreia no primeiro domingo deste mês
com a transmissão do jogo
Rio Ave x Paços de Ferreira
e no passado sábado emitiu
o filme “Green Book – Um
Guia para a Vida”. O objetivo deste espaço é, tendo
em conta as circunstâncias
resultantes da pandemia
Covid-19, promover o entretenimento em diferentes
áreas: desportiva, cultural,
recreativa e lúdica. Lá a população pode estar ao ar livre, mas sempre dentro de
um carro, usufruindo de
uma programação transversal construído em parceria
com as entidades que produzem diferentes tipos de
eventos. A lotação máxima
é de 150 carros e a entrada
gratuita, mas com inscrição
prévia obrigatória no site da
Câmara. Concertos e teatros
deverão ser alguns dos espetáculos a apreciar em ecrã
gigante durante os próximos

meses de verão.
Este Drive-in faz parte de
um projeto mais abrangente,
“Verão VC 2020”, que tem
como objetivo dinamizar
os espaços de lazer da cidade com o envolvimento
do tecido empresarial que
ficou desprotegido aquando
do encerramento obrigatório dos espaços de negócio aquando do período de
confinamento. Outro dos
objetivos é propiciar aos vilacondenses e aos turistas
uma experiência de fruição
pela cidade com áreas de lazer e comércio nos parques,
jardins e junto ao mar e rio,
em alternativa à praia, que
este ano terá algumas restrições e uma época balnear
mais curta que o tradicional.
Dentro desta proposta está
ainda prevista uma animação circulante que, em diferentes pontos da cidade, irá
surpreender com atividades
lúdicas e culturais. A Câmara vai mesmo encerrar
ao trânsito algumas ruas
da marginal e da zona ribeirinha. Outra das ofertas
incluídas são as sessões do
“Cinema no Parque” que se

realizarão, como é habitual,
no Parque João Paulo II.
44 ESTABELECIMENTOS
DE V.CONDE COM
SELO ‘CLEAN&SAFE’
De forma a alavancar a
retoma do setor, o Turismo
de Portugal lançou o selo
«Estabelecimento Clean&Safe» para as empresas que
pretendam ver reconhecido o esforço em cumprir
as recomendações da DGS,
para evitar a contaminação
dos espaços com o novo
coronavírus. No concelho
de Vila do Conde, 44 estabelecimentos já exibem
o selo “Clean&Safe”: 16
estabelecimentos de restauração e bebidas, 4 empreendimentos turísticos, 8
estabelecimentos de alojamento local, 7 agências de
viagens e turismo e 9 agentes de animação turística).
Números que a autarquia
sublinha serem “uma demonstração clara de uma
vontade de proporcionar a
quem nos visita uma experiência aprazível e sobretudo segura”.

EXPOSIÇÃO
SOBRE SÃO JOÃO
JÁ ESTÁ NAS RUAS
Já está patente no mobiliário urbano de Vila do
Conde (e assim vai estar
Pub.

14 || 21
2020
| JORNAL
16
18MAIO
JUNHO
2020
| JORNALPÓVOA
PÓVOASEMANÁRIO
SEMANÁRIO

PASSATEMPOS

JORNAL
SEMANÁRIO
| 18| 21
JUNHO
JORNALPÓVOA
PÓVOA
SEMANÁRIO
MAIO 2020
2020||17
15

PASSATEMPOS

18 | 18 JUNHO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

FUTEBOL

AS CINCO SUBSTITUIÇÕES

RUI RODRIGUES
comentador no programa
“Pontapé de Canto”
na Rádio Onda Viva

Como treinador percebo e
até concordo com a introdução da regra que permite as
5 substituições durante um
jogo. Esta medida entrou em
vigor apenas na 26ª jornada
da Liga e permanecerá até ao
final da temporada. No futebol tem de imperar sempre a
verdade desportiva e a luta
pela integridade física dos
atletas. Esta regra é positiva
nesse sentido.
O aumento do número
de substituições a fazer pelos técnicos visa proteger e
preservar a parte física dos
atletas quando estes apresentarem índices elevados
de degaste físico nos jogos,
pois também a paragem
competitiva foi muito larga e
existem um número elevado
de jogos com espaços muito
reduzidos de tempo entre
eles. Este fator poderá causar
lesões e desgaste nos atletas,
mas com esta nova regra os
técnicos poderão gerir com
maior rotatividade os plantéis e os atletas menos usados poderão ter mais opor-

tunidades para jogar.
As equipas com maior
qualidade técnica nos planteis têm mais soluções e os
seus técnicos sairão em teoria beneficiados, pois na prática o futebol é imprevisível
e os treinadores das equipas
menos apetrechadas já nos
habituaram a reinventar soluções e estratégias capazes

de surpreender os chamados
grandes.
No entanto, o tempo de
jogo poderá baixar e as pausas aumentar, algo que não
beneficiará os espetáculos.
Em relação ao futebol jogado penso que o ritmo tem
sido surpreendentemente
alto e isso é positivo e revelador da entrega dos atletas

ao jogo. Em contrapartida,
os défices de concentração
revelados têm sido evidentes, a qualidades dos passes
reduzida e a capacidade de
finalização também tem estado abaixo do esperado.
Existem equipas com menor agressividade e outras
com renovada intensidade,
o que é natural após a longa
paragem. Também no futebol nada será como anteriormente e será importante
os adeptos perceberem que
atletas e treinadores estão a
trabalhar em condições estranhas e difíceis para manterem a competitividade da
Liga.
Vão ser muitos jogos em
tempo reduzido e é normal
que em muitos momentos
os níveis de ansiedade dos
jogadores os levem a cometer mais erros nos jogos, mas
atitude e emoção não tem
faltado. Por isso, desfrutem
dos jogos televisivos e arranjem formas alternativas
de continuarem a apoiar os
vossos clubes.

FUTSAL COM MÃO CHEIA DE REFORÇOS
Apesar de ainda não
serem conhecidos os pormenores da ligação ao
Varzim, a realidade é que
na página oficial do Póvoa Futsal já são visíveis
algumas mudanças. Desde
logo, o clube é apresentado nas redes sociais já com
o “naming” Póvoa Futsal/
Varzim Sport Clube, levando a interpretar que
será neste formato que
irá competir na próxima
época.
Dentro das quatro linhas, já foram anunciadas
as várias renovações da
equipa, que continuará
sob o comando técnico
de Miguel Marinho. Joel
Queirós (ex. Modicus de

Sandim), Jorginho Novo (ex.
Arsenal Parada), Diogo Pereira (ex. Balantuna) Miguel
Alicante (ex. Aves) e Sá Pinto (ex. Bairros) são os cinco
reforços já anunciados e que
naturalmente colmatarão algumas saídas.
Já a equipa feminina,

orientada por Rui Casanova, ainda não apresentou nenhuma novidade
no plantel, a não ser a que
o próprio técnico só irá
treinar e coordenar o setor feminino, deixando de
colaborar com equipas de
formação masculinas.
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VARZIM JÁ TEM 7 REFORÇOS PARA A NOVA ÉPOCA
Depois de confirmadas
algumas saídas e alguns
reforços, os responsáveis
alvinegros
apresentaram
mais três caras novas para
o plantel da próxima época.
Do Canelas chegou o médio
Manuel Pami, do Vianense o
avançado colombiano Jhon
Renteria e do Sertanense o
lateral poveiro Álvaro Milhazes, que depois de alguns
anos regressa ao clube onde
se iniciou. Os jogadores apenas falaram aos meios de comunicação do clube, que ao
contrário de outros tempos
não convidou a imprensa
local. O plantel 2020/2021
ainda não está encerrado
e há nomes a circular publicamente como possíveis

ÁLVARO MILHAZES

PAMI

RENTERIA

reforços, bem como outros
que serão saídas prováveis.
O defeso prolongado faz
despertar, principalmente
nos sócios mais antigos, a
curiosidade por notícias
frescas (em modo papel), já
que muito do que se divulga
nas redes sociais lhes passa
ao lado.
No final deste mês, está
agendada uma Assembleia

Geral Extraordinária, a ser
realizada em pleno estádio,
com a Quotização na agenda
da ordem de trabalhos.

alegação de que os factos retratados eram falsos e lesavam o bom nome do clube.
Num comunicado nas redes
sociais, foi exigido o retratamento da notícia, o que
acabou por acontecer, com o
devido pedido de desculpas
alicerçado na fraca qualidade do áudio. Para contextualizar a notícia (apelidada
de falsa) referia como decla-

DIREÇÃO INDIGNADA
COM JORNAL LOCAL
Uma notícia publicada
na página online do Mais/
Semanário indignou os responsáveis alvinegros, com a

rações do vice-presidente
Américo Campos “a aposta
em manter o regime de jogadores emprestados”... quando o que foi dito era exatamente o contrário, ou seja,
“evitar empréstimos que até
podem ser úteis em termos
desportivos mas não em termos financeiros”. Estando o
Póvoa Semanário fora desta
polémica, o que nos apraz
registar é que, ao longo dos
anos, o papel da comunicação social poveira sempre foi
o de acompanhar o desporto local, informando com a
isenção face às lideranças
dos vários clubes e instituições do concelho. Será com
esses valores que nos manteremos fiéis.

