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DESTAQUE

O boletim da Direção 
Geral da Saúde atualizado 
ontem, quarta-feira, aponta 
apenas 8 casos novos de Co-
vid-19 no eixo Vila do Con-
de-Póvoa de Varzim-Espo-
sende desde a saída da nossa 
anterior edição, no passado 
dia 18 de junho. 

A subida surgiu sobretudo 
no município poveiro, que 
tem agora 166 casos acumu-
lados, sendo provável que os 
casos ativos sejam agora 8, 
o últimos 4 reportados esta 
semana e os 4 que, até se-
gunda-feira, permaneciam 
confinados segundo o au-
tarca Aires Pereira, a que se 
juntam 9 óbitos e os restantes 
estão recuperados. 

Em Vila do Conde os 299 

acumulados foram atualiza-
dos ontem pela DGS com 2 
novos infetados, depois de 
25 dias sem alterações. 

Em Esposende, a mesma 
fonte também mantém os 50 
casos desde a passada edição 
do jornal, mas Benjamim 
Pereira contraria esses dados 
e na noite de terça-feira (úl-
tima antes do fecho) revelou 
que já foram detetados 76 
casos no município, sendo 
que 69 pessoas já recupera-
ram e apenas uma faleceu, 
havendo 6 casos ativos e ain-
da 42 casos suspeitos. Neste 
caso, segundo dados do edil, 
haverá dois novos infetados, 
mais 5 recuperados e menos 
sete suspeitos em relação aos 
número de há duas semanas. 

DGS APONTA OITO
CASOS NOVOS 
EM DUAS SEMANAS

EVOLUÇÃO DIÁRIA DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 
NA PÓVOA DE VARZIM E EM VILA DO CONDE (DADOS DGS)Sheet1

Page 1

 DIA PV VC  DIA PV VC

28 de março 15 22 15 de maio 145 284

29 de março 15 34 16 de maio 145 285

30 de março 24 39 17 de maio 145 286

31 de março 15 34 18 de maio 145 286

01 de abril 21 39 19 de maio 149 287

02 de abril 23 36 20 de maio 150 288

03 de abril 27 40 21 de maio 152 290

04 de abril 30 47 22 de maio 155 290

05 de abril 30 47 23 de maio 155 290

06 de abril 30 47 24 de maio 156 291

07 de abril 33 49 25 de maio 156 291

08 de abril 34 50 26 de maio 157 292

09 de abril 33 55 27 de maio 157 292

10 de abril 47 68 28 de maio 157 294

11 de abril 56 77 29 de maio 157 294

12 de abril 60 86 30 de maio 157 294

13 de abril 62 130 31 de maio 158 294

14 de abril 69 137 01 de junho 158 294

15 de abril 71 174 02 de junho 158 294

16 de abril 77 182 03 de junho 158 295

17 de abril 79 186 04 de junho 158 296

18 de abril 80 191 05 de junho 158 296

19 de abril 87 197 06 de junho 159 297

20 de abril 88 197 07 de junho 159 297

21 de abril 90 202 08 de junho 159 297

22 de abril 90 202 09 de junho 159 297

23 de abril 95 212 10 de junho 159 297

24 de abril 95 212 11 de junho 159 297

25 de abril 95 212 12 de junho 159 297

26 de abril 116 234 13 de junho 159 297

27 de abril 116 235 14 de junho 159 297

28 de abril 116 235 15 de junho 159 297

29 de abril 117 241 16 de junho 159 297

30 de abril 124 245 17 de junho 160 297

01 de maio 131 251 18 de junho 160 297

02 de maio 132 251 19 de junho 160 297

03 de maio 135 258 20 de junho 160 297

04 de maio 136 260 21 de junho 160 297

05 de maio 136 260 22 de junho 160 297

06 de maio 139 266 23 de junho 160 297

07 de maio 139 268 24 de junho 160 297

08 de maio 141 274 25 de junho 160 297

09 de maio 141 276 26 de junho 162 297

10 de maio 143 279 27 de junho 162 297

11 de maio 143 279 28 de junho 162 297

12 de maio 144 281 29 de junho 162 297

13 de maio 145 281 30 de junho 163 297

14 de maio 145 283 01 de julho 166 299

MAIS 226 DESEMPREGADOS NA P.VARZIM E EM V.CONDE
O número de desemprega-

dos voltou a subir na Póvoa 
de Varzim e em Vila do Con-
de. A pandemia da Covid-19 
continua a originar um ce-
nário dramático de acordo 
com a análise das estatísticas 
disponibilizadas pelo Insti-
tuto do Emprego e Forma-
ção Profissional. No final de 
maio havia 2709 pessoas à 
procura de emprego no con-
celho poveiro, mais 107 que 
em abril. Nas mesmas datas, 
havia 3371 pessoas inscritas à 
procura de trabalho no mu-
nicípio vilacondense, mais 
119 que a anterior referên-
cia. Nos dois casos, o grupo 
etário 35-54 anos é o mais 
afetado e os despedimentos 
e o fim do trabalho não per-
manente originaram a maior 

parte das novas inscrições no 
centro de emprego. Estas su-
bidas não são tão acentuadas 
como as verificadas nos me-
ses de março e abril, mas não 
apagam a tendência crescen-
te e o forte impacto da atual 
crise económica no mercado 
de trabalho da região. Nestas 
duas localidades somam-se 
6080 pessoas desempregadas 
no final de maio, mais 226 
que no mês transato, núme-
ros que ainda poderão estar 
a ser atenuados pelo atual 
lay-off simplificado, medida 
que está a proteger centenas 
de pessoas na zona envolven-
te mas que poderá daqui a 
uns meses redundar em mais 
despedimentos, não renova-
ção de contratos ou ausência 
de novas contratações. 
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MUNICÍPIO

ÉPOCA BALNEAR COMEÇOU DE FORMA TÍMIDA
E BANDEIRAS FORAM IÇADAS SEM CERIMÓNIA

A época balnear come-
çou no passado sábado sem 
o aparato de outros anos na 
Póvoa de Varzim e até com 
alguns chuviscos. Desta dei-
ta não houve cerimónia para 
assinalar esse arranque e a 
atribuição dos vários galar-
dões de Bandeira Azul, de 
Praia Acessível e de Qua-
lidade Ouro. As bandeiras 
foram içadas sem o habitual 
protocolo que juntava várias 
entidades ligadas a este setor. 

No entanto, o autarca Ai-
res Pereira fez questão de 
passar uma mensagem de 
tranquilidade aos frequen-
tadores dos areais poveiros 
e apelou ao bom senso de 
todos. Uma das novidades 
deste ano é a introdução de 
sinalética que indica o esta-
do de ocupação das praias: 
vermelha (cheia e não acon-
selhável), amarela (quase 
cheia) ou verde (acessível). 

No domingo e no feriado 
de São Pedro o tempo esteve 
melhor e as praias locais já 
registaram um razoável mo-
vimento, mas foi sem dúvida 
um início bastante tímido da 
época balnear que este ano 
será de apenas dois meses. 

PROTOCOLO REFORÇA 
SEGURANÇA NA PRAIAS

A Câmara da Póvoa de 
Varzim anunciou a aprova-
ção de um protocolo com 
a Associação de Nadado-
res-Salvadores e Escola de 
Formação Golfinhos/Delfins 
para que seja garantido  o 
bom funcionamento das 
praias, nomeadamente nas 
zonas não concessionadas a 
norte do concelho. O acordo 
atribui 17 mil euros às enti-
dades para salvaguardarem 
a segurança dos banhistas, 
sublinhou o presidente Aires 
Pereira, que destacou ainda 
mais duas decisões tomadas 
na última reunião do execu-
tivo. Uma foi a atribuição de 
um subsídio de 664 euros ao 
Agrupamento de Escolas de 
Rates para que sejam adqui-
ridas quinze Webcam USB 
com microfone, material 
destinado a alunos carencia-

dos de forma a estes estarem 
habilitados a acompanhar o 
modelo de ensino à distân-
cia. A outra foi a reversão da 
isenção de taxas dos estabe-
lecimentos concessionados 
pelo município a partir de 
julho.

GARRETT REABRE EM 
BREVE COM CINEMA 
E TEATRO

Depois da abertura da 
piscina exterior da Varzim 
Lazer no arranque da época 
balnear (no passado dia 27), 
a Câmara Municipal revela 
que tenciona também rea-
brir em breve o Cine-Teatro 
Garrett. A programação cul-
tural está a ser preparada e 
irá avançar com os requisitos 
definidos pela Direção Geral 
da Saúde. O presidente Aires 
Pereira garante que tudo está 
a ser feito para rapidamen-
te serem exibidos filmes e 

apreciadas algumas peças no 
equipamento municipal, tal 
como está a ser planeada a 
edição deste ano da Feira do 
Livro no Largo do Passeio 
Alegre. O edil reconhece que 
a normalidade recreativa 
deve ser retomada dentro do 
possível  ... 

CORTES NA MARGINAL 
SÓ AO FIM DE SEMANA 
POR AGORA

A Avenida dos Banhos 
tem estado aberta à circula-
ção rodoviária nos dias úteis 
da semana. Ao contrário do 
que foi anunciado, a medida 
de encerrar o trânsito desde 
10 de junho acabou por não 
se manter porque o fluxo de 
pessoas ainda não o justifi-
cou. O presidente Aires Pe-
reira lembra que a Câmara 
aprovou uma proposta nesse 
sentido, mas confirma que 
só a está a aplicar aos sába-

dos e domingo. O fecho diá-
rio avançará provavelmente 
só nos próximos dias com 
o evoluir da época balnear, 
quando houver um maior 
número de veraneantes na 
cidade. Recorde-se que esta 
foi uma das medidas pen-
sadas pela autarquia para 
promover o distanciamento 
social necessário numa das 
principais artérias da cidade 
no verão.

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

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

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

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

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

A Direção
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A escola EB 2,3 de Aver-
-o-Mar e o Centro Coor-
denador de Transportes 
devem ficar prontos em Se-
tembro deste ano. As obras 
estão em fase muito adian-
tada, segundo foi possível 
testemunhar numa visita 
do executivo municipal da 
Póvoa de Varzim e acompa-
nhada pela imprensa local 
no passado dia 23. Cenário 
oposto verifica-se na escola 
EB 2,3 Flávio Gonçalves, 
cuja empreitada está parali-
sada depois dos problemas 
com a empresa construtora 
e apenas deverá ser reto-
mada no final deste ano, 
após novo concurso públi-
co, sendo previsível ficar 
concluída até setembro de 
2021. O presidente Aires 
Pereira foi o guia desta vi-
sita que contou com toda a 

vereação e permitiu consta-
tar que duas das intervenções 
irão acabar em breve, tendo 
o edil destacado a mais-valia 
que a nova escola irá trazer 
à comunidade da vila avero-
marense e ao agrupamento 
que incluiu as freguesias de 
Aguçadoura, Navais e Este-
la, sem deixar também de 
evidenciar os 1,6 milhões de 
euros investidos na requali-
ficação da antiga Central de 
Camionagem, que também 
terá um centro de incubação. 
A vereação socialista disse 
ter gostado de muito daquilo 
que viu e coube ao vereador 
Miguel Fernandes expressão 
a satisfação por ver a quali-
dade das obras da Centro de 
Transportes e da escola de 
Aver-o-Mar em comparação 
com o que se passa na escola 
Flávio Gonçalves. 