LUÍS COSTA REELEITO NA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DE VILA DO CONDE

O presidente da Associação de Futebol Popular de
Vila do Conde foi reeleito
para mais um mandato.
Luís Costa vai continuar
a dirigir a entidade nos
próximos dois anos. Com

o apoio e a aposta no desporto do atual executivo
municipal, a associação
vilacondense tem vindo
a afirmar-se no concelho,
contando com quase duas
dezenas de clubes que ga-

rantem a atividade desportiva a cerca de 2000 pessoas,
desde atletas, treinadores,
dirigentes e outros colaboradores. Refira-se que Luís
Costa é funcionário da Câmara da Povoa de Varzim,

mas natural e residente em
Rio Mau, sendo um exemplo da interligação entre os
dois municípios vizinhos.
Entre os objetivos para a
AFPVC estará o crescimento da competição nas

próximas temporadas, assim que for possível retomar a normalidade após
a pandemia da Covid-19
ter obrigado à finalização
antecipada dos campeonatos nesta última época.
Pub.
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POVEIRO
CERTO NA
VUELTA E
AINDA COM
HIPÓTESES
NO TOUR

Rui Costa vai estar
na Volta a Espanha em
bicicleta. O poveiro foi
confirmado na passada
semana pela UAE Emirates no lote de ciclistas
que vai estar na Vuelta
que decorrerá no final
de outubro e início de
novembro. A equipa
também anunciou quem
vai estar nas voltas a
França e a Itália, não estando Rui Costa nesse
lote, embora no caso do
Tour existam três vagas
disponíveis e o aguçadourense ainda tenha
hipóteses de competir
na mais importante corrida do mundo, enquanto no Giro só falta definir uma vaga.
Entretanto, Rui Costa
revelou mais pormenores sobre como vai ser
esta temporada no programa ‘La Montonera’
do Eurosport. O poveiro deverá começar pela
clássica italiana Strade
Bianche, prevista para 1
de agosto, seguindo para
a Volta à Polónia, entre
5 e 9 de agosto. Depois
irá apostar em provas de
um dia no Canadá (setembro) e nas Ardenas
antes da Vuelta, tendo
confessado que necessita perder algum peso
e de cerca de mês de
treino mais intenso na
bicicleta para alcançar
o ritmo desejável para o
regresso às competições.

ATLETAS DO NAVAL TODOS NA 1ª DIVISÃO
Cinco atletas do Clube Naval Povoense/Casa Favais subiram à mais alta competição
a nível nacional de pesca desportiva em alto mar. O feito
foi alcançado em Peniche,
no passado fim de semana,
na última prova da segunda
divisão. O próximo Campeonato Nacional contará com
os oito atletas que compõem
a secção que competirão individualmente na primeira divisão da modalidade,
composta por um total de 28
participantes. A nível individual, merece realce o título
de vice-campeão nacional da
segunda divisão alcançado
por Manuel Neves (primeiro
à esquerda).
De resto, o CNP continua a
aproveitar o desconfinamento para manter outras secções em atividade. A de pólo

aquático, enquanto aguarda a
abertura das piscinas municipais, orgulha-se de ter sido
a primeira a avançar para
treinos ao ar livre em todo
o país, nomeadamente com
natação no mar para os escalões superiores. O bodyboard
também tem usufruído das
melhores ondas das praias da

Póvoa para continuar o trabalho de preparação de novos
atletas e a consolidação dos
mais experientes. Também o
grupo da natação tem aproveitado o treino no exterior,
nomeadamente na marginal
e no areal, para criar novas
dinâmicas de treino, não tendo faltado o contaxcto com

a água do Oceano Atlântico.
Finalmente, na vela, prosseguem os treinos da Academia
e os cruzeiros continuam a
fazer saídas na esperança da
eventual retoma das regatas,
enquanto a embarcações de
mais que um tripulante ainda aguardam alteração das
regras.

ATLÉTICO REABRIU PARQUE DE MOURÕES
O Atlético da Póvoa decidiu reabrir, na passada segunda-feira, as instalações
que gere no Parque Desportivo de Mourões. Após cerca
de três meses de paralisação
total, o equipamento começa agora a receber os atletas
para o reinício dos treinos.
Os responsáveis da coletividade, que tem no atletismo
o principal destaque, lança-

ram também o convite para
que os jovens que queiram
experimentar a modalidade
também apareçam, sempre
ao final da tarde (18h), no
local que também alberga a
sede do clube. Esta retoma
da atividade será feita, segundo foi assegurado, com
o respeito pelas recomendações da Direção Geral da
Saúde.

O Póvoa Andebol Clube
tem andado na “crista da
onda”, nomeadamente pela
apresentação dos reforços
para uma época a dois tempos. Primeiro, já nos primeiros dias de Setembro, tem de
disputar com o Almada e a
Sanjoanense uma Liguilha,
onde os dois primeiros subirão à 1ª divisão.
Um dos últimos nomes
anunciados, que já falou
aos adeptos através da rádio

Onda Viva, é o central brasileiro Alan Silva. Vindo do
AVANCA, clube que milita
na 1ª divisão, Alan não tem
dúvidas de que fez “a escolha certa ao aceitar o convite do Póvoa. Os dirigentes
apresentaram-me o projeto,
juntamente com o técnico
Jorge Carvalho, e logo percebi de que este clube tem
tudo para vencer. O nosso
grupo é composto por jogadores com muita qualidade

BRASILEIRO REFORÇA PÓVOA ANDEBOL
e agora é só esperar para começarmos a treinar em grupo. Esta situação do vírus foi
deveras difícil de gerir, mas
acredito que cada um de nós
foi sempre cuidando dentro
das possibilidades.”
No planeamento da pré-época, o técnico Jorge Carvalho informou que a equipa
deverá iniciar os trabalhos
no início de Agosto, nessa
altura já com todo o plantel
para 2020/2021.
Pub.
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AMBIÇÃO DO VOLEIBOL ESPELHADA NO TRABALHO
A 
equipa sénior masculina de voleibol do Clube
Desportivo da Póvoa já está
no terreno a preparar a participação na Fase de Subida,
que decorrerá nos dias 4,
5 e 6 de Setembro, com os
poveiros focados em estar
também no dia 12 no jogo
decisivo para alcançar a desejada subida à 1ª divisão.
Com ainda algumas cautelas, e sem puder contar
com todos os atletas, o professor Edgar Silva tem ministrado algumas unidades
de treino já com o grosso do
plantel. Um a um, tanto os
jogadores que transitaram
do campeonato inacabado
(5) como alguns dos refor-

ços começam a conhecer-se
e a conhecer os métodos do
técnico poveiro. A ambição
e a crença num projeto que
acreditam ser vencedor, são
refletidas nas declarações
que (em primeira mão) têm
dado à Rádio Onda Viva.
Luís Godinho e Vladyslav Tolmachov, juntamente
com Francisco Amorim e
Guilherme Moreira, foram
recrutados ao Fiães e são 4
dos 10 reforços de um grupo apontado como um dos
mais fortes.
Para o técnico poveiro, “ao
contrário da preparação da
última época, agora houve
tempo para planear com critério, escolhendo os atletas

DIOGO ARRISCADO

pretendidos em tempo útil,
confiantes de que estaremos
no pico da forma aquando
da realização da Liguilha.”
O experiente passador
Luís Godinho revelou porque veio para o CDP: “Acredito neste projeto e gostei da
forma como as pessoas me
abordaram. Naturalmente
tudo farei para alcançar-

VLADYSLAV TOLMACHOV

mos o objetivo da subida”.
Já o jovem Vlado, filho de
pais ucranianos e uma das
promessas do voleibol português, disse que “ter 3 companheiros que já jogavam
comigo acabou por pesar na
decisão, mas o fundamental é acreditar neste projeto
que me foi apresentado com
muito entusiasmo”. Para o

HÓQUEI JÁ ROLA A PENSAR NA SUBIDA
O fim do desconfinamento tem permitido um
novo despertar para todos,
inclusivé os desportistas.
Para a equipa sénior de hóquei do Clube Desportivo
da Póvoa é tempo de voltar
a calçar os patins e iniciar
os primeiros treinos sob as
ordens de Ruben Fangueiro. O jogador/treinador
parece estar a caminho de
pendurar os patins, dedicando-se apenas à condi-

ção de técnico. Uma equipa
renovada com 4 reforços,
mas que mantém uma espinha dorsal de hoquistas
com qualidade para almejar
a desejada subida à 2ª divisão. Naturalmente que, nesta
fase, os treinos são restritos
a uma parcela de atletas por
cada unidade de treino, sendo certo de que todos desejam que o mês de Agosto
seja o da verdadeira ‘stikada’
na pandemia e o regresso à

normalidade, com a realização de jogos-treino com outras equipas. Em Setembro,
todo o trabalho será posto
à prova, numa liguilha onde
os poveiros lutarão pelo re-

gresso à 2ª divisão.
FAMOSOS NA PÓVOA
Ângelo Girão e Helder
Nunes, dois hoquistas que

LUÍS GODINHO

poveiro Diogo Arriscado
este “é um regresso ao clube
que me formou e onde só
joguei uma época como sénior. Estou naturalmente feliz, e acredito que só depende de nós conseguir estar na
próxima época na primeira.
O clube e a cidade merecem.
Estou certo de que os adeptos nos irão ajudar.”
dispensam apresentações,
aproveitaram a cedência
das instalações do CDP
para se recriarem e “matarem o vício” na Póvoa.
Em mais uma visita à nossa cidade, os jogadores do
Barcelona e do Sporting
cuidaram da forma física,
calçando os patins e desfrutando do piso do pavilhão Fernando Linhares de
Castro, que tem vindo paulatinamente a sentir o suor
daqueles que são os verdadeiros responsáveis pela
sua existência: os atletas.

BASQUETEBOL COM FINALÍSSIMA PARA CHEGAR À LIGA
As decisões estão tomadas
e a hora é de preparar o plantel para chegar a Setembro e
ultrapassar o derradeiro obstáculo. Depois da descida do
Terceira Basket à Proliga, da
desistência do Illiabum na
Liga e também do Olhanense
na participação da Liguilha,
resta à equipa sénior masculina de basquetebol do Clube

Desportivo da Póvoa defrontar a Académica numa
final a duas mãos. No dia 4
de Setembro (sexta) realiza-se o primeiro embate na cidade universitária e no dia 6
(domingo) tudo se resolverá
na nossa cidade. Os poveiros esperam ser o 14º clube
na próxima temporada no
escalão principal. Com dois

meses e meio pela frente, as
movimentações na secção
poveira começam a ser públicas, nomeadamente com
o anúncio das dispensas e
renovações. De fora estão já
David Sá e Lukas Rosenbon,
e a dupla de estrangeiros formada pelo sérvio Stanko Ilic
e o jamaico/americano Kore
White, com os responsáveis

CDP RENTABILIZA INSTALAÇÕES
Acontece a cada Verão
e este não foge à regra.
Depois do encerramento
primaveril das instalações,
devido ao confinamento
causado pela pandemia,
a hora é de recuperar o
tempo perdido e aproveitar o que o São Pedro tem
de melhor. Devidamente
preparadas com todos os

requisitos de segurança, as
piscinas exteriores do Clube Desportivo da Póvoa
irão reabrir já este fim de
semana, tendo como grande
novidade a inauguração de
um espaço de restauração
concessionado a uma empresa de renome. O parque
de estacionamento também
abrirá ao público e, como

afirmou o presidente Caldeira Figueiredo, “temos todas
as condições reunidas para
que nos visitem e desfrutem
com qualidade das nossas
propostas. Vamos aguardar
pela ajuda do nosso santo
popular, que nos presenteie
com sol, porque o resto foi
tratado a pensar no bem estar dos nossos utentes.”

a agradecer a postura dos
basquetebolistas. Na Formação, a renovação dos compromissos com os técnicos
revela um sinal de confiança
no trabalho até então realizado. Dúvidas apenas para
os adeptos, que ainda desconhecem as regras das competições no que concerne à
presença nos pavilhões.
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CORREIO

AGRUPAMENTO DE AVER O MAR PROMOVE
PROJETO NACIONAL DE INTERCULTURALIDADE

CARLOS GOMES DE SÁ,
DIRETOR

Foi com grande satisfação que o Agrupamento de
Escolas de Aver-o-Mar recebeu a notícia da aprovação
do projeto Aver-o-Mundo (PT-2019/FAMI/487),
candidatura
apresentada em outubro último ao
FAMI (Fundo para o Asilo,
a Migração e a Integração),
com uma pontuação de 4,80
pontos, num máximo de 5.
Depois de meses de espera, avizinha-se uma época
de forte trabalho e motivação, visando atingir os objetivos a que nos propusemos,
conscientes de que o quadro
que traçamos há 8 meses é,
nalgumas áreas, substancialmente distinto e agravado!
O projeto Aver-o-Mundo, coordenado pela psicóloga e assistente social em
funções no Agrupamento,
surge da necessidade deste responder aos desafios
colocados pelas mudanças
sentidas na comunidade
onde se encontra inserido,
marcadas, nomeadamente
por um grande fluxo migratório. Assistimos, nos últimos 2 anos, a um aumento significativo de alunos
matriculados provenientes
de países fora da União Europeia, tendo no momento
45 alunos provenientes de
9 Países Terceiros à União
Europeia (alunos Nacionais de Países Terceiros à
União Europeia - NTPs).
Assim, o projeto Aver-o-Mundo tem como objetivo geral implementar
ações que permitam a capacitação da comunidade
escolar e envolvente para
construir relações positivas
de interação e integração
dos alunos provenientes de
Países Terceiros à União
Europeia e suas famílias.
Com o projeto supra-

mencionado
pretende-se
especificamente:
· Promover processos de
mudança no aprofundamento da interculturalidade no contexto escolar;
· Contribuir para uma
melhor integração das
crianças e jovens NPTs em
ambiente escolar e da comunidade
envolvente;
· Promover o reconhecimento e valorização da
diversidade como fonte de
aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e coletivo;
· Difundir o intercâmbio entre culturas e saberes
na comunidade educativa,
desenvolvendo uma política ativa no seio da mesma;
· Promover a valorização
da expressão cultural de todos os membros da comunidade escolar, através da
interação entre abordagens
culturalmente definidas enquanto ato de cidadania;
· Implementar a utilização
de dispositivos de acolhimento e comunicação que
observam a diversidade
da comunidade escolar;
· Disponibilizar informação interna e externa,
sobre princípios e orientações da Escola nas línguas
de referência (maternas)
na comunidade escolar;
· Promover estratégias
de mobilização ativa da
participação das famílias,
a partir de um clima que
favoreça a confiança e o
sentimento de pertença;
·
Estabelecimento de
parcerias e participação em
redes que promovam cidadania e interculturalidade;
· Promover o contacto
e
cooperação
com
outras
escolas;
Em breve, e em função
das áreas de ação previstas, e em articulação com
os inúmeros parceiros que
se associaram ao projeto (entre outros, Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Gabinete de Apoio
ao Emigrante, Gabinete de
Educação de Adultos, Juntas de Freguesia da área de
influência do Agrupamento,
Rádio Onda Viva, Centro
de Línguas BABELIUM, do
Instituto de Letras e Ciências Humanas – da Universidade do Minho, Escola