DUAS OBRAS PRONTAS EM SETEMBRO 
E OUTRA APENAS DAQUI A UM ANO
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SÃO PEDRO

PANDEMIA OBRIGOU A UM SÃO PEDRO TRISTONHO 
NAS RUAS, MAS ALEGRE NAS CASAS E FAMÍLIAS COM A 
AJUDA DAS ASSOCIAÇÕES DOS BAIRROS

Os poveiros responderam 
de forma unânime ao que 
foi pedido pelas autoridades 
municipais e de segurança. 
Numa noite de 28 de junho 
que se tornou fresca e em 
que apareceu o nevoeiro, foi 
mesmo em casa e em alguns 
restaurantes, em família ou 
com amigos, no aconchego 
das salas ou nos quintais e 
garagens que o São Pedro foi 
festejado. 

Foi uma celebração di-
ferente daquela a que está-
vamos habituados, sem as 
principais ruas da cidade 
apinhadas como é tradição. 

Não houve rusgas a dançar 
para gáudio de milhares de 
pessoas nem tronos para se-
rem apreciados pela multi-
dão devota do santo popular 
poveiro. Os bairros e as suas 
gentes permanecem bem vi-
vos, graças aos enfeites nas 
respetivas sedes, fachadas 
e varandas, mas sem aque-
la cor, luz e brilho que só as 
centenas de tricanas e respe-
tivos pares, acompanhados 
por milhares de fervorosos 
apoiantes, conseguem fazer 
vibrar. 

Assim foi em 2020 devido 
à pandemia da Covid-19. 

Preservar a saúde de todos 
foi o apelo feito e a mensa-
gem resultou em pleno. Ago-
ra as atenções viram-se para 
2021 e para uma festa que 
se sonha possa ser a dobrar. 
Assim queira o destino com 
São Pedro a ajudar ...

Depois da noitada que não 
existiu, também o feriado 
municipal de 29 de junho foi 
vivido com muita tranqui-
lidade na Póvoa de Varzim. 
A habitual azáfama deste 
dia na cidade foi trocada por 
um sossego estranho na data 
em que é venerado o san-
to popular poveiro. Apenas 

decorreu a tradicional mis-
sa solene na Igreja da Lapa, 
com presenças limitadas e 
transmissão nas redes sociais 
das paróquias locais. 

A eucaristia foi celebra-
da pelo Padre Nuno Rocha 
e pelo Frei Luís de Oliveira 
e registou a participação do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim, 
Aires Pereira, do presidente 
da União de Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai, Ricardo Silva, bem 
como de um par de cada 
um dos seis bairros (Belém, 
Mariadeira, Matriz, Norte, 

Regufe, Sul) e seus represen-
tantes. 

De tarde já se sabia que 
procissão não iria sair às 
ruas, que este ano estiveram 
praticamente vazias duran-
te a manhã e a tarde. Até na 
marginal e ruas adjacentes o 
cenário que verificámos foi 
de pouco movimento. Sinais 
do tempo e do respeito pela 
precaução a que a pandemia 
aconselha. A famosa nortada 
também não ajudou e terá 
afastado mais pessoas de se 
deslocarem à zona balnear, 
cujas praias estiveram pouco 
concorridas. 

Pub.

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

RANKING DAS ESCOLAS: VEJA AS MÉDIAS DOS 
VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REGIÃO

O passado fi m de se-
mana fi cou marcado pela 
divulgação dos rankings 
das escolas nos princi-
pais órgãos nacionais de 

comunicação social, tendo 
em conta os resultados dos 
exames nas várias discipli-
nas. 

O Póvoa Semanário com-

AMIANTO SERÁ RETIRADO DAS ESCOLAS QUE FALTAM
Duas dezenas de esco-

las da Póvoa de Varzim e 
de Vila do Conde terão em 
breve o amianto removido 
das respetivas instalações. A 
promessa foi deixada pelo 
Governo, através dos mi-
nistérios da Educação e da 
Coesão Territorial, ao abrigo 
de um programa que cus-
tará 60 milhões de euros e 
será fi nanciado por verbas 
comunitárias, cabendo aos 
municípios a elaboração dos 

projetos, o procedimento 
concursal e a fi scalização. O 
Diário da República publi-
cou recentemente um despa-
cho que revela que são 9 as 

pilou os dados publicados 
segundo os critérios do jor-
nal online Observador e daí 
retirou o posicionamento 
geral, número de exames 

realizados e médias obtidas 
pelos estudantes dos esta-
belecimentos de ensino da 
região. Refi ra-se que estas 
médias são infl uenciadas 

pelo número de provas 
realizadas em cada es-
cola, entre outros fatores 
sócio-económicos, por 
exemplo.

12º ANO
47º - Colégio de Amorim - Póvoa de Varzim - 158 exames e média de 12,64
57º - Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de Varzim - 976 exames e média de 12,39
79º - Escola Secundária Rocha Peixoto - Póvoa de Varzim - 801 exames e média de 12,06
122º - Escola Secundária Henrique Medina - Esposende - 717 exames e média de 11,55
210º - Escola Secundária José Régio - Vila do Conde - 894 exames e média de 11,11
402º - Escola Secundária D. Afonso Sanches - Vila do Conde - 252 exames e média de 10,06

9º ANO
62º - Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de Varzim - 114 exames e média de 3,87
87º - Colégio de Amorim - Póvoa de Varzim - 79 exames e média de 3,75
92º - EB Rates - Rates – 150 exames e média de 3,67
149º - Escola EB Dr. Carlos Pinto Ferreira - Junqueira - 168 exames e média de 3,39
197º - Escola Secundária Rocha Peixoto - Póvoa de Varzim - 274 exames e média de 3,29
236º - EB Flávio Gonçalves – Póvoa de Varzim – 287 exames e média de 3,25
445º - EB A Ribeirinha – Macieira – 193 exames e média de 3,08
446º - EB Campo Aberto - Beiriz - 126 exames e média de 3,09
513º - EB Aver-o-Mar – Aver-o-Mar – 176 exames e média de 3,02
575º - EB Frei João - Vila do Conde - 308 exames e média de 2,96
675º - Escola Secundária D. Afonso Sanches - Vila do Conde - 225 exames e média de 2,87
820º - Escola Secundária José Régio - Vila do Conde - 170 exames e média de 2,76
978º - EB D. Pedro IV - Mindelo – 203 exames e média de 2,58
1032º - EB Cego do Maio - Póvoa de Varzim - 168 exames e média de 2,5

escolas a intervencionar na 
Póvoa de Varzim e outras 11 
em Vila do Conde, com ca-
sos tanto na cidade como em 
várias freguesias, contribuin-
do assim para a melhoria 
das condições de segurança 
e saúde de quem frequenta 
os equipamentos. A lista está 
disponível em baixo.

PÓVOA DE VARZIM: 

Escola Básica Cego do 

Maio, EB da Giesteira, EB de 
Agro Velho (Aver-o-Mar), 
EB de Granja (Rates), EB de 
Navais, EB de Paço (Terro-
so), EB de Rates, EB de Sini-
nhos e Jardim de Infância n.º 
1 de Pedreira (Argivai).

VILA DO CONDE: 

Escola Básica D. Pedro IV 
(Mindelo), EB de Benguia-
dos, EB de Carrapata (Vilar), 
EB de Caxinas, EB de Igreja 

(Malta), EB de Igreja (Modi-
vas), EB de Monte (Tougui-
nhó), EB de Mosteiró, EB de 
Real (Vilar do Pinheiro), EB 
Gonçalo Mendes da Maia 
(Guilhabreu) e EB Maria 
Pais Ribeiro – A Ribeirinha 
(Macieira). 

Já agora, em Esposende, 
são quatro as escolas a in-
tervencionar: EB António 
Correia Oliveira, EB Apúlia, 
EB de Forjães e EB Facho 
(Apúlia).

ESCOLA DA MINHA VIDA 
TERMINOU SEM FESTA 

A última edição do Pro-
jeto Escola da Minha Vida 
chegou ao fi m digitalmen-
te e sem a habitual Festa 
de Encerramento no Pavi-
lhão Municipal, que vinha 
sendo promovida desde 
1998/99 ininterruptamen-
te. Destinada às escolas de 
ensino básico do 2.º e 3.º ci-
clos e secundárias do con-
celho da Póvoa de Varzim, 
a iniciativa dinamizou, ao 
longo do ano letivo, 1611 

alunos participantes, dividi-
dos pelas categorias de artes 
(173), corta-mato (1273), 
multimédia (16) e prosa e 
poesia (149). Devido à pan-
demia da Covid-19, os Jogos 
Desportivos não se realiza-
ram. Todos os premiados e 
as classifi cações fi nais estão 
disponíveis no portal muni-
cipal. Os trabalhos podem 
também ser visitados, até 3 
de julho, na exposição pa-
tente na Casa da Juventude.

edição 2019/2020

7407
TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES *

DÉCADA 2010-2020 TRIÉNIO 2017-2020 2019-2020

INSCRIÇÕES POR ESCOLA

155 148 197 96 401
EB E SECUNDÁRIA EB DE AVER-O-MAR EB DE RATES EB CEGO DO MAIO EB DR. FLÁVIO GONÇALVES
CAMPO ABERTO

209 217 177 11
ESCOLA SECUNDÁRIA ESCOLA SECUNDÁRIA COLÉGIO DE AMORIM MAPADI

ROCHA PEIXOTO EÇA DE QUEIRÓS

INSCRIÇÕES POR MODALIDADE

149 173 16 1273 0
PROSA E POESIA ARTES MULTIMÉDIA CORTA-MATO JOGOS

DESPORTIVOS MUNICIPAIS *

TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES POR ESCOLA DE ORIGEM

EB E SECUNDÁRIA CAMPO ABERTO

EB DE AVER-O-MAR

EB DE RATES

EB CEGO DO MAIO

EB DR. FLÁVIO GONÇALVES

E. SECUNDÁRIA ROCHA PEIXOTO

E. SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

COLÉGIO DE AMORIM

MAPADI

(*) Os números de participantes não refletem a modalidade Jogos Desportivos Municipais, devido à não realização por motivo de suspensão de programação pela pandemia COVID-19.

161126210
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8
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10
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10
11
11
10
8

12
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PROSA

7
4
7
1
6
5
9
5
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ESCULTURA

5
8
0
8
1
10
10
10
0

PINTURA

8
5
0
7
0

10
5

10
0

DESENHO

6
6
1
2
1
5
5
6
0

BANDA
DESENHADA

1
1
1
0
0
1
3
9
0

MULTIMÉDIA

110
104
171
61
373
159
166
118
11

CORTA-MATO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

JOGOS 
DESPORTIVOS *

JOGOS 
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FREGUESIAS

EXECUTIVO FOI A RATES VER OBRAS CONCLUÍDAS OU QUASE
São Pedro de Rates foi a 

primeira freguesia escolhi-
da para o início de mais um 
ciclo de visitas do executivo 
municipal da Póvoa de Var-
zim. O presidente Aires Pe-
reira e a vereação social-de-
mocrata foram recebidos 
na junta liderada por Paulo 
João Silva e daí avançou-se 
para uma incursão por di-
versas obras em curso ou 
acabadas de concluir na 
vila. São disso exemplo as 
ampliações do cemitério e 
da rede de águas residuais 
domésticas (já na segunda 
fase), a requalificação do 
campo de futebol do Lima-
rinho e da zona envolvente 
(já em fase de conclusão) e 
do extenso troço da ciclovia 
entre as vizinhas localidade 
de Laundos e Balasar.