Superior de educação de
Paula Frassinetti, Centro
Qualifica da Escola Secundária Rocha Peixoto, MAPADI, Centro de Formação
de Escolas dos concelhos
da Póvoa de Varzim e Vila
do Conde, - Centro de Saúde da Póvoa de Varzim,
PSP da Póvoa de Varzim,
Espaço-Família - Junta de
Freguesia de Aver-o-Mar
e Direção Geral da Educação) iniciaremos o projeto,
assente em quatro eixos: Capacitação da Comunidade Educativa sobre interculturalidade ; Adequar
para Integrar; Elos e Colaboração em Rede .
Destacam-se, das dezenas de atividades previstas,
o Mapeamento da Diversidade Cultural e Linguística do Concelho, comtemplando a realização de
um estudo concelhio para
levantamento da realidade
dos NTPs, conhecimento
das dificuldades de integração e adaptação e diagnóstico das potencialidades.
Pretende-se desenvolver o
estudo em articulação com
a autarquia, escolas, forças
policiais, centro de saúde, entre outros parceiros.
No âmbito da Capa-

citação da Comunidade
Educativa sobre interculturalidade, pretende-se dinamizar ações de capacitação que permitam despertar
e empoderar toda a comunidade educativa para os
desafios e as mais valias da
Interculturalidade (Jornadas Educativas e Interculturais; criação de spots na rádio; Unidades de Formação
e Curta Duração de introdução ao inglês, espanhol e
francês; Workshops sobre a
educação intercultural; Formações de curta duração em
Multilinguismo e Interculturalidade e Cidadania, para
além de um Curso de Iniciação à Língua Portuguesa,
Ações de sensibilização sobre os direitos dos imigrantes com enfoque na legislação, Ações de sensibilização
sobre plano nacional de vacinação e Oficinas sobre gastronomia intercultural, sem
esquecermos uma Semana
intercultural com fóruns
temáticos, exposições e atividades recreativas para a
comunidade educativa, Sessões de sensibilização sobre
xenofobia, preconceito e
discriminação num mundo
multicultural a desenvolver com todas as turmas do

agrupamento; Criação do
Gabinete de Mediação Escolar e Intercultural (GMEI),
a par de Visitas de Estudo
para apresentação do concelho da Póvoa de Varzim
em articulação com o projeto padrinhos e afilhados.
A componente “Adequar
para Integrar”, em que pretendemos a adequação do
Agrupamento ao princípio
da interculturalidade, está
prevista a criação de Kits de
Acolhimento disponibilizados em várias línguas (para
entregar no primeiro momento em que o aluno chega à escola); Conversão da
página do agrupamento https://ebaveromar.com/ em
modelo multilingue e manutenção da mesma; Tradução dos documentos estruturantes, nomeadamente o
projeto educativo, o código
de conduta, diário dos padrinhos/afilhados, regulamento interno e adaptação
da caderneta; Adaptação
e tradução do software
INOVAR alunos para acesso multiligues pelos Encarregados de Educação e Alunos; Aquisição de material
escrito e digital para as 5
bibliotecas escolares sobre a
cultura de diferentes países
e em diferentes línguas, bem
como a aplicação de sinalética identificativa multilingue.
Ainda nesta área, e pelo
alcance nacional da medida, destacamos a Construção/
adaptação
das
recomendações da DGE
para a avaliação da proficiência linguística, criando testes de aplicação
digital - app em tablets.
O Agrupamento já fez,
fruto deste projeto, o pedido de adesão à Rede de
Escolas para a Educação
Intercultural, visando o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre
as organizações educativas
que integram a REEI e outras que promovam atividades de educação intercultural, nomeadamente a
participação da equipa afeta
ao projeto, em atividades no
âmbito da REEI, a par da
dinamização de um encontro entre escolas para partilha de práticas no âmbito
da educação intercultural.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
RECEPÇÃO DO SEMANÁRIO
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/
www.instagram.com/recepcaoorientada/
recepcaoorientada@gmail.com

FUTEBOL (É) COM ADEPTOS
O futebol está de volta naqueles países em que os campeonatos não foram dados
como terminados.
Podemos voltar a sentir
a emoção de ver a bola ultrapassar a linha e bater nas
redes, mas infelizmente ainda não nos é possível acompanhar os jogos ao vivo e a
cores.
Todos os jogos têm sido
com as portas fechadas e
com um limite de pessoal
devidamente autorizado e
testado negativamente para
o covid-19.
Em Portugal, já há uma
grande parte dos serviços
abertos, mas ainda não há
permissão para entrar nos
estádios de futebol.
A maior emoção de um
jogo de futebol é o golo e
tudo que o rodeia, como os
festejos e a alegria dos adeptos e até dói só de ver um
golo num estádio completamente vazio, sem a envolvên-

SABIAS QUE ...
... a primeira participação de Portugal num
Mundial foi em 1966,
logo com um terceiro lugar, sendo que Eusébio foi
o melhor marcador.

cia de todos aqueles que fazem parte de um verdadeiro
espetáculo da bola.
Em Portugal temos estádios com grande capacidade
de lotação e acho que seria
possível na grande maioria
deles limitar a quantidade de
entradas tal como acontece
nas praias, supermercados
ou restaurantes, de maneira
a que fosse possível existir a
tão bonita interação entre os
jogadores e os seus adeptos.
Faltam jogar 8 jornadas
da primeira liga portuguesa,
que se irão desenrolar por
mais um mês e meio de futebol, praticamente todos os
dias.
Seria bom que o nosso governo tomasse as medidas,
para que o futebol pudesse
ser reativado em todas as
condições e para que finalmente pudéssemos voltar a
entrar no nosso estádio predilecto para acompanhar a
equipa do nosso coração.

PAMI REFORÇA VARZIM

O Varzim anunciou recentemente a contratação
do médio Manuel Pami
(ex-Canelas). Nas primeiras
declarações enquanto jogador varzinista, o jovem de
21 anos revelou estar satisfeito com a mudança para a
equipa alvinegra “Reagi de
forma muito positiva ao interesse do Varzim. Eu estava
numa divisão abaixo e, apesar de gostar do clube onde
estava (Canelas), é muito
bom para mim estar agora
num campeonato acima e
num clube como o Varzim.

Espero contribuir para que o
Varzim alcance coisas boas.
Espero estar à altura e vou
trabalhar para isso”, afirmou
o atleta aos meios oficiais do
clube.
O médio defensivo da
Guiné-Bissau aproveitou ainda para deixar uma palavra
aos adeptos varzinistas: “Os
adeptos podem esperar muita entrega e raça de mim. É
aquilo que sou e vou dar tudo
de mim. Sou um jogador possante, agressivo e encaro cada
lance como se fosse o último.
Serei um lobo do mar” acres-

centou o jogador.
Refira-se que no currículo de Pami constam passagens por equipas como
Sporting, V. Guimarães,
Chaves e, por último, Canelas. Embora não tenha
sido anunciado a duração
do contrato, é oficial, Pami
já é lobo do mar.

SNS FOI A JOGO EM VILA DO CONDE
No jogo frente ao Paços
de Ferreira entraram em
campo nomes como Celeste, Joana ou Rita. Estes nomes podem ser um pouco
incomuns num onze inicial
que não fosse do futebol
feminino, porém os Vilacondenses foram a jogo
com essa estrondosa equipa, recheada de guerreiras!
Falo da equipa do SNS que
acompanhou os jogadores
neste regresso de campeonato. Os verde e brancos,
numa sentida homenagem

aos verdadeiros heróis da
pandemia, além de levarem
nas costas o nome deles, no
final do minuto de silêncio
foram aplaudir a equipa de
bombeiros que se encontravam no recinto desportivo.
Ainda no que diz respeito
às iniciativas deste primeiro
jogo, os adeptos fizeram-se

sentir no Drive In promovido pela Câmara Municipal de Vila do Conde, onde
poderam ver o jogo num
ecrã gigante, junto à enigmática “Seca do Bacalhau”.
Bela atitude Rio Ave! Fora
de campo também se ganham jogos, os jogos mais
importantes desta vida.

JAIME GRAÇA
No final dos anos 70, Jaime Graça chegou ao futebol português oriundo da Guiné-Bissau.
Jovem e com muitos sonhos na bagagem, veio para o Estarreja mas não tardou a rumar a Vila
do Conde, na época de 1980/81. Depois passou por Tirsense, União de Coimbra e Boavista.
O seu regresso à Foz do Ave deu-se em 1985/86, uma temporada marcada pela conquista do
Campeonato Nacional da II Divisão pelo Rio Ave.
Nas duas épocas seguintes “Chepa”, como é conhecido, continuou de caravela ao peito e
sobressaiu entre os vilacondenses. Avançado possante e aguerrido, fazia-se valer sobretudo
pela velocidade que imprimia ao jogo. De estilo felino e futebol selvagem, empolgava companheiros de equipa e adeptos. Era uma dor de cabeça constante para as defesas adversárias,
destacando-se com golos e boas exibições.
Seguiram-se passagens por Felgueiras (duas vezes), Sporting da Covilhã e Dragões Sandinenses, retirando-se no Aguçadoura, em 1995. Contudo, foi no Rio Ave que fez história. É
recordado como um dos seus maiores.