CEMITÉRIO DE BEIRIZ VAI FICAR COM O DOBRO DA CAPACIDADE
Beiriz também mereceu a 

visita do presidente da Câ-
mara da Póvoa de Varzim e 
da vereação social-democra-
ta. O foco da incursão pela 
freguesia foi a ampliação do 
cemitério. O autarca Ricardo 
Silva recebeu o executivo li-
derado por Aires Pereira na 
obra que está a ser coorde-
nada pela Junta e financiada 
pelo Município. A empreita-
da visa aumentar a área do 
equipamento para mais do 
dobro da atual capacidade. 
No acompanhamento dos 
trabalhos deu para constatar 
que está terminada a fase de 
vedação, com a finalização 
da frente com novo acesso 
para pessoas com mobilida-
de reduzida. Agora inicia-se 

a colocação de sepulturas e 
os acabamentos do interior 
do espaço, a construção de 
ruas e a abertura das ligações 
ao cemitério antigo. 

Outro investimento recen-
te na mesma união de fre-
guesias, neste caso na zona 
nascente da cidade, levou 
a comitiva aos tanques das 
Lavadeiras, na Rua da Gies-
teira de Baixo, que foram 
completamente restaurados 
e beneficiados com a pavi-
mentação da rua, instalação 
de condutas de saneamento 
e construção de passeios. Os 
dois tanques passaram a es-
tar inseridos num largo, com 
espaço ajardinado e instala-
ção de bancos, para melhor 
fruição deste espaço de lazer.

Pub.
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ACIDENTES APARATOSOS DE MADRUGADA NA P.VARZIM E V.CONDE
Dois acidentes graves no 

espaço de poucas horas mar-
caram a madrugada do pas-
sado dia 20 na Estrada Na-
cional 13. 

Na Póvoa de Varzim, por 
volta das quatro horas, dois 
carros colidiram na Rua Go-
mes de Amorim e um deles 
embateu num prédio na es-
quina do cruzamento com a 
avenida Mouzinho de Albu-
querque, junto ao Mercado 

Municipal. Os automóveis 
ficaram bastante danificados 
devido à força do embate e o 
edifício também sofreu vá-
rios danos. Os bombeiros es-
tiveram no local e transpor-
taram quatro feridos ligeiros 
ao hospital local. A PSP to-
mou conta da ocorrência.

Em Vila do Conde, por 
volta da meia-noite, um car-
ro embateu na traseira de 
uma camião de recolha de 

lixo da autarquia na Rua 5 de 
Outubro, junto à antiga Ma-
conde, provocando ferimen-
tos graves num funcionário. 
A vítima esteve bastante 
tempo encarcerada e, devido 
à gravidade dos ferimentos 
nas pernas, foi levada com 
urgência para o hospital, mas 
acabou por não resistir e fa-
leceu. A PSP ficou com a in-
vestigação das circunstâncias 
do acidente.

POVEIRO ACIDENTADO FEZ ÚLTIMA CIRURGIA E ACABOU LICENCIATURA 
O passado dia 23 ficou 

marcada pela realização da 
quinta e última cirurgia de 
Miguel Sampaio Peliteiro, 
o jovem poveiro de 24 anos 
que ficou gravemente feri-

do após ter sido atropelado 
em Laundos no início de 
maio. A revelação foi feita 
pelo próprio numa mensa-
gem nas redes sociais após 
acabar de receber a nota da 

última cadeira da Faculda-
de, que significa que já é li-
cenciado em Medicina pela 
Universidade de Barcelona. 
Uma novidade que rece-
beu confinado numa cama 

no hospital de S. João, mas 
que o deixou bastante feliz 
e animado para a recupera-
ção que vai continuar a ter 
de enfrentar nos próximos 
tempos. 

VANDALISMO EM BAR NA PRAIA
O Tempo Bar, situado na 

Avenida dos Banhos, na Pó-
voa de Varzim, foi vandali-
zado durante a madrugada 
do passado dia 23. Os pro-
prietários do estabelecimen-
to depararam-se com um 
cenário com diversos vidros 
partidos e danos na esplana-
da. Existe a suspeita que este 
ato de vandalismo estará re-

CRIANÇA DE 20 MESES MORREU AFOGADA EM PISCINA
Uma menina com 20 

meses morreu ao final da 
tarde do passado dia 19, na 
Póvoa de Varzim, vítima de 
afogamento.  Mariana foi 
encontrada pelos pais ina-
nimada no interior de uma 
piscina, na qual terá caído 
apesar de estar tapada com 

uma cobertura. A tragédia 
aconteceu numa habitação 
na Rua Pereira Azurar, mes-
mo ao lado da sede do Leões 
da Lapa, em pleno bairro sul 
da cidade, tendo os bombei-
ros locais sido alertados por 
volta das 18h30. Após terem 
dado pela falta da menina, 

os pais foram à procura 
dela e acabaram por des-
cobri-la a boiar na água. 
A menina foi encontrada 
inanimada, já em para-
gem cardiorrespiratória, de 
nada valendo as manobras 
de reanimação que foram 
efetuadas durante quase 

uma hora. Desconhecem-se 
as  circunstâncias da tragé-
dia: se foi a própria menina 
que conseguiu levantar a 
lona da piscina e caiu ao es-
preitar ou se caminhou por 
cima da lona e aquela cedeu 
por não aguentar com o 
peso.  O óbito foi declarado 

no local. Para a ocorrên-
cia foram mobilizadas seis 
viaturas e 11 operacionais, 
entre bombeiros da Póvoa 
de Varzim, elementos do 
INEM e agentes da PSP. A 
família está a ser acompa-
nhada por uma equipa de 
psicólogos. 

lacionado com um grupo de 
jovens que esteve a jogar à 
bola no areal próximo e foi 
chamado à atenção por es-
tar a incomodar os clientes. 
A Polícia Marítima foi mes-
mo chamada na altura por 
causa desse incidente. Os 
donos do bar pediram às au-
toridades para estarem mais 
atentas ao fenómeno dos 

ajuntamentos de jovens na 
praia, uma vez que estes des-
respeitam várias normas de 
segurança e deixam os areais 
poluídos. Ao mesmo tempo 
lançaram um apelo aos fa-
miliares dos jovens suspei-
tos de causarem os estragos. 
Face aos prejuízos causados, 
querem que os pais dos ado-
lescentes, que habitualmen-

Pub.

te frequentam aquele areal, 
paguem os custos dos novos 
materiais antes de ser for-
malizada uma queixa oficial 
na Polícia Marítima. Uma 

alegada ameaça feita por 
um dos jovens deixou os 
empresários convictos que o 
vandalismo não se tratou de 
uma infeliz coincidência.
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O filho que matou a 
mãe com sete facadas na 
Póvoa de Varzim foi con-
denado a 19 anos de pri-
são. O arguido não pres-
tou declarações durante 
o julgamento e estava em 
prisão preventiva. Paulo 
Jorge Nunes, de 45 anos, 
matou Emília Simões, de 
78 anos, em junho do ano 
passado, com sete facadas 
na cabeça, pescoço e tórax 
quando esta estava no sofá 
da casa onde viviam no 
Bairro Alberto Sampaio. 
O tribunal de Matosinhos 
condenou-o a 19 anos de 
prisão por homicídio qua-

lificado, mas absolveu-o dos 
crimes de violência domés-
tica e de ameaça agravada 
por não se terem apurado 

maus-tratos físicos ou psico-
lógicos. O homicida matou a 
progenitora por esta embir-
rar consigo por não querer 
trabalhar, tendo confessado 
o crime após entregar-se 
às autoridades. O Tribunal 
considerou que o homicí-
dio foi revestido de “especial 
perversidade”, salientando 
que o arguido “ciente do que 
fazia” à mãe, idosa e doente, 
pessoa a quem “tinha o de-
ver de proteger”. No final do 
julgamento, a defesa lançou 
dúvidas sobre o exame psi-
quiátrico “feito por telefone” 
e anunciou que vai recorrer 
da sentença.

ACUSADO DE ABUSAR 
SEXUALMENTE 
DA ENTEADA

O Ministério Público no 
Departamento de Investiga-
ção e Ação Penal do Porto 
(secção de Vila do Conde) 
deduziu acusação contra um 
arguido a quem imputou a 
prática de um crime de abuso 
sexual agravado, informou a 
Procuradoria-geral Distrital. 
Em causa está a conduta de 
um homem que, em 2018 e 
por várias vezes, aproveitan-
do a circunstância de estar 
desempregado e passar pe-
ríodos do dia em casa com a 

filha da companheira, man-
teve com a criança, então 
com nove anos, contactos 
de natureza sexual, segundo 
revelado no site da PGD. À 
data dos factos, o agregado 
familiar residia em Teneri-
fe (Espanha), onde ocorreu 
a maior parte dos abusos. 
Estes cessaram quando o 
arguido foi surpreendido 
por terceiros, numa ocasião 
em que a família se tinha 
deslocado a Portugal. O 
Ministério Público reque-
reu também o arbitramento 
de quantia a título de repa-
ração pelo prejuízo sofrido 
pela vítima. 

FILHO QUE MATOU A MÃE CONDENADO A 19 ANOS

FURTO AVULTADO EM SAPATARIA DE BALASAR 
A Joniluna Sapataria foi 

alvo de um furto na madru-
gada do passado domingo 
domingo. A loja situada na 
Praceta do Cubo, na fre-
guesia de Balasar, à face da 
Estrada Nacional 206, foi 
visitada por um grupo de la-
drões que destruiu o vidro da 
porta principal e arrombou 
as grades de proteção, le-
vando dezenas de artigos de 
diversas marcas. O prejuízo 
está estimado em mais de dez 
mil euros entre danos mate-
riais, carteiras, malas e calça-
do furtados. Tudo aconteceu 
pouco depois das duas horas 
e os proprietários do estabe-
lecimento já solicitaram aju-
da através de página oficial 
no facebook a quem tenha 
mais informações sobre o 
que se terá passado, sendo 
revelado que a suspeita recai 
sobre quatro homens enca-
puzados que carregaram em 
três minutos uma carrinha de 
cor preta com o material fur-
tado e colocaram-se rapida-
mente em fuga. “Hoje fomos 
novamente nós... a seguir 
pode ser quem se cala” foi o 
apelo lançado pelos donos 
que assistiram a tudo através 
das câmaras de vídeo-vigi-
lância. A GNR esteve no local 
e o caso está a ser investigado 
pela Polícia Judiciária. Este 
já não foi o primeiro furto a 
esta loja balasarense. 

FUMO DE CIGARRO 
TRAMOU LADRÃO

Um homem de 26 anos, 

residente em Vila do Con-
de, foi detido pela GNR em 
Fão. O jovem estaria a furtar 
no interior de um posto de 
abastecimento de combus-
tível na madrugada do pas-
sado dia 23, mas alegou que 
tinha adormecido na noite 
anterior na casa de banho 
da loja de conveniência da 
estação de serviço situada à 
face da Estrada Nacional 13, 
segundo as edições online 
do JN e do DM. Os bombei-
ros voluntários locais foram 
alertados pelas cinco horas 
após o alarme de incêndio 
ter disparado. No entanto, 
não havia qualquer fogo, 
mas sim alguém a fumar 
nas instalações, situação que 
tramou o larápio, tendo sido 
chamadas as autoridades 
para tomar conta da ocor-
rência. O detido consumiu 

algumas bebidas e alimentos 
que estavam à venda e ale-
gou que tinha acordado com 
fome e sede para o justificar. 

LARÁPIO APANHADO
EM FLAGRANTE 

A PSP deteve na madru-
gada (01h20) do passado 
dia 22 um homem suspeito 
de furto no interior de uma 
residência localizada na rua 
Conde Dom Mendo, em 
Vila do Conde. O detido tem 
49 anos, está desempregado 
e reside no Porto. Agentes 
do efetivo da Esquadra de 
Vila do Conde, de serviço 
de patrulhamento automó-
vel, deslocaram-se ao local, 
onde o proprietário da casa 
entregou o assaltante sob de-
tenção. O dono da habitação 
tinha acabado de intercetar 

o ladrão na posse de uma 
pulseira em ouro e diversas 
moedas e notas de coleção, 
entre outros artigos que se 
preparava para levar após ter 
entrado no edifício através 
do arrombamento de uma 
janela. 

HOMEM DETIDO POR  
AGREDIR MÃE E TIA

A GNR, através do Núcleo 
de Investigação e Apoio a 
Vítimas Específicas do Por-
to, anunciou ter detido, no 
concelho de Vila do Conde, 
um homem de 52 anos por 
suspeita da prática do crime 
de violência doméstica sobre 
a mãe e a tia. No âmbito de 
uma investigação, que teve 
a duração de uma semana, a 
GNR apurou que o suspeito 
terá dirigido injúrias, amea-
ças e agressões físicas às víti-
mas, com 83 e 74 anos. Nos 
últimos tempos, sob a in-
fluência do álcool, ameaçava 
mesmo de morte as vítimas, 
com recurso a uma arma 
branca. As idosas, que vivem 
na mesma residência do sus-
peito, viviam aterrorizadas 
e com receio pelas próprias 
vidas, devido à idade avan-
çada. O agressor, que tem já 
antecedentes criminais pelo 
crime de condução sob o 
efeito do álcool, foi presente 
na passada sexta-feira a pri-
meiro interrogatório judicial 
no Tribunal de Instrução 
Criminal de Matosinhos, 
tendo-lhe sido aplicadas as 
medidas de coação de afas-

tamento da residência das 
ofendidas, proibição de con-
tactos com as vítimas por 
qualquer meio, proibição 
de aquisição e detenção de 
armas de qualquer natureza 
e submissão voluntária a tra-
tamento de alcoologia.

HOMEM BATIA NA 
MULHER HÁ 30 ANOS

Um homem de 64 anos foi 
detido, por violência domés-
tica, no concelho de Vila do 
Conde. A detenção foi feita 
pelo Comando Territorial 
do Porto da GNR, através 
do Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específicas. 
Na investigação, os milita-
res apuraram que o suspei-
to terá dirigido à esposa, de 
63 anos, diversas injúrias e 
agressões físicas durante os 
30 anos de casamento. O ho-
mem é acusado de ameaçar 
a vítima de morte, chegando 
a dormir com facas debaixo 
da almofada, como forma de 
intimidação. O agressor aca-
bou detido e, depois de pre-
sente a primeiro interroga-
tório judicial no Tribunal de 
Matosinhos, foram-lhe apli-
cadas as medidas de coação 
de afastamento da residência 
da ofendida (não se poden-
do aproximar num raio de 
200 metros), de proibição 
de contacto com a vítima 
por qualquer meio (sendo 
controlado por pulseira ele-
trónica) e ainda obrigação 
de submissão a tratamento 
da dependência de álcool.
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RANGERS INAUGURAM 
SEDE EM ARGIVAI

O Rangers da Póvoa Clu-
be Paintball reservou o pe-
núltimo domingo de junho 
para inaugurar a nova sede 
localizada na zona indus-
trial de Argivai. A cerimónia 
foi limitada devido às restri-
ções em vigor causadas pela 
pandemia da Covid-19, mas 
serviu para mostrar as novas 
instalações aos presentes. O 
novo espaço tem cerca de 
700 metros quadrados e vai 
albergar várias atividades 

Nuno Paranhos tomou 
posse como presidente do 
Averomar Futebol Clube 
na noite do passado dia 19 
e ficou a saber que em 2021 
deverá começar finalmente 
a muito desejada constru-
ção do complexo desporti-
vo da freguesia no lugar da 
Boucinha. 

Será um equipamento 
que albergará um campo 
de futebol de 11, outro de 
7, balneários, a futura sede 
da coletividade e zona de 
estacionamento, tendo 
um custo estimado de 2.5 
milhões de euros, que in-
cluem a aquisição de ter-
renos que está em fase de 
conclusão. 

O projeto final estará 
pronto daqui a uns meses e 
a abertura do concurso pú-
blico deve suceder no final 
deste ano, anunciou o au-
tarca Aires Pereira, que ad-
mite que no futuro poderá 
ser pensada a construção 
de um pavilhão adicional 
numa área adjacente.

AVEROMAR FC COM PRENDA ANUNCIADA 
NA TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Numa cerimónia que con-
tou com o vereador com o 
pelouro de desporto Luís 
Diamantino e com o autarca 
de Aver-o-Mar, Carlos Ma-
çães, o recém-eleito Nuno 
Paranhos reafirmou aos as-
sociados que entre os prin-
cipais objetivos do mandato 

estão melhorar o as condi-
ções no futebol, criar a sec-
ção de automobilismo e for-
talecer a modalidade de BTT. 

AJUDA AO 
SERGINHO

A secção social do Avero-

mar FC promoveu uma 
feirinha com o intuito de 
ajudar o jovem Serginho, 
um menino de 12 anos de 
Esposende que foi atrope-
lado há um ano e desde 
então tem enfrentado gra-
ves problemas de saúde. A 
iniciativa decorreu junto 

da coletividade que é diri-
gida por Rui Leal e está a 
festejar o 20º aniversário em 
2020. A sessão contou com 
a participação do autarca 
Aires Pereira e de vários di-
rigentes associativos locais. 
Fortalecer a atual vertente 
desportiva e manter a dinâ-
mica social são alguns dos 
pressupostos dos Rangers 
para o futuro, tendo a au-
tarquia manifestado apoio 
nesse sentido.

PRODUTOS HORTÍCOLAS SEGUIRAM 
PARA QUEM MAIS NECESSITA

A Horpozim resolveu 
doar diversos alimentos 
ao Município da Póvoa de 
Varzim. A entrega decorreu 
na tarde do passado dia 22 
e tem como destino as fa-
mílias mais carenciadas do 
concelho ou que se encon-
tram em dificuldades devi-

do aos efeitos da pandemia 
da Covid-19. A Associação 
Empresarial Hortícola, lide-
rada por Manuel António 
Silva, carregou uma carri-
nha com dezenas de caixas 
de diversos bens que produz 
e deixou o material aos cui-
dados dos responsáveis do 

município presidido por 
Aires Pereira. Estes produ-
tos hortícolas irão ser agora 
disponibilizados em caba-
zes pela Câmara Municipal, 
que já revelou ter registado 
um aumento do número de 
pedidos de auxílio nos últi-
mos meses. 

ao campo de futebol e ser-
viu para vender diversos 
produtos que tinham sido 
oferecidos ao clube com o 
intuito de angariar fundos. 
A organização garante que 
foi um domingo bem pas-
sado e no final foi possível 
arrecadar uma quantia a 
rondar os 1000 euros para 
ajudar o Serginho. Dado o 
sucesso do evento, o pre-
sidente Nuno Paranhos 
avança que poderão acon-
tecer em breve mais ações 
para apoiar outras pessoas 
em dificuldade.
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COOPERATIVA DA PÓVOA SEGUE 
COM JOSÉ CAMPOS NA LIDERANÇA

A Cooperativa Agrícola e 
Leiteira do Concelho da Pó-
voa de Varzim vai continuar 
a ser dirigida por José Mo-
reira Campos. 

O dirigente foi reconduzi-
do para mais quatro anos à 
frente do Conselho de Ad-
ministração da coletividade 

na sequência do ato eleito-
ral que decorreu na passada 
sexta-feira nas instalações da 
instituição. 

O presidente e respetiva 
equipa diretiva que inte-
gravam a única lista que se 
apresentou a sufrágio foram 
eleitos por maioria dos asso-

ciados que compareceram no 
ato eleitora, tendo recolhido  
88 votos a favor, 7 em branco 
e 2 nulos. 

Este será o segundo man-
dato de quatro anos para José 
Moreira Campos depois de 
se ter estreado na liderança 
da estrutura em 2016.

PAULO AREAL SEGUE NA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE CENTROS DE INSPEÇÃO

Paulo Areal foi reeleito 
Presidente da Associação 
Nacional de Centros de Ins-
peção Automóvel. O pro-
prietário da Dourasil, em-
presa situada na freguesia da 
Estela, está no cargo desde 
2014 e vai cumprir o terceiro 
mandato. A aprovação dos 
órgãos sociais para o trié-

nio 2020-2022 decorreu em 
Coimbra e indicou que Fer-
nando Teixeira será o presi-
dente da Assembleia Geral 
e Valter Branco presidirá ao 
Conselho Fiscal. De acordo 
com as linhas programáticas 
apresentadas pela equipa li-
derada por Paulo Areal, des-
taca-se o reforço de parcerias 

com o Governo e institui-
ções, a defesa da atividade 
e a valorização das inspe-
ções como contributo para 
a melhoria da segurança 
rodoviária e da qualidade 
do ar. Paulo Areal preside 
também à Assembleia Ge-
ral da Associação Empre-
sarial da Póvoa de Varzim. 

Pub.
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A Póvoa de Varzim asso-
ciou-se ao apelo do Banco 
Alimentar Contra a Fome 
do Porto. No passado fim 
de semana, devido às con-
dições sanitárias que ainda 
são necessárias cumprir, 
decorreu a Festa da Parti-
lha em parceria com a Câ-

mara Municipal e a União 
de Freguesias Póvoa de Var-
zim, Beiriz e Argivai. Entre 
as 10h e as 20h de sábado 
e domingo, na Casa da Ju-
ventude ou nos Pólos Norte 
e Sul da Junta de Freguesia, 
foi possível doar alimentos 
não perecíveis para a insti-

tuição distribuir por cerca 
de 60 mil pessoas que a ela 
recorrem. Números que 
cresceram desde o início do 
surto de Covid-19 em Por-
tugal, em março, com cerca 
de 30 novos pedidos diários 
de auxílio, alguns deles pro-
venientes do concelho po-

INVESTIGADORES DETETARAM BACTÉRIAS 
PATOGÉNICAS EM DIVERSAS PRAIAS DA REGIÃO

As praias de Ofir, de Ár-
vore e da Póvoa de Varzim 
estão entre as 10 praias da 
zona norte em que inves-
tigadores do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel 
Salazar detetaram bactérias 
patogénicas nas águas bal-
neares. 

Numa publicação no site 
da Universidade do Porto, 
o gabinete de comunicação 
do ICBAS afirma que os re-
sultados foram obtidos no 
âmbito do projeto Beach-
Safe, liderado por investi-

gadores do Laboratório de 
Hidrobiologia e Ecologia, 
que é cofinanciado por pro-
gramas da União Europeia 
através do FEDER e pela 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. “Em águas bal-
neares do Norte de Portugal, 
classificadas como excelen-
tes para banhos de acordo 
com a legislação em vigor, 
foram detetadas bactérias 
do género vibrio, algumas 
patogénicas para o ser hu-
mano, inclusive resistentes 
a antibióticos”, lê-se na pu-

blicação. Segundo o ICBAS, 
o aumento da temperatura, 
variações da salinidade e 
concentração de partículas 
na água “parecem ser res-
ponsáveis” pela propagação 
destas bactérias, que repre-
sentam “um risco não con-
tabilizado para a saúde pú-
blica”, dado que a avaliação 
oficial é feita tendo por base 
indicadores fecais. “O nú-
mero de infeções relaciona-
das com a água balnear em 
todo o mundo, incluindo na 
Europa, tem vindo a crescer 

FESTA DA PARTILHA AJUDOU BANCO ALIMENTAR

Pub.

veiro. Como a iniciativa era 
distrital, em Vila do Conde 
também decorreu com dois 
pontos de recolha de bens 
na cidade: Praça Luís de 
Camões (junto ao Tribunal 
Judicial de Vila do Conde) e 
Avenida Júlio Saúl Dias (jun-
to à Farmácia da Vila). 

nos últimos anos”, refere o 
instituto da Universidade do 
Porto. “A maioria dos casos 
está associada a bactérias 
autóctones que encontram 
condições favoráveis para se 
propagarem, devido às alte-
rações climáticas, ou a vírus 
entéricos, em resultado das 
descargas de águas residuais 
brutas ou deficientemente 
tratadas”, esclarece o ICBAS. 