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, José Pereira: Cronista, Diogo Postiga: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer
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REGIÃO
BARCELOS FINALISTA EM TRÊS CATEGORIAS ÀS 7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR
Barcelos é finalista regional do concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular, que
visa evidenciar o património
cultural material e imaterial
de Portugal, com três nomeações entre as sete finalistas do distrito de Braga.
O Figurado, na categoria
Artesanato, a Banda Plástica na categoria Músicas e
Danças e a Lenda do Galo
nas Lendas e Mitos , foram
escolhidos pelo painel de especialistas do concurso para
figurar entre os 140 finalis-

tas regionais da edição 2020
das 7 Maravilhas, dedicada à
Cultura Popular.
Os 140 finalistas, apresentados no dia 7 num programa televisivo transmitido
em direto na RTP1, resultam
de uma seleção entre 504
candidaturas avaliadas por
um painel de especialistas
composto por sete elementos de cada um dos 18 distritos de Portugal Continental
e das regiões autónomas.
Para cada uma das regiões
foram escolhidos sete pa-

trimónios que vão ser apresentados para votação pelo
público em vinte programas
transmitidos em direto pela
RTP1 a partir de 6 de julho.
O concurso 7 Maravilhas
de Popular tem como objetivo a valorização e reconhecimento daquilo que carateriza o país e assenta, nesta
edição, no património cultural material e imaterial das
várias regiões e localidades
do país, contribuindo para
a diferenciação e promoção
territorial.

VILA NOVA DE FAMALICÃO TEM UMA PROPOSTA DE VERÃO: ANIMA-TE
Anima-te! A sugestão
do município de Vila Nova
de Famalicão para os meses de verão é para que as
pessoas saiam de casa e
desfrutem da vida social
na medida do possível. E
há muitas e boas razões
para o fazerem! Ao longos
dos próximos três meses,
o programa de animação
sociocultural de verão de
Famalicão
disponibiliza
propostas de concertos,
cinema, desporto, visitas
guiadas, workshops, passeios, street food, mercado
artesanal.
Serão várias dezenas

de espetáculos e iniciativas
onde sobressaem nomes
como Sílvia Pérez Cruz, Katia Guerreiro, Noiserv, Salvador Sobral, Samuel Úria
e Daniel Pereira Cristo, entre muitos outros. A grande
sala de espetáculos culturais
estará instalada no Parque
da Devesa, ao ar livre, junto
ao lago, numa área limitada,
com assistência condicionada às condições impostas
pela Direção-Geral da Saúde. Todos os espetáculos
serão de entrada livre, mas
com levantamento obrigatório de ingresso no próprio
dia do espetáculo (a partir

das 15h). O espaço estará
preparado para receber 882
pessoas com todas as condições de segurança.
Será este o epicentro de
eventos como o Devesa
Sunset, o Mel – Piquenique
das Artes, o Jazz na Caixa,
o Germinal e o Festival de
Fado, todos em modo “Anima-te”. Aqui, será também
o palco do cinema ao ar
livre, que o Cineclube de
Joane promove desde 1999,
numa programação ao encontro de um público vasto
e transversal.
O programa estará brevemente disponível.
Pub.

BREVEMENTE NA PÓVOA DE VARZIM
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REGIÃO
ESPOSENDE CONVIDA A CELEBRAR OS SANTOS POPULARES NOS RESTAURANTES
Junho é o mês dos Santos Populares, com arraiais
por todo o país a assinalar.
Este ano, Esposende convida a celebrar as “Festas
Juninas” nos restaurantes
locais, preservando as tradições e contribuindo para
a retoma da economia associada à restauração local
e à comunidade piscatória.
A animação começou na
noite de Santo António e
vai continuar nas de São
João e São Pedro.
Os santos populares dão
início às festas de verão e,
em Esposende, pretende-se aliar a preservação das

tradições a ações concretas, promotoras da rápida
reativação da economia do
concelho. Devido ao impedimento da realização de
iniciativas que contribuam
para grandes aglomerados
de pessoas, o Município de

Esposende e a ACICE incentivam a procura dos restaurantes locais, amenizando a
situação económica difícil
que alguns empresários vivem.
Esta iniciativa pretende
reforçar a ligação que Espo-

sende mantém com o mar,
envolvendo operadores locais, comunidade e visitantes. Por isso, a presente ação
é um estímulo à reinvenção e
à criatividade, neste combate
à pandemia e às suas consequências nefastas.
O mês de junho não vai
deixar de ser um mês de
animação e alegria, repleto
de sabores, onde a sardinha
será rainha e estará bem
“Bibinha”. Em Esposende, a
celebração dos Santos Populares ocorrerá nas salas e
esplanadas dos restaurantes
locais que surpreenderão
com propostas culinárias

diversificadas. Pretende-se
manter as tradições populares, promovendo o convívio responsável de famílias
e amigos, consumindo em
segurança, em locais que
cumpram as orientações de
segurança da Direção Geral
de Saúde.
Através desta iniciativa
pretende-se voltar a oferecer aquilo que Esposende
tem de melhor: a simpatia
das suas gentes, os produtos endógenos únicos, as
paisagens preservadas de
praia e montanha, a cultura, as tradições e a identidade.

sias, como a intervenção na
zona envolvente à Igreja de
Forjães, com a construção
de um espaço de estacionamento, que servirá de apoio
às atividades religiosas e ao
cemitério e como recinto
privilegiado das festas em
Honra de Santa Marinha,
além de facilitar o acesso à
ACARF.
Está também prestes a
iniciar-se a construção de
um pavilhão para a Junta de
Freguesia, uma pretensão
antiga, que permitirá cumprir com o protocolo assinado entre a ACARF, O Grupo

Associativo de Divulgação
Tradicional de Forjães, a
Junta de Freguesia e a Câmara Municipal.
Para a freguesia de Antas
merece destaque a construção de sanitários e a iluminação do adro de Santa Tecla
que muito contribuirão para
a melhoria de um local tão
requisitado enquanto espaço de devoção e de convívio.
Para além estão previstos
importantes investimentos
na requalificação das instalações das sedes e espaços de
algumas das associações da
freguesia.

PONTE DO CHOUSO LIGA FORJÃES E ANTAS
O Município de Esposende inaugurou, virtualmente,
a ponte do Chouso, travessia que liga as freguesias de
Forjães e Antas, cujo valor
de investimento correspondeu a um custo final próximo dos 80 mil euros e vem
facilitar o acesso entre o lugar do Matinho, na Vila de
Forjães e o lugar de Talhós
na freguesia de Antas.
Esta é uma das muitas
obras que a autarquia concluiu recentemente mas,
devido às restrições decorrentes da Pandemia, não
será inaugurada da forma
convencional. A travessia
do Chouso insere-se no
Plano de Investimento nas
Freguesias, modelo adotado
pelo Município de Esposende para melhor responder às
solicitações das populações
e das Juntas de Freguesia.
“A construção desta ponte
é um projeto que dá continuidade a um ciclo de melhoramento dos acessos na
vila de Forjães e em Antas,

à semelhança daquilo que
está a ser feito em todo o
concelho de Esposende.
Este era um local onde, por
altura das cheias, registavam-se graves limitações à
normal circulação de pessoas e veículos, com o percurso intransitável, causando transtornos de diversa
ordem”, destaca o presidente
da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.
Esta intervenção insere-se, porém, num projeto
global de unidade territorial, no qual a construção
ou reparação de pontes se
afigura primordial, seja
para facilitar a circulação e
aproximar as populações,
seja para tornar acessíveis
territórios que evidenciem
a forte vertente turística do
concelho. Inserem-se nessa
linha as intervenções operadas ao longo dos últimos
anos, nomeadamente na
ponte do Fulão, na ponte do
Zé do Rio, ou na ponte do
Chouso, agora inaugurada.

De resto, o Município de
Esposende tem em curso
um plano mais vasto que
compreende a requalificação
das diversas pontes existentes no concelho e projeta a
construção de novas travessias, rasgando horizontes,
lançando, literalmente, pontes para o futuro.
A confirmar esta vontade
e determinação do município, relembra-se que está em
adiantado estado de desenvolvimento o projeto para
a construção de uma nova
travessia pedonal e ciclável
sobre o rio Cávado, entre
Gandra e Fão, no âmbito da
Ecovia do Litoral Norte e integrada no futuro Parque da
Cidade de Esposende.
Relembremos ainda a
nova ponte sobre o rio Neiva, em Antas, recentemente
inaugurada, também ela integrada na Ecovia do Litoral
Norte.
Para um futuro próximo
estão previstos outros investimentos nestas fregue-
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ÚLTIMAS
NECROLOGIA
edição nº

135 de 18/06/2020

BALASAR

RATES

MARIA FLORINDA
DOS SANTOS
CARVALHO

ERMELINDA IRENE
SANTOS ANDRADE
OLIVEIRA

Morreu com 63 anos e
foi sepultada a 04/06 no
cemitério de Balasar

Faleceu com 64 anos e foi
sepultada a 04 de junho no
cemitério de Rates.

TERROSO

VILA DO CONDE

ADELINO
LOUREIRO
DE AZEVEDO

GERARDO
BELCHIOR
FERNANDES

Faleceu com 69 anos e foi
sepultado a 08 de junho no
cemitério de Terroso.

Morreu com 81 anos e foi
sepultado a 06/06 no cemitério
Ordem Terceira S. Francisco.
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BITAITES

CARLOS PEREIRA

Homem da rádio e também ligado à música, começou aos 13 anos no mundo da telefonia quando surgiram as “piratas” na Póvoa de
Varzim. É na rádio que se sente realizado e foi ela que lhe deu a conhecer a sua esposa. Ao longo dos anos passou por cerca de 10 rádios
locais entre Vila do Conde, Esposende, Famalicão, Santo Tirso e Póvoa de Varzim. Atualmente apresenta e realiza o programa Vitamina
(de segunda a sexta das 8h às 12h) na Onda Viva, estação onde começou a colaborar já lá vão 18 anos! Pelo meio fundou e dirige a Mundo
de Emoções, empresa produtora de eventos e portanto ligada à música. Falamos de CARLOS PEREIRA.
Bi - Como te descreves?
CP - Quem me conhece,
compreende (risos). Sou
uma pessoa calma, simpática, sincera mas exigente
comigo mesmo. Sempre
pronta para ajudar o próximo, preocupada com o
bem-estar de todos e que dá
muito valor à amizade e sinceridade
Bi - Data de nascimento?
CP - 22 de Setembro de
1972.
Bi – Signo?
CP- Virgem.
Bi - O que dizem do teu
signo?
CP - É um signo ligado à
terra e à natureza. Os Virginianos são equilibrados mas
também sonhadores. Têm
um coração generoso, são
discretos e críticos quando
não concordam com algo.
Acho que me enquadro (risos).
Bi - Livro preferido?
CP - O Meu Pé de Laranja
Lima, do autor José Mauro
de Vasconcelos. Li imensas
vezes.
Bi - Filme preferido?
CP - Não tenho um filme
preferido. Vejo sobretudo
comédias, românticos, ação

e algumas séries. Atualmente estou a acompanhar a
L.A. Investigação Criminal
com a “nossa” Daniela Ruah.
Bi - Cor favorita?
CP - Azul.
Bi - Programa ou saída
perfeita?
CP - Adoro estar por casa
mas também gosto de uma
saída para jantar ou cinema.
Concertos, já realizo muitos
(risos). Descobri recentemente o gosto pelo teatro/
comédia.
Bi - A tua música é?
CP - Não tenho uma música tipo “Number One”. Depende do meu estado de espírito. Ás vezes apetece-me
ouvir musica calma, outras
vezes quero algo para animar. Mas sem dúvida que os
Anos 80 mexem sempre comigo e muito! Por exemplo:
a conduzir ou a caminhar
tenho de ter sempre música
e no chuveiro nem se fala.
Bi - Destino de eleição?
CP - Brasil! Embora por
influência da minha esposa a Itália está a deixar-me
curioso…
Bi - Prato principal?
CP - Cozinha tradicional
portuguesa. Sou um bom

QUEQUES SALGADOS

garfo, mas contido. Adoro
bacalhau.

Se tivesse… não podia contar.

Bi - Não resisto a?
CP - Isso agora… Vá, não
resisto a uma boa manga.

Bi - Um amigo é aquele que?
CP - Amigo escuta, amigo
está lá sempre, quer estejas
bem ou menos bem. Um
verdadeiro amigo nunca te
abandona e sempre te conforta. Como diz uma canção da Laura Pausini: “Un
Amico é cosi”. Se puderem
vão pesquisar a letra. Descreve na perfeição a palavra
Amigo

Bi - Um segredo ou uma
curiosidade sobre ti?
CP - Não tenho segredos.

Bi - Quem é o teu herói
real ou ficção?
CP - Deus. Mais tarde ou

Bi – Sobremesa?
CP - Sou adepto de doces, gelados e fruta. E nos
últimos tempos de confinamento tenho-me aventurado na cozinha e não me
tenho saído mal (risos).

Ingredientes:
1 ½ chávena de cenouras (descascadas e picadas)
½ chávena de pimento (cortado
em pequenos cubos)
½ chávena de ervilhas congeladas
½ chávena de milho congelado
8 ovos
Sal e pimenta q.b.
12 c. de sopa de queijo mozarela
ralado

mais cedo Ele coloca tudo
no seu devido lugar.
Bi - Um desejo ou meta a
cumprir?
CP - Continuar a trabalhar e ter a sorte de puder
fazer aquilo que mais gosto:
Rádio e Música (Produção
de Eventos).
Bi - O que é que ainda está
para vir?
JS - Não faço a mínima
ideia. Apesar destes contratempos atuais da Covid-19,
acredito num futuro de paz
e bom para todos nós.

Preparação:
Comece por pré-aquecer o forno a 190º C e untar as
forma de queques (estas porções dão para 12 queques).
Depois, numa taça grande, junte as cenouras, os pimentos, as ervilhas e o milho e misture bem.
Coloque cerca de três colheres de sopa da mistura de
legumes em cada forma queque (o suficiente para encher cerca de 2/3 da forma) e reserve.
Num copo de medida, coloque os ovos e bata-os. Depois tempere com sal e pimenta e volte a bater os ovos.
Coloque duas a três colheres de sopa do preparado
de ovo em cada forma (distribua de forma igual por
todas as formas). E termine com uma colher de sopa
de queijo.
Leve ao forno durante cerca de 18 a 20 minutos (ou
até os queques ficarem com um aspeto ligeiramente
dourado). Quando estiverem prontos, retire e deixe arrefecer durante 10 minutos antes de desenforma
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OPINIÃO

JÚLIO ALVES

PRAGA
DE ROUBOS

DANIEL SÁ FERREIRA

PRESIDENCIAIS
E AUTÁRQUICAS:
A REENTRADA
POLÍTICA (2)

Na noite que a nossa linda cidade assinalou o 47º
aniversário mais uma vaga
de assaltos assolou as nossas
ruas.
Não há praça, rua, largo ou travessa segura para
carros, se de dia as viaturas
correm o risco de levar uma
multa, de noite o risco é bem
maior e o destino bem pior.
Sejam ruas novas, velhas
ou renovadas os carros desaparecem a um ritmo assustador e nem a notícia de que
duas oficinas de desmanche
ilegal de veículos roubados
foram desmanteladas, uma
em Vila do Conde e outra
aqui na nossa Póvoa de Varzim, parece que fez acalmar
esta onda.
Este é um problema crônico que se tem vindo a agravar, no início eram alguns
carros de alta cilindrada mas
agora vale tudo, desde modelos populares com mais
de 20 anos a veículos comerciais, vale mesmo tudo.
No início esta praga estava
mais ou menos delimitada a
alguns focos localizados em
bairros que de dia até são o

esplendor da modernidade
da cidade mas que à noite se
transformavam em verdadeiros shoppings ao ar livre
para os amigos do alheio.
Agora até das freguesias
mais rurais e dos pacatos
largos tradicionais as viaturas desaparecem. E quando
não vão as viaturas são as baterias, as jantes e imagine-se
até as portas das ditas cujas
que vão à vida.
Sei que é impossível ter
um polícia em cada esquina
e sei também que ainda mais
difícil é manter os meliantes
presos quando alguns juízes
(alguns, porque felizmente temos muitas e honrosas
excepções) e os nossos (des)
governantes os colocam cá
fora mas esta praga tem de
ser parada e para tal é preciso, antes de mais, parar de
fingir que está tudo bem e
começar a falar dela mesmo
quando o mal não foi connosco.
Se por um lado apelo às
autoridades policiais para
que na vigilância noturna sejam tão eficientes e diligentes como são na fiscalização

do trânsito durante o período diurno, por outro apelo
às autoridades judiciais para
que não deixem cair investigações em saco roto e finalmente que as penas aplicadas sejam exemplares.
Podem acusar-me de alarmismo mas todos sabemos
que a criminalidade apenas
evolui, um pequeno criminoso depressa se torna num
criminoso e daí a cometer
crimes violentos é um pequeno passo.
Já não vamos lá só com
políticas sociais, neste tipo
de criminalidade então nem

vale a pena falar disso porque quem rouba um carro
não o faz para comer, rouba
para ter um nível de vida elevado e claro está com pouco
trabalho, porque se percebesse assim tanto de carros podia arranjar trabalho
numa oficina.
Resta apelar ao meus concidadãos para estarem vigilantes e reportarem todos
os movimentos suspeitos
da vossa rua às autoridades
e lembrem-se sempre que a
ocasião faz o ladrão.