As outras praias referidas 
são as de Afife, Matosinhos, 
Salgueiros, Aguda, Paramos, 
Cortegaça e São Jacinto. 

R. Nossa Sra. das Neves 30
4480-172 Azurara

253 839 450

VILA DO CONDE 
AZURARA
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FESTA CONTIDA EM HONRA A S. JOÃO BAPTISTA
A Festa de Ssão João de-

correu  este ano sem o en-
canto habitual por parte de 
vilacondenses e forasteiros 
devido circunstâncias de 
calamidade que a socie-
dade atravessa. A Câmara 
Municipal veio a público 
agradecer a todos “a for-
ma contida e civicamente 
responsável com que todos 
comemoraram as festivida-
des sanjoaninas, tendo op-
tado por evitar aglomera-
dos, tão contraproducentes 
no atual contexto”. A autar-
quia recorda que, “para que 
tudo corresse bem e sem 
aglomerados e excessos, 
tomou medidas restritivas 
e promoveu um conjunto 
de iniciativas que encon-
traram resposta positiva da 
população”. O Município 
quis ainda destacar “reco-
nhecidamente o excelente 

trabalho desenvolvido, nes-
te período festivo e em prol 
da segurança de todos, pelas 
forças de segurança: PSP, Po-
lícia Municipal, Autoridade 
Marítima e GNR”.

RANCHO DA PRAÇA 
TEM NOVA VIATURA

As festividades religiosas 
em honra do padroeiro de 
Vila do Conde terminaram 
com a Eucaristia Solene no 
passado dia 24. Finda a ce-
rimónia religiosa, foi ben-
zida no adro da Igreja uma 
nova viatura do Rancho das 
Rendilheiras da Praça, que 
este ano celebra o centenário, 
pelo padre Carlos Carneiro, 
nascido e criado em Vila do 
Conde, um fervoroso pracis-
ta, neto de um dos símbolos 
da Praça e das rendilheiras, 
a D. Germana Dias Cruz, 

e filho do falecido diretor 
Carlos da Cruz Carneiro 
Agonia. Presente na cerimó-
nia esteve a autarca Elisa 
Ferraz, na dupla função de 
Presidente da Câmara e de 
madrinha do evento, acom-
panhada pelo presidente 

da Assembleia Municipal, 
Lúcio Ferreira, tendo felici-
tado os diversos dirigentes 
do Rancho da Praça, no-
meadamente o presidente da 
Direção, Artur Bonfim, pela 
celebração do 100º aniversá-
rio e pelo trabalho desenvol-

vido em prol das tradições 
e costumes, deixando ainda 
uma palavra de apreço para 
todos aqueles que ao longo 
deste século de existência 
contribuíram para o en-
grandecimento desta insti-
tuição.

GOLFINHOS FORAM À FOZ DO AVE 
E DELICIARAM QUEM OS VIU

Um grupo de golfinhos foi 
avistado na foz do rio Ave 
em Vila do Conde. O mo-
mento foi registado na ma-
nhã de domingo por Lurdes 
Adriano, uma das responsá-
veis da Biblioteca Municipal 
Rocha Peixoto, que publicou 

na página pessoal do face-
book um vídeo e imagens 
da visita daqueles simpáticos 
animais às aguas da região. 

Depois de terem deliciado 
dezenas de pessoas que os 
puderam apreciar de perto, 
os golfinhos, nove segundo 

alguns relatos, voltaram ao 
Oceano Atlântico e seguiram 
viagem. 

Para a história fica este 
raro avistamento de golfi-
nhos na zona e tão perto da 
costa, um bom sinal surgido 
em tempos de pandemia.

A Junta de Freguesia de 
Vila Chã inaugurou no 
passado domingo uma 
escultura de homena-
gem aos homens do mar. 
A cerimónia, que registou 
a bênção do pároco da fre-
guesia, Joaquim Ferreira, 
contou com a presença da 
presidente da Câmara de 
Vila do Conde, Elisa Fer-
raz, a vereadora do Turis-
mo, Dália Vieira, o coman-
dante da capitania local, 
José Marques Coelho, o 

presidente da Junta, Joaquim 
Moreira, assim como restan-
tes membros do executivo e 
da Assembleia de Freguesia, 
entre outras personalidades. 
O propósito deste monu-
mento é preservar a memó-
ria das tradições de um ter-
ritório fortemente marcado 
pela pesca, uma atividade 
iniciada há séculos por filhos 
de agricultores, excluídos 
do acesso à terra pelo siste-
ma de heranças baseado no 
morgadio.

VILÃ CHÃ HOMENAGEIA
HOMENS DO MAR

Pub.
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FISACAR E FÉLIX AUTOMÓVEIS 
INAUGURARAM INSTALAÇÕES

Já foram inauguradas as 
novas instalações da FISA-
car em Azurara (Vila do 
Conde). Numa parceria com 
a marca Félix Automóveis, 
o espaço foi apresentado 
perante muito público in-
teressado. A FISAcar é uma 
marca reconhecida no país, 
com sede em Braga e stands 

que, além da venda, prestam 
assistência pós-venda, ser-
viço prestado pela empresa 
participada, Bosch-Service. 

Na inauguração marca-
ram presença os adminis-
tradores Isaque Guimarães 
e Fernando Ferreira, sócios 
há mais de trinta anos, natu-
rais de Viatodos (Barcelos). 

Também presente esteve o 
adjunto da administração, 
Fausto Maravalhas, que na 
qualidade de General Mana-
ger da Mais Rent (aluguer de 
automóveis), outra partici-
pada, sublinhou que o foco 
é o apoio às Pequenas e Mé-
dias Empresas (PME) e real-
çando que o grupo já está 

muito bem implantado no 
país, mas continuará a cres-
cer, diferenciando-se por 
prestar um serviço completo 
aos clientes, desde a venda e 
aluguer até à manutenção. O 
Grupo FISAcar vendeu 1089 
viaturas em 2019 e pretende 
no corrente ano ultrapassar 
esse número. O responsável 

nas instalações de Azurara 
será Ricardo Cunha, colabo-
rador que está no grupo há 
mais de oito anos. Este novo 
espaço conta com mais de 
300 automóveis à escolha, 
estando aberto de segunda 
a domingo, com novidades e 
descontos semanais.

REPORTAGEM DE PEDRO BARBOSA
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R. Nossa Sra. das Neves 30
4480-172 Azurara

252 641 093

VILA DO CONDE 
AZURARA
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO MENTAL 
NO ALTO RENDIMENTO DESPORTIVO

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

RUI RODRIGUES

Neste regresso atípico do 
campeonato de futebol te-
mos assistido a falhas de 
concentração e tomadas de 
decisão precipitadas de al-
guns atletas no jogo.  A an-
siedade revelada pelos atle-
tas pode indiretamente estar 
ligada com a falta de apoio e 
presença de público nas ban-
cadas dado que os adeptos 
são sempre um fator acres-
cido de motivação e inspira-
ção para os jogadores. 

Como os jogos se dispu-
tam à porta fechada, é bas-
tante importante o trabalho 
mental de preparação feito 
nos treinos com os atletas. 
No passado, o treino era 
mais focado no aspeto físico 
do atleta. No presente, o alto 
rendimento trabalha e po-
tencia os fatores táticos, téc-
nicos, físicos e mentais dos 
jogadores para estes atingi-
rem os objetivos propostos e 
terem níveis de rendimento 
mais altos nos jogos. 

Quando existe excesso de 

ansiedade, pressão ou sobre-
carga mental tática, após ou 
antes dos jogos, é necessário 
aliviar as cargas táticas para 
não fragilizarmos os atletas 
em aspetos mentais. Temos 
que identificar as causas e 
corrigir comportamentos 
coletivos pois muitas vezes 

os erros nas tomadas de de-
cisão e a falta de concentra-
ção reveladas pelos atletas 
nos jogos nada têm a ver 
com a entrega ou qualidade 
de treino. 

O futebol é um jogo de 
exigência máxima onde os 
resultados são o baróme-

tro da glória ou fracasso de 
uma ideia. Nesta retoma 
temos visto coletivos com 
mais agressividade e outros 
com menor intensidade. As 
dinâmicas criadas também 
são diferentes e mais impre-
visíveis. 

Penso que a quebra de 
rendimento e resultados de 
uma equipa nunca pode ser 
justificado apenas pela au-
sência de apoio vindo das 
bancadas. Essa baixa poderá 
muito mais ser identificada 
em termos físicos e táticos, 
pois vivemos um tempo 
estranho e também os pro-
fissionais se estão a adaptar 
a todas as limitações e res-
trições em que trabalham. 
Acho também que, com a 
sequência de muitos jogos, 
a qualidade de passe e finali-
zação de alguns coletivos vai 
melhorar e a qualidade dos 
jogos também. Emoção e 
surpresas continuarão a sur-
gir pois a imprevisibilidade 
faz parte do jogo. 

PÓVOA FUTSAL APRESENTA 
DIRETOR GERAL

Nuno Oliveira, que até 
há última época estava li-
gado à equipa sénior femi-
nina, é a partir de agora o 
responsável pela coorde-
nação da Formação, fazen-
do a ponte das equipas de 
competição com a direção 
do clube. Num momento 
onde se anunciam algumas 
mudanças, nomeadamente 
com a parceria com o Var-
zim Sport Club, o dirigente 
revelou que “ o clube irá 
continuar a desempenhar 
o seu trabalho como até 
aqui, naturalmente ten-
tando sempre corrigir o 
menos positivo e potenciar 
tudo o que de bom se tem 
feito. Na assunção destas 
novas funções, uma das 
premissas é poder contar 
com todos, nomeadamente 
com a comunicação social 
local, que ao longo destes 
anos sempre nos apoiou.”

A equipa sénior mas-
culina já fechou o plantel 
para a nova temporada, 
mantendo como técnico 
Miguel Marinho, que con-

tinuará a ter Hugo Teixeira 
como adjunto, e também 
Ilídio Monteiro como trei-
nador de guarda redes, Um 
regresso ao clube, depois 
de trabalhar na equipa 
técnica liderada então por 
Raul Moreira. 

A equipa feminina será 
novamente liderada por 
Rui Casanova, que deixará 
de dar o seu contributo a 
outras equipas, nomeada-
mente a de juniores mas-
culinos.
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DUPLA REFORÇA MEIO CAMPO DO VARZIM
Os médios André Vieira 

(ex-Farense ) e Paulo Morei-
ra (ex-Águeda) foram apre-
sentados como reforços para 
a nova época, a poucos dias 
do início da pré-época. 

André, de 27 anos, começa 
uma nova aventura no lado 
oposto do mapa de Portu-
gal, já que até agora sempre 
jogou em equipas da região. 
No Farense conseguiu duas 
subidas de divisão e, segun-
do as suas palavras, vem 
para o Varzim. não só pelo 
projeto apresentado, mas 
pela grandeza do clube e da 
sua massa adepta. Já Paulo 

Moreira tem 20 anos e tem 
como grande objetivo evo-
luir e ajudar o clube a atin-
gir os seus objetivos. Apesar 
destas contratações, o plan-
tel ainda não está definido, 

com algumas indefinições 
em jogadores que podem 
não continuar, bem como 
outros que podem entrar, 
nomeadamente um terceiro 
guarda-redes.