Terminei o meu último
artigo referindo a hipótese
do aparecimento de uma
candidatura
presidencial
que representasse o espaço
político ocupado pela ala esquerda do PS e pelo Bloco de
Esquerda.
O nome que mais vezes
tem sido referido é o de
Ana Gomes. Ana Gomes
tornou-se conhecida entre
os portugueses pelo trabalho desenvolvido enquanto
embaixadora portuguesa na
Indonésia, no período em
que o processo de luta pela
independência do povo timorense mais mobilizou e
apaixonou Portugal. Posteriormente, foi eleita eurodeputada nas listas do Partido
Socialista em 2004, 2009 e
2014. No exercício dos seus
mandatos e nas intervenções
públicas que foi fazendo ao
longo dos anos em que teve
responsabilidades políticas,
sempre fez uso de um estilo- paradoxalmente- pouco
diplomático. Directa, incisiva, cáustica, foi acumulando uma lista de inimigos
poderosos, forjada por uma
retórica incendiária, com

a qual nem sempre evitou
chamuscar-se.
Defensora
de causas nobres, esteve na
primeira linha daqueles que
se opuseram publicamente à
invasão americana do Iraque
e ao papel desempenhado
por Portugal na Cimeira das
Lajes. Ao longo da sua vida,
tem sido campeã da defesa
dos direitos humanos. Nos
últimos tempos, as declarações que têm causado mais
polémica e dado mais brado dizem respeito a Ricardo
Salgado, Isabel dos Santos,
Luís Filipe Vieira e, paralelamente, Rui Pinto.
Ana Gomes de há longo
tempo a esta parte tem vindo a distanciar-se da direcção do Partido Socialista,
algo que foi reflectido no
seu afastamento da lista de
candidatos nas Europeias
de 2019. Por outro lado, esse
afastamento
permite-lhe
agir com uma liberdade de
movimentos que quem está
tolhido pelas redes de solidariedade que acompanham
o exercício de cargos políticos não tem.
As declarações de António
Costa em Palmela tiveram

o condão de abrir o espaço
para que os descontentes
do PS pudessem vir clamar
publicamente pela existência de uma candidatura no
espaço socialista. Só que há
um factor importante que
não tenho visto ser referido
no comentário público. Os
“descontentes” do PS são
essencialmente Seguristas
e Socratistas, da ala mais
liberal do partido. A ala esquerda do PS esteve com
Costa desde o início e está
confortavelmente instalada
no governo. Os eventuais
apoios socialistas a uma candidatura de Ana Gomes serão entendidos como sendo
fruto de ressabiamento, ou

virão das franjas do partido. O poder cola, o líder de
um partido no poder muito
raramente é desafiado, a não
ser por aqueles que foram
marginalizados de tal forma
que já não conseguem causar
dano. E António Costa- ainda que sibilinamente- falou.
As declarações corroborantes de Carlos César e Ferro
Rodrigues dissipam qualquer dúvida. Uma candidatura de Ana Gomes poucos
mais apoios terá na área política do PS do que uma candidatura como a de Marisa
Matias. Em Janeiro de 2021
teremos umas eleições presidenciais que acabaram antes
de ter começado.

17/06/2020
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CRÓNICA
EM TEMPOS DE CORONA VÍRUS

O NOVO NORMAL (2)
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Não falta quem, precipitando-se nas conclusões
a retirar da presente crise
pandémica, antecipe a inviabilidade do segmento
económico que, nos últimos anos, mais alavancou
o crescimento do país e, no
nosso caso (cidade da Póvoa de Varzim), desde há
muitas décadas se assumiu
como matriz da nossa economia urbana. Refiro-me ao
turismo (e à vasta fileira dos
serviços com ele relacionados) – turismo que, a nível
nacional, representa mais de
8% do nosso PIB e mais de
14% do emprego. Não falta
quem, olhando para a devastação que a crise pandémica
trouxe ao setor – que vive da
mobilidade das pessoas – e
considerando que as crises
sanitárias serão o nosso novo
normal, conclua que foi errada a aposta estratégica no turismo, porque este é o setor
económico mais exposto e,
portanto, o mais vulnerável.
Este raciocínio, além de
assentar numa improvabilidade – a da ocorrência
cíclica de crises sanitárias
de dimensão global (ou
pandémica) – desvaloriza
os nossos recursos patrimoniais (naturais e construídos) mais apreciados e,
portanto, os nossos ativos
económicos mais valiosos.
Falta ao setor melhor organização, melhor gestão, um
serviço ainda mais qualificado, capaz de gerar mais valor
e de tornar mais sustentável
a atividade? Pois falta – mas
o caminho não é virar as costas àquilo que, como reiteradamente tem sido reconhecido, nos torna competitivos
à escala global; o caminho é
melhorar a oferta e torná-la
fator de coesão territorial
e de desenvolvimento integrado e sustentável, desde
logo estendendo a todo o
país uma procura que, até à

data, se tem concentrado no
litoral e nos grandes centros
urbanos (onde a presença
massiva de turistas convida
a fenómenos de gentrificação: desaparecem os locais,
sacudidos para as periferias, e só se vêm turistas).
No que à nossa Póvoa
diz respeito, a mudança de
modelo da nossa economia
urbana geraria (por esta ordem) a descaraterização, a
perda de competitividade e a
irrelevância. Porque a Póvoa
(miniatura do país) é uma
cidade aberta (cidade-cais,
mais de chegada que de partida) – e essa caraterística,
verdadeiramente matricial,
não pode ser negada ou recusada. O acolhimento, em
toda as suas artes e vertentes, é nossa vocação natural.
Não é por acaso que a Póvoa
é, em todo o norte, a principal “segunda terra” – aquela
que, depois dos nativos, mais
adventícios acolheu, um segmento residencial flutuante
que, na época estival e em
muitos fins de semana, faz
triplicar a população. (Exce-

ção a esta regra, porque fora
desses períodos clássicos, foi
o recente confinamento, imposto por razões sanitárias:
famílias que aqui têm uma
segunda residência passaram
entre nós estes longos dias).
A Póvoa já passou, na década de 1980, por uma fase
de descaraterização, que da
desordem urbanística depressa chegou à cultura e à
economia. A reconquista
da identidade, economicamente centrada na cultura
e no lazer, foi trabalho árduo, porém recompensador.
Esse é, comprovadamente,
o caminho – que urge melhorar, pontualmente corrigir, mas não abandonar. Nós
já passámos pela experiência
dolorosa da experimentação,
cujas consequências não queremos, certamente, reviver.
O nosso novo normal, no
plano económico, será, pois,
a retoma gradual do modelo que nos identifica como
cidade. Acrescentando-lhe
agora um novo argumento: a
Póvoa é, comprovadamente,
um destino turístico segu-

ro, não apenas no plano da
segurança física e material
(como era), mas também
no plano sanitário. A forma como a cidade (no seu
todo: órgãos locais de saúde
e administração municipal)
enfrentou a pandemia é, no
tal futuro que alguns antevêem revisitado por estes
fenómenos, um argumento
(suplementar, mas poderoso) a favor da nossa competitividade. E aqui há que
enaltecer a forma altamente
“patriótica” como a oposição
municipal, replicando o que
a nível nacional fez o PSD
relativamente ao governo
central, apoiou as medidas
que o executivo liderado por
Aires Pereira pôs no terreno.
Parabéns, Miguel Fernandes e José Milhazes!. Assim se credibiliza a política!
Das alterações que a
pandemia
impõe
(ou
aconselha) na estruturação física da cidade falaremos na próxima crónica.
P.R.
Pub.

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

DESCOBRE AS
7 DIFERENÇAS

PLANIFICAÇÃO DO CUBO
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LAZER
LAZER
CURIOSIDADES

ANEDOTAS
Durante o jantar, Joãozinho conversa com a mãe: - Mamã, porque é que
o papá é careca? - Ora, filhinho.... Porque ele tem muitas coisas em que
pensar e é muito inteligente!
- Mas mamã...então porque é que você tem tanto cabelo?
- Cala a boca e come logo a porcaria de sopa!