O dia 1 de Julho marca o 
início da pré-época com os 
habituais testes médicos e 
possivelmente a divulgação 
do primeiro treino de cam-
po.

ASSEMBLEIA GERAL 
SUSPENSA

Aquela que seria que seria 
uma Assembleia histórica 
no clube centenário povei-
ro, pois estava agendada 
para ser realizada em pleno 
estádio, acabou por não se 
realizar. Num comunicado 
do presidente da AG, Mou-

ANDRÉ CRUD, O TIMONEIRO PARA LEVAR A NAU À 1ª DIVISÃO
O futsal já tem as regras 

definidas para as equipas 
que disputarão a subida à 
Liga Placard, entre as quais 
se encontram o Caxinas e 
o Rio Ave. Assim, o play-
-off será disputado no iní-
cio da época 2020/2021 e 
sobem duas formações do 
Campeonato Nacional da 
2ª Divisão. As 12 equipas 
na disputa da prova foram 
ordenadas através de um 
ranking que teve por base 
a classificação obtida na 1ª 

fase. O Rio Ave aparece no 
7º lugar. A prova dividir-se-á 
em 3 eliminatórias:

Na primeira, conforme 
sorteio, o Rio Ave irá enfren-
tar uma destas equipas: Santa 
Clara, Nun’Álvares, Sassoei-
ros, Ladoeiro, Barreirense, 
Nelas ou Fonsecas Calçadas. 
A eliminatória é disputada a 
uma mão e a turma de An-
dré Crud precisa de vencer 
para continuar a sonhar. Na 
2ª ronda participam os 4 
clubes vencedores da 1ª eli-

minatória e os 4 primeiros 
clubes do Ranking (Ferreira 
Zêzere, Dínamo Sanjoanen-
se, Caxinas e Olho Marinho) 
jogando um jogo entre si. Os 
4 clubes vencedores passam 
para a 3ª e última elimina-
tória. Nesta serão decididos 
os 2 clubes que sobem à Liga 
Placard.

No comando técnico dos 
vilacondenses continuará o 
luso-brasileiro André Crud, 
um homem da casa que re-
velou estar motivado para 

prosseguir um trabalho 
que considera inacabado: 

“No Rio Ave sinto-me em 
casa, já que a minha liga-
ção com este clube já dura 
há 15 anos. Aquando da 
paragem, estava confiante 
que a equipa estava perto 
de conseguir o objetivo 
da subida. Agora natural-
mente sinto uma motiva-
ção extra para continuar-
mos esse trabalho. Poder 
contar com grande parte 
do plantel deixa-me ainda 
mais confiante para atin-
girmos o sucesso”.

ra Gonçalves, foi divulgado 
que “esta decisão decorre 
do parecer negativo ema-
nado no dia de hoje, pelo 
Delegado de saúde con-
celhio, para a realização 
da mesma, em virtude da 
pandemia Covid-19, e in-
dependentemente das con-
dições de segurança e higie-
ne necessárias estarem por 
nós garantidas.”  Sendo esta 
uma reunião magna onde 
a Quotização era o motivo 
principal, prevê-se natural-
mente, a realização de nova 
AG ainda antes do início do 
campeonato.

PURISCA
Chegou a

Aos FUMADORES

COLABORE, O PAÍS AGRADECE

Defenda o Ambiente Urbano!
Não atire as beatas

(pontas de cigarro) 
para o chão!

Não é Decente!
(COM E SEM ISQUEIRO)*

Cigarreira - Cinzeiro

* vários modelos

Pub.

O Rio Ave recebeu e venceu, na noite da passada terça-feira, o Sporting de Braga, por 4-3, em jogo a contar para a 29ª jornada 
do campeonato nacional. Taremi (bisou), Nuno Santos e Gelson Dala marcaram para os vilacondenses. Com esta vitória, a 
equipa de Carlos Carvalhal sobe ao quinto lugar da tabela, com 47 pontos, reforçando as ambições europeias. O próximo jogo 
será no domingo à tarde no terreno do Gil Vicente.

SONHO EUROPEU CONTINUA VIVO APÓS MAIS UM TRIUNFO
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Realizou-se em Vila 
do Conde, de 20 a 22 de 
Junho, uma das primei-
ras provas “pós-Covid” 
com as devidas medi-
das de precaução sob a 
orientação da FPT e a 
ATPorto.

A organização da 
prova ficou a cargo do 
Ginásio Clube Vilacon-
dense e contou com o 
elevado número de 54 
tenistas vindos de todo 
o país.

Os resultados foram: 
Escalão +35 - João 

Silva do CtPorto venceu 
José Jervel do LTC Foz 
por 6/4 6/2

Escalão +45 Mário 
Guimarães do SCPorto 
venceu Miguel Cruz da 
ETMaia por 7/5 6/0

Escalão +55 José Pe-
reira do CTLagos ven-
ceu Manuel Gomes do 
CTPorto por 6/1 6/2

Na variante de pares 
Miguel Cruz ETMaia 
e Jorge Silva da ATS-
rªHora venceram Daniel 
Gottschalk e Marco Ma-
rasca do CTPorto por 
7/6(4) 3/6 e 13/11.

  Os tenistas do GCV 
Jorge Bastos (+35) e 
Nuno Araújo (+45) fi-
caram pelos oitavos de 
final.

TENIS: 
TORNEIO GCV 
VETERANOS

Sílvio Santos, do Clube 
Naval Povoense/Casa Favais, 
sagrou-se campeão nacio-
nal da primeira divisão de 
pesca de alto mar em barco 
fundeado. Leça da Palmei-
ra acolheu a quarta e última 
mão da competição que ter-
minou com dois atletas locais 
no pódio: além do título de 
Sílvio Santos, o terceiro lugar 
de Miguel Silva também lhe 
valeu a subida ao pódio final. 
Estes dois terminaram em 
posição de serem chamados 

SÍLVIO SANTOS 
(CNP/FAVAIS) 
SAGRA-SE 
CAMPEÃO 
NACIONAL

As modalidades do Clube Naval Povoense continuam os treinos tendo em vista o eventual regresso das competições de pólo 
aquático, natação e bodyboard. Dentro ou fora de água, miúdos e graúdos preparam-se fisicamente para a próxima temporada. 
Destaque na última semana para a secção de vela, que não conseguiu este ano realizar as tradicionais regatas de S. Pedro, mas 
não deixou de fazer a distribuição dos diplomas de nível de velejador a jovens praticantes da modalidade. 

JOVENS VELEJADORES DIPLOMADOS 

a integrar a seleção nacio-
nal. Sílvio terminou com 23 
pontos acumulados e uma 
vitória, Miguel totalizou 29 
pontos e dois triunfos. Mere-
ce ainda realce o sexto lugar 
de Juan Pato com 31 pontos 
somados. Além deste trio, re-
corde-se que os cinco atletas 
do Clube Naval Povoense/ 
Casa Favais que competiram 
no segundo escalão também 
tinham anteriormente con-
seguido a subida ao patamar 
mais alto da modalidade.

Pub.
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VOLEIBOL AMBICIOSO PARA HOMENS E MULHERES
Depois de anunciado um 

lote de luxo de reforços para 
a equipa masculina, chegou 
a vez da equipa sénior femi-
nina de voleibol do Clube 
Desportivo da Póvoa anun-
ciar algumas novidades. Te-
lma Silva, que jogou na épo-
ca passada no Desportivo 
das Aves, e a poveira Catari-
na Costa, vinda do Leixões. 
onde conquistou muitos tí-
tulos, sendo presença habi-
tual na seleção nacional. 

Uma equipa feminina que 
terá como treinadora Maria 
Carlos, outra poveira que 
agora regressa à “casa mãe”, 
onde iniciou a sua carreira 
desportiva. Sendo atual-
mente uma das secções do 
clube com mais meninas e 
meninos a praticar mini-vo-
léi, esta aposta nas equipas 
seniores é explicada pelo 

coordenador Igor Oliveira: 
“sendo as equipas seniores 
as montras que são as re-
ferências para os mais no-
vos, queremos (e estamos 
a trabalhar para isso) subir 
a fasquia, com duas equi-
pas competitivas e que irão 
lutar por subir de escalão. 

Ainda com muitas incer-
tezas em relação ao modo 
como irá decorrer a liguilha, 
pois já temos dois casos de 
equipas que desistiram, te-
mos o nosso planeamento 
em marcha, com um plano 
de treinos que incluem, no 
mês de Agosto, jogos contra 

FORMAÇÃO É PARA VALER NO BASQUETEBOL
Para o jovem Guilherme 

Nunes, o sonho começa a 
ganhar contornos de reali-
dade, pois acabou por ser 
uma das escolhas do pro-
fessor José Ricardo, para fa-
zer parte do plantel sénior. 
Uma notícia que não dei-
xou indiferente o jovem po-
veiro, que nesta fase da sua 
vida, tem a oportunidade 
de trocar o Centro de Alto 
Rendimento da FPB, pelo 
convívio com atletas que 
sempre admirou. “ Quando 
começamos a jogar, temos 
sempre o sonho de jogar 
na equipa sénior, o que irei 
realizar esta nova época. 
Estou muito feliz por par-
tilhar o balneário com ex-
celentes basquetebolistas e 
continuar a aprender. Evo-
luir e melhor dia a dia, para 
estar mais perto de agradar 
aos técnicos e também po-

der repetir a experiência de 
estar na seleção sub-18, são 
os meus maiores objetivos. 
O Desportivo tem um gran-
de desafio pela frente, que 
subir à Liga, e estou confian-
te que teremos uma equipa 
forte para lutar por esse ob-
jetivo” Estas foram as pri-
meiras declarações do jovem 
basquetebolistas poveiros, 

que assim colmata uma das 
duas saídas da época passa-
da. A secção de basquetebol 
do clube poveiro tem vindo 
a anunciar a continuidade 
dos seus quadros técnicos, 
e também as renovações 
dos atletas das suas equipas 
seniores, ainda sem grandes 
novidades no que concerne 
a atletas estrangeiros.

ANA E DIOGO 
PREPARAM FUTURO

Os basquetebolistas Ana 
Ramos e Diogo Brito estão 
de regresso à Póvoa após te-
rem concluídos os estudos 
superiores nos EUA. Ela vol-
ta para jogar no União Spor-
tiva dos Açores na próxima 
época e depois ambiciona ir 
para as ligas espanhola ou 
italiana. Após quatro anos 
na Universidade de San Die-

equipas de 1ª divisão. 
Já para Maria Carlos “co-

meçamos mais tarde, mas 
julgo que ainda a tempo de 
demonstrarmos que pode-
mos e devemos demonstrar 
a nossa ambição por subir 
de divisão. Este meu regres-
so é o concretizar de uma 

vontade comum, já que foi 
aqui que comecei a jogar 
voleibol, é o clube da minha 
terra e será sempre o meu, 
esteja onde estiver. Temos 
algum tempo para nos pre-
parar, e reforçar também a 
equipa de forma a lutar pela 
subida de divisão.

go, Ana Ramos reconhece 
que agora será mais fácil fi-
car perto da família. A jovem 
base tem, por estes dias, trei-
nado do pavilhão do Des-
portivo para manter a forma. 
Diogo Brito tem também 
aproveitado a companhia 
para treinar no mesmo espa-
ço e aprimorar aspetos técni-
cos. O extremo-base poveiro 

reconhece a importância 
da experiência acumulada 
na Universidade de Utah 
State. O futuro deve passar 
por Espanha, mas ainda é 
uma incógnita, segundo 
admitiu. Diogo Brito está 
também com ansioso por 
ver o CDP no escalão prin-
cipal e espera que esse ob-
jetivo seja atingido. 