A professora estava tendo dificuldades com um dos alunos.
- Joãozinho, qual é o problema?
- Sou muito inteligente para estar no primeiro ano. A minha irmã está
no terceiro ano e eu sou mais inteligente do que ela. Eu quero ir para o
terceiro ano também!
A professora vê que não vai conseguir resolver este problema e manda-o
falar com o diretor. Enquanto o Joãozinho espera, a professora explica a
situação ao diretor. O diretor diz a professora que ele vai fazer um teste ao
rapaz, e como ele não vai conseguir responder a todas as perguntas, vai
mesmo ficar no primeiro ano. A professora concorda. Chama o Joãozinho
e explica-lhe que ele vai ter que passar por um teste e o menino aceita.
Diretor: - Joãozinho, quanto é 3 vezes 3?
- 9.
- E quanto é 6 vezes 6?
- 36. E o diretor continua com a bateria de perguntas que um aluno do
terceiro ano deve saber responder e Joãozinho não comete erro algum. O
diretor, então, diz para a professora:
- Acho que temos mesmo que colocar o Joãozinho no terceiro ano.
- Posso fazer algumas perguntas também?
O diretor e o Joãozinho concordam.
A professora pergunta: - O que é que a vaca tem quatro e eu só tenho
duas?
O Joãozinho pensa um instante e responde: - Pernas.
Ela faz outra pergunta: - O que é que há nas suas calças que não há nas
minhas?
O diretor arregala os olhos, mas não tem tempo de interromper.
- Bolsos - responde o Joãozinho.
- O que é que entra na frente da mulher e que só pode entrar atrás do
homem?
Estupefato com as perguntas, o diretor suspende a respiração...
- A letra ‘M’. - responde o garoto.
A professora continua o questionário: - Onde é que a mulher tem o
cabelo mais enroladinho?
- Na África, responde Joãozinho de primeira.
- Qual o monossílabico tônico que começa com a letra C termina com a
letra U e ora está sujo ora está limpo?
O Diretor começa a suar frio.
- O céu, professora.
- O que é que começa com C tem duas letras, um buraco no meio do
redondo, e eu já dei para várias pessoas?
- CD.
Não mais se contendo, o diretor interrompe, respira aliviado e diz para
a professora:
- Põe o Joãozinho no quarto ano. Eu teria errado todas.

1. Há mais de um século, os cadernos de
Marie Curie continuam radioativos.
Um dos cadernos da cientista polonesa Marie Curie
(1867-1934), a primeira mulher a ganhar o Prêmio
Nobel.
Os cadernos da cientista Marie Curie, responsável
pela descoberta dos elementos químicos polônio
e rádio, ainda são radioativos. O longo período
de exposição à radioatividade foi fatal para Marie
Curie e, mesmo mais de um século depois dos
experimentos, os cadernos que ela usava continuam
altamente perigosos.

2. Somos povoados por bactérias.
Existem mais bactérias no seu organismo do que
pessoas em toda a face da Terra. Há aproximadamente
100 trilhões delas vivendo no nosso corpo.

3. As pegadas dos astronautas ainda estão
na Lua.
A Pegada deixada por Buzz Aldrin em julho de
1969. Crédito da Imagem: Nasa.
Décadas depois do Programa Apollo, ainda
é possível seguir os passos dos astronautas que
pisaram na Lua. Isso porque na Lua não há atmosfera
- portanto, não existe a possibilidade de ocorrer
erosão pelo vento ou pela chuva.

Assine e Receba em Casa!

Póvoa

25€ /ano para Portugal

50€ /ano para o estrangeiro
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ÚLTIMAS

DIA DA CIDADE ASSINALADO DE FORMA SINGELA PARA
LEMBRAR O 47º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DA ANTIGA VILA
A Póvoa de Varzim assinalou, na passada terça-feira, o
47.º aniversário de elevação
a cidade. O dia 16 de junho
é, desde 1973, uma data especial para os poveiros. Este
ano, devido às condicionantes causadas pela pandemia,
a efeméride foi assinalada
com uma intervenção dos
responsáveis pelos órgãos autárquicos em formato digital.
Sem a sessão solene habitual,
que deveria ter ocorrido no
Cine-Teatro Garrett, ficou
adiada a entrega das medalhas de reconhecimento ao
Coronel Armando Ferreira e
à Associação Capela Marta,
anunciadas antes da pandemia e que transitam, assim,
para 2021.
O presidente da Câmara
explicou que “o Dia da Cidade só pode ser celebrado
em sessão aberta, reunindo
cidadãos e as diversas organizações da nossa sociedade
civil”, numa celebração anual
de “força da nossa união comunitária” e “afirmação de
cidadania entre as autoridades locais, as individualidades convidadas, os muitos

cidadãos interessados e os
familiares e amigos, pessoas
singulares ou coletivas que
homenageamos e certificam,
com a sua presença e o seu
aplauso, a justeza das distinções que o Município propõe, a cada ano, num ato de
pedagogia cívica”.
Aires Pereira entendeu que
“qualquer outro modelo celebratório, designadamente
um que restringisse a presença das autoridades e dos
distinguidos e a presença do
movimento associativo, da
nossa dinâmica sociedade civil e da população, atentaria
contra o espírito que norteia
a celebração, esvaziando-a
de sentido e conteúdo”. Fica,
portanto, adiada para o próximo ano a “homenagem
devida a quem nestes tempos
conturbados mais tem contribuído para que continuemos a ser uma comunidade
cada vez mais coesa e feliz”,
esclareceu o edil.
O presidente da Assembleia Municipal, Afonso
Pinhão Ferreira, também
abordou esta data “tão significativa para os poveiros”, que

pretende “aguçar a consciência social, esse sentimento
coletivo que nos mares tempestuosos que navegamos se
apelida de solidariedade humana. Contamos que todos
os poveiros, imbuídos desse
sentimento comunitário e
conscientes da sua memória
identitária, se ajudem mutuamente para ultrapassarem
as dificuldades económico-financeiras que se avizinham, já que iremos precisar
uns dos outros”.
Os sete presidentes das
Juntas de Freguesias também
fizeram questão de se juntar
a esta singela lembrança de
uma data que tanto diz aos
poveiros.
Fernando Rosa (Aguçadoura e Navais) deixou uma
“palavra de gratidão para
com os agricultores, que
nunca pararam para que
nada faltasse à mesa dos portugueses e, em particular, à
mesa dos poveiros”.
Carlos Maçães (Aver-o-Mar, Amorim e Terroso)
destacou uma celebração
“completamente diferente,
mas com igual significado e

maior sentido de unidade”.
José Araújo (Balasar) realçou um “concelho virtuoso,
com as suas gentes, cultura,
vontade e determinação”.
José Armandino (Estela)
enalteceu a “força e capacidade de resiliência da nossa
comunidade”.
António Pontes (Laúndos)
felicitou a Póvoa de Varzim
“pela forma como implementou as normas necessárias no
decorrer desta pandemia,
sempre a pensar na segurança dos seus munícipes”.
Ricardo Silva (Póvoa de
Varzim, Beiriz e Argivai)
lembrou que 2020 testou “a

resiliência dos poveiros que
enfrentaram a pandemia
com toda a coragem” e emergiram como “comunidade
forte, unida e pronta para
enfrentar o futuro com toda
a confiança”.
Paulo João Silva (S. Pedro
de Rates) prestou homenagem a “todos aqueles que nos
últimos meses estiveram ao
lado das entidades a minimizar as dificuldades de todos nós, assim como a todos
aqueles que no exercício das
suas funções profissionais
deram o seu melhor e foram
muito para além daquilo que
são as suas obrigações”.

NOVOS ACESSOS À PRAIA E MAIS REABERTURAS DE EQUIPAMENTOS
A Câmara de Vila do
Conde anunciou a conclusão da reconstrução/
beneficiação das escadas
de acesso à praia na Avenida Brasil, entre a Praia
da Olinda e o edifício do
Caximar, que tinham sido
destruídas devido às adversas condições do mar
no último inverno. Tendo
em conta as orientações
da Direção Geral de Saúde
para a próxima época balnear, a autarquia optou por

fazer novos acessos paralelos aos existentes, de forma a
criar percursos de entrada e
saída independentes.
O município liderado por
Elisa Ferraz também revelou
que procedeu à reabertura,
no início desta semana, dos
equipamentos de diversão
infantil localizados em instalações Municipais, das
Piscinas Municipais para
atletas federados em contexto de treino, da ala nascente
do Pavilhão de Desportos

para atletas federados em
contexto de treino e da Casa
da Juventude de Guilhabreu
para atletas federados em
contexto de treino, sendo
que nos três casos anteriores está interdito o acesso
aos balneários. Encerrados
ou suspensos continuam o
Programa Desporto Sénior,
os Abrigos dos Pescadores,
o Albergue Santa Clara e os
Pavilhões Desportivos e Parques Desportivos Sintéticos
Municipais.
Pub.
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