HÓQUEI DECIDE FUTURO 
ENTRE 12 E 26 DE SETEMBRO

A equipa sénior de hó-
quei em patins do Despor-
tivo já conhece o resultado 
do sorteio da liguilha que 
dará acesso à II divisão na 
temporada 2020-21. Os po-
veiros iniciam a competição 
a 12 de Setembro contra a 
equipa que for apurada atra-
vés da pré-liguilha. No dia 

posterior os comandados de 
Ruben Fangueiro defrontam 
o Feira. No fim de semana 
seguinte há folga no sába-
do e duelo com o Limianos 
no domingo. A competição 
termina no dia 26 frente ao 
Fânzeres. Deste grupo de 
cinco clubes, sobem os três 
primeiros classificados.

REFORÇO QUE DEIXOU DE SER NO ANDEBOL
O lateral esquerdo Gon-

çalo Vieira, que foi anun-
ciado como reforço da 
equipa sénior do Póvoa 
Andebol, não irá jogar no 
campeonato português na 
próxima época. O jovem 
do Sporting teria já um 
acordo de cavalheiros com 
os dirigentes poveiros, 
mas com o interesse de-
monstrado pelos franceses 

do Toulouse acabou por op-
tar pela saída de Portugal. 

É público e sabido que os 
poveiros têm reforçado o 
plantel com os olhos postos 
numa participação honrosa 
na 1ª divisão, embora para 
lá chegar ainda seja preci-
so ultrapassar a Liguilha, 
onde Almada e Sanjoanen-
se têm uma palavra a dizer. 
Face a este contratempo, o 

responsável pela equipa 
sénior, José Henrique Tei-
xeira, lamenta a quebra 
do compromisso, mas foi 
adiantando que “ o nosso 
projeto não depende de 
ninguém específico, mas 
de todo um grupo que 
queremos que seja como 
uma verdadeira família, 
sob comando do técnico 
Jorge Carvalho.
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ÚLTIMAS

CARLOS MANUEL 
MARQUES 
PEREIRA

MARIA 
DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA PEDRO

MARCELINO 
 DA SILVA
BARBOSA

MARIA 
DO CARMO 
MOREIRA

ARMÉNIO 
RAMOS 

DE SÁ EIRAS

MARIA MARGARIDA 
FERREIRA RAMOS 

SILVA 

CONSTANTINO
JOAQUIM

PALMEIRA 

JOAQUIM
COSTA
SOUSA

MARIA OLIVEIRA
DA SILVA

“Maria Lua”

MODIVASÁRVORE CAXINAS

RATESLAÚNDOS

LABRUGEAREIA - ÁRVORE

RATESVILA DO CONDE

Faleceu com 61 anos e foi 
sepultada a 23 de junho no 
cemitério da freguesia.

Faleceu com 65 anos e foi 
sepultada a 20 de junho no 
cemitério de Árvore.

Faleceu com 74 anos e foi 
sepultada a 25 de junho no 
cemitério das Caxinas.

Morreu com 95 anos e foi 
sepultado a 28 de junho no  
cemitério  de Rates.

Morreu com 91 anos e 
foi sepultado a 15 de junho 
no  cemitério de Laúndos.

Morreu com 67 anos e 
foi sepultada a 24/06 no 
cemitério da freguesia.

Morreu com 87 anos e 
foi sepultada a 30/06 no 
cemitério de Árvore.

Faleceu com 75 anos e foi 
sepultado a 27 de junho no 
cemitério de Rates.

Faleceu com 91 anos e foi 
sepultado a 25/06 no cemi-
tério de Monte do Mosteiro.
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O Dinheiro não pode 
comprar amor.

O dinheiro pode comprar 
bons jogadores, construir 
um estádio maior, mais con-
fortável, mais espetacular, 
com luzes cintilantes, com 
cinema, academia e até um 
centro comercial.

Liverpool tem esse di-
nheiro. E gasta. Mas entre 
os seus ativos, há algo que 
nunca adquiriu e que, por 
mais que seus proprietários 
o desejassem, nunca poderia 
vender: o amor de Anfi eld.

De casa para o estádio, 
do estádio para casa. A ca-
minhada que os adeptos fa-
ziam quando eram crianças, 
com os seus pais, com co-
legas, quando eram adoles-
centes, é a mesma que hoje 

A bola vai voltar a rolar e 
não tarda muito... O presi-
dente do Varzim levantou a 
ponta do véu sobre os pla-
nos para a próxima tempo-
rada. 

“O início dos treinos está 
defi nido e iremos começar 
em julho pois temos a indi-
cação que o futebol iniciar-
-se-á em meados de agos-
to. Temos o plantel todo 
equacionado, basicamente 
está todo negociado, faltam 
fechar algumas situações, 
mas já há compromisso de 
palavra”, revelou. Edgar Pi-
nho também traçou os ob-
jetivos futuro: “A academia, 

o novo estádio e recolocar 
o clube numa divisão onde 
eu me habituei a vê-lo du-
rante muitos anos. São três 
sonhos possíveis e difíceis, 
mas eu acredito que a seu 
tempo acontecerá. Acredito 
que é possível e se for possí-
vel com esta equipa diretiva, 
não num mandato, e se eu 
tiver forças, e esta equipa es-
tiver predisposta e se os só-

... o recorde de golos 
numa época na primeira 
liga portuguesa  é de Hec-
tor Yazalde, com 46 golos 
na época 73/74 pelo SCP.

O AMOR DE ANFIELD

SABIAS QUE ...

AMBIÇÃO DE UM FUTURO MELHOR

OLHAR PARA CIMA
De vento em popa vai esta 

caravela. Voltado da para-
gem continua com a mesma 
crença e a mesma qualida-
de do futebol apresentado. 
Com Taremi e Dala como fi -
guras de proa, estão sempre 
alimentando o sonho euro-
peu e a cimentar cada vez 
mais os lugares cimeiros. A 
equipa apresentou-se nesta 
era pós quarentena como 
sempre a vimos, pressionan-
te na perda, com posse de 
bola, criatividade no miolo 

e sempre a construir a par-
tir de trás. Com 6 pontos em 
12 possíveis vai almejando o 
quinta e até o quarto lugar 
na tabela, objetivos bem pos-
síveis para a caminhada que 

Desde a rua e da praia de Matosinhos até à autêntica incubadora que o Leixões revelou ser, 
Horácio é um dos rostos de uma geração conhecida como os “bebés do Leixões”. Criado nessa 
envolvência muito própria, num futebol livre e fl uído que divertia e cativava, estreou-se na 
Primeira Divisão em meados dos anos 60.

Avançado ágil e veloz, sabia posicionar-se e aproveitar as fragilidades das defesas adversá-
rias. Com instinto goleador, deixou um rasto de golos e apesar de não ser muito alto era dono 
de uma grande capacidade de impulsão.

Mudou-se para a Póvoa em meados dos anos 70. No Varzim reencontrou António Teixeira, 
seu velho mestre. Encantou pela técnica que exibia, pela entrega ao jogo, pelos golos. Em seis 
épocas no Varzim, Horácio foi fi gura de proa num período áureo da história do clube. Muito 
acarinhado, ainda hoje é recordado como um dos melhores e mais profícuos avançados que 
equiparam de alvinegro.

Com mais de 300 jogos efetuados no principal escalão, Horácio marcou um período do 
futebol português.

HORÁCIO

fazem com os seus fi lhos. 
Por muitos quilómetros que 
os separam do centro de 
Liverpool, o seu corpo ou, 
pelo menos, a sua mente, 
consegue chegar lá a toda a 
hora. Porque Anfi eld não é 
apenas um estádio, é o seu 
habitat natural.

O pessimismo durou al-
guns anos mas isso não 
impediu que eles continuas-
sem a apoiar, e tudo come-
çou a melhorar quando o 
Liverpool conheceu Jürgen. 
E sentiram a glória perto 
novamente.

O Liverpool é campeão 
inglês, 30 anos depois da úl-
tima conquista.

Parece-me uma excelente 
altura para uma peregrina-
ção a Anfi eld, por amor. falta. Muito tinta tem corri-

do sobre a permanência de 
Carlos Carvalhal ao lema da 
caravela, mas o que é certo é 
que, independentemente do 
destino, o rumo está traçado 
e bem vincado na carta de 
navegação. O Rio Ave tem 
ainda pela frente desafi os 
difíceis para enfrentar mas 
pode-se gabar de ser uma 
equipa mais nesta época. 
A ver vamos o seguimento 
desta bela história de fute-
bol.

cios assim o entenderem”, 
adiantou o dirigente.

Edgar Pinho acredita 
na concretização deste 
cenário revelando ainda 
que o plantel tem o princi-
pal para a próxima época 
“Ambição não nos falta, 
mas sempre com os pés 
bem assentes na terra. So-
mos gente de irmos à luta e 
teremos uma equipa forte 
para fazer um campeonato 
que nós ambicionamos.”

O presidente está con-
fi ante e só falta mesmo a 
bola voltar a rolar, os joga-
dores a treinar e os adep-
tos a vibrar. 
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 O Tribunal Central de Ins-
trução Criminal, de Lisboa, 
determinou o levantamento 
das medidas de coação mais 
gravosas aplicadas ao presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Barcelos, mantendo, 
apenas, a medida de Termo 
de Identidade e Residência 
e a caução. No despacho, 
proferido no passado dia 24 
de junho, o Juíz Carlos Ale-
xandre considerou “extintas 
por decurso do seu prazo 
máximo legalmente admis-
sível” as medidas de coação 
impostas ao autarca no âm-
bito da Operação Teia, de-
signadamente, “a proibição 
de contactos com os funcio-
nários da Câmara Municipal 
de Barcelos, bem como fun-
cionários da empresa Me-
diana e demais empresas da 
arguida Manuel Couto”. Esta 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS 
JÁ PODE CONTACTAR COM FUNCIONÁRIOS

decisão surge depois do Tri-
bunal da Relação do Porto 
ter anulado, em outubro de 
2019, a medida de coação de 
obrigação de permanência 
na habitação, com sujeição a 
meios de vigilância eletróni-
ca, substituindo-a por uma 
caução de 20 mil euros. O 
Tribunal da Relação, recor-

de-se, considerou esta medi-
da como “desproporcional, 
desadequada e desnecessá-
ria”. Dos recursos apresen-
tados por Miguel Costa Go-
mes nas instâncias judiciais 
fica ainda por decidir, pelo 
Tribunal da Relação de Lis-
boa, a declaração de especial 
complexidade do proces-

ALUNOS DE BARCELOS 
E FAMALICÃO PREMIADOS

O trabalho apresentado 
pela turma 4.º C da Esco-
la Básica da Freguesia de 
Abade de Neiva, Barce-
los, conquistou o 2º lugar 
de Melhor Trabalho do 2º 
ciclo do ensino básico da 
10.ª edição do projeto de 
educação financeira “No 
Poupar Está o Ganho”, 
promovido pela Fundação 
Dr. António Cupertino de 
Miranda e ao qual con-
correram 5.792 alunos, do 

ensino básico ao secundário, 
de todas as escolas do país. 
Os alunos de Abade de Nei-
va concorreram com o vídeo 
“Opiniões dos alunos sobre 
a importância da Educação 
Financeira.” 

Quanto ao 2º ciclo, a dis-
tinguida foi a turma 10 do 
6º ano da Escola Básica Jú-
lio Brandão, em Vila Nova 
de Famalicão, com o projeto 
“€UROGEST – ‘carteira’ di-
gital”.

Pub.

Admite-se
Operador de Produção / 

Fiel de Armazém
(Entrada imediata)

- Habilitações mínimas ao nível do 12º ano de escolaridade

- Domínio das ferramentas de Office (Excel, Word, Outlook)
- Responsável
- Autónomo
- Viatura própria

Enviar currículo para: saomiguel@jlmachado.com

Candidaturas até 31 de Julho de 2020

so, proferida pelo Tribunal 
de Instrução Criminal do 
Porto. Com a decisão agora 
tomada pelo TCIC, o Presi-
dente da Câmara recupera 
em pleno todos os contac-
tos com os funcionários do 
Município, mantendo intac-
tas todas as suas competên-
cias e funções de Presidente 
da Câmara de Barcelos. O 
Município disse ainda que 
aguarda serenamente o de-
senvolvimento do processo 
e mantém plena confiança 
no trabalho de apuramento 
da verdade realizado pela 
Justiça.

SUBSTITUIÇÃO 
DE VEREADOR 
 
O vereador José Beleza 

suspendeu por 90 dias o 
mandato na Câmara Mu-

nicipal de Barcelos, desde o 
dia 17 de junho, por moti-
vos pessoais e profissionais. 
José Beleza exercia funções 
a tempo inteiro, tendo-lhe 
sido atribuídos os pelou-
ros de Artesanato, Turismo, 
Ambiente, Mobilidade e 
Transportes. Em sua subs-
tituição, tomou posse Ilda 
Trilho.  
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MUNICÍPIO DE ESPOSENDE PREPARA ÉPOCA BALNEAR EM SEGURANÇA
Face ao cenário decor-

rente da situação da Co-
vid-19 e a todos os condi-
cionalismos existentes, o 
Município de Esposende 
afirma-se empenhado em 
assegurar que a época bal-
near decorra com a maior 
normalidade possível e 
possa garantir as melho-
res condições de higiene 
e segurança. Entre outras 
medidas, a autarquia dis-
ponibiliza, anualmente, in-
fraestruturas de apoio em 
quatro praias concelhias, 
essenciais para o cumpri-
mento dos critérios refe-
rentes ao galardão Bandei-
ra Azul da Europa (Apúlia, 
Ofir, Suave-Mar e Cepães), 
e ao galardão Praia Acessí-
vel (Cepães e Apúlia).

Considerando que a épo-
ca balnear será, este ano, 
mais curta, o Município 
estabeleceu um conjunto 
de apoios a atribuir aos 
concessionários de praia, 
os quais estão sujeitos a 
uma série de restrições 
adicionais no exercício da 
atividade, no âmbito do 
combate às nefastas con-
sequências económicas e 
sociais resultantes da pan-
demia. Assim, de modo a 
garantir a saúde e seguran-
ça para todos e o apoio a 
esta atividade económica, a 
Câmara assumiu a vigilân-
cia marítima nas zonas não 
concessionadas, entre 27 
de junho e 30 de setembro. 
Através de uma empresa 
externa, vai assegurar as 
tarefas de manutenção, 
limpeza e higienização das 
instalações sanitárias pú-
blicas ou de acesso público 
existentes nas praias, ga-
rantindo uma rotina eficaz 
de limpeza que assegure 
o cumprimento das reco-
mendações da Direção Ge-
ral de Saúde. 

Em nome dos conces-
sionários, assumirá o custo 
associado aos consumos 
de água das instalações 
sanitárias públicas e de 

acesso público existentes nas 
praias, bem como dos chu-
veiros e lava-pés. Assumir 
ainda a produção e a coloca-
ção de toda a sinalização in-
formativa e de sensibilização 
imposta pela Agência Por-
tuguesa do Ambiente, quer 
nas zonas concessionadas, 
quer nas zonas não conces-
sionadas, suportando tam-
bém os encargos do aluguer 
de infraestruturas de apoio, 
como sanitários e apoios aos 
primeiros socorros, ficando 
também ao cargo da autar-
quia a instalação das estru-
turas destinadas a zonas de 
isolamento para pessoa com 
sintomas COVID-19.

Neste pacote de medidas 
insere-se também o apoio 
aos concessionários nas 
marcações dos circuitos de 
circulação nas várias zo-
nas balneares e na cedência 
das necessárias placas, bem 
como a implementação de 
ações de sensibilização jun-
to dos banhistas, em cola-
boração com a Esposende 
Ambiente e com recurso 
aos jovens bolseiros do en-
sino superior. O Município 
vai assegurar a manutenção 
de passadiços de acesso às 
zonas balneares, concessio-
nadas e não concessiona-
das, vai criar espaços para 
estacionamento ordenado 
e em segurança e organizar 
ações de acompanhamento 
e fiscalização com as entida-
des competentes no sentido 
de fazer garantir todas as 

condições de segurança aos 
utilizadores e aos concessio-
nários.

 A intervenção da Câma-
ra Municipal passa tam-
bém por assegurar as ações 
de limpeza dos areais e das 
zonas envolventes, por in-
crementar a distribuição de 
equipamentos de recolha 
de resíduos e por reorgani-
zar os circuitos de recolha 
de resíduos no sentido de 
minimizar os tempos entre 
recolhas, ações a concretizar 
no âmbito do contrato com 
a SUMA. 

Para além de todas estas 
ações, que envolvem um in-
vestimento de 59 mil  euros, 
será, ainda, celebrado um 
protocolo com a Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
em termos a definir.

ENTRE OS DESTINOS 
PREFERIDOS DAS
 FAMÍLIAS NACIONAIS

A praia de Apúlia, Espo-
sende, figura entre os 18 
destinos nacionais ideais 
para férias em família, cuja 
eleição decorre até 15 de ju-
lho. O objetivo deste projeto 
liderado pela Vrbo, platafor-
ma especialista em arrenda-
mentos de férias para famí-
lias, é reconhecer o grande 
esforço desenvolvido pelos 
municípios portugueses 
para receber famílias e asse-
gurar umas férias memorá-
veis e em segurança. A praia 
de Apúlia é um dos quatro 

destinos balneares do con-
celho de Esposende que os-
tenta a Bandeira Azul, sím-
bolo de reconhecimento da 
qualidade da água balnear 
e o cumprimento de uma 
série de critérios ao nível 
das infraestruturas de apoio 
à praia, gestão de resíduos, 
limpeza do areal, assistência 
a banhistas, acessibilidades 
e informação pública. Lem-
bre-se que a praia de Apúlia 
foi distinguida com o Pré-
mio Cinco Estrelas Regiões, 
na categoria de Praias, após 
a votação nacional que re-
gistou a participação de mais 
de 300 mil pessoas.

PREMIADOS 
DO CONCURSO 
DE IDEIAS E-MOVE

Numa cerimónia simbó-
lica, decorreu no passado 
dia 23 de junho, no Centro 
de Educação Ambiental de 
Esposende, a entrega de 
prémios aos alunos vence-
dores do Concurso de Ideias 
“E-MOVE põe Esposende 
a mexer”. A iniciativa inte-

grou o projeto E-MOVE 
– Projeto de Promoção da 
Mobilidade Sustentável em 
Esposende, desenvolvido 
em parceria pelas empre-
sas municipais Esposen-
de Ambiente e Esposende 
2000 e

financiado pelo Fundo 
Ambiental.

Os alunos Gustavo 
Areias, Mariana Silva, Olí-
via Couto e Nuno Silva, 
do 7.º C, da Escola Básica 
António Rodrigues Sam-
paio, conquistaram o pri-
meiro prémio, enquanto 
que Jacinta Silva e Tiago 
Cardoso, alunos do 6.º D, 
da mesma escola, foram 
agraciados com uma Men-
ção Honrosa. O trabalho 
vencedor será utilizado na 
produção de um outdoor, 
que incluirá a frase/men-
sagem concebida pelos 
alunos da Menção Honro-
sa, o qual será exposto no 
próximo mês de setembro, 
integrado nas comemora-
ções locais do Dia Europeu 
sem Carros. Para além de 
um cheque-oferta no valor 
de 75 euros, os autores do 
trabalho vencedor foram 
ainda premiados com um 
ecoponto doméstico, um 
para-vento, uma mochi-
la, uma t-shirt e materiais 
informativos do projeto 
E-MOVE, um bloco e um 
lápis do Centro de Educa-
ção Ambiental e uma gar-
rafa de água reutilizável da 
Esposende 2000. Todos os 
participantes no concurso 
foram contemplados com 
uma entrada gratuita nas 
Piscinas Foz do Cávado.
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Bi - Como te descreves?
JRR - Como li no último 

dia de São João: “O João 
chama a atenção em qual-
quer lugar que esteja, seja 
pela boa disposição ou pelo 
charme! Gosta de testar os 
seus limites, gosta de fazer 
desporto e gosta de acordar 
cedo!”. Acho que é uma des-
crição interessante.

Bi - Data de nascimento?
JRR - 12 de outubro de 

1982.

Bi – Signo?
JRR- Balança.

Bi - O que dizem do teu 
signo?

JRR - Que somos uns di-
plomatas, gentis, doces, 
agradáveis, suaves e justos.

Bi - Livro preferido?
JRR - ‘Varzim SC - Orgu-

lho de um Povo’.

Bi - Filme preferido?
JRR - ‘Space Jam’, com Mi-

chael Jordan, o meu ídolo de 
infância, como protagonista.

Bi - Cor favorita?

JOÃO RICARDO REINA
Nasceu e vive na adorada Póvoa de Varzim. Estudou cinco anos em Braga para se licenciar em Comunicação Social. Após concluir o cur-

so surgiu a proposta para trabalhar na Rádio Onda Viva. Foi, gostou e lá continua há 15 anos, com colaborações simultâneas em jornais 
locais e apresentação de eventos desportivos.  

Preparação:  

1. Esmagar a banana com 
um garfo (bem esmagadinha). 
 
2. Misturar numa tigela a ba-
nana, a aveia, a alfarroba e o 
ovo e mexer muito bem para fi-
car uma pasta homogénea. 
 
3. Levar a uma frigideira anti-ade-
rente em lume médio e virar depois 
de um dos lados desapegar da fri-
gideira.

BITAITES

JRR - Preto, branco e ver-
melho. As cores do Varzim 
que amo, do meu querido 
bairro e de outra paixão que 
tenho.

Bi - Programa ou saída 
perfeita?

JRR - Sair cedo de casa 
para andar de bicicleta com 
o meu filho Joáo e minha 
esposa Sónia, de preferência 
junto ao mar, com muitos 
quilómetros acumulados a 
justificar uma refeição que 
reponha as calorias consu-
midas!

Bi - A tua música é?
JRR - Aquela que estiver a 

tocar no momento.

Bi - Destino de eleição?
JRR - Gostava de ir aos 

EUA e ver um jogo da NBA.

Bi - Prato principal?
JRR - Bacalhau à brás.

Bi – Sobremesa?
JRR - Fruta. Uma qual-

quer.

Bi - Não resisto a?
JRR - Dar muitos beiji-

PANQUECAS DE ALFARROBA, AVEIA E BANANA
Ingredientes:

1 banana madura,
1 colher de sopa de farinha de aveia,
1 colher de sopa de farinha de alfar-

roba,
1 ovo

nhos ao meu descendente.

Bi - Um segredo ou uma 
curiosidade sobre ti?

JRR - Adoro correr e espe-
ro que a Covid-19 não volte 
a ditar o adiamento da Ma-
ratona de Paris em outubro 
como já sucedeu em abril.

Bi - Um amigo é aquele 
que?

JRR - Ajuda, Moraliza, 
Incentiva, Gosta e Olha por 
nós ...

Bi - Quem é o teu herói 
real ou ficção?

JRR - Jesus.

Bi - Um desejo ou meta a 
cumprir?

JRR - Correr as seis Ma-
jors. ou seja, as mais impor-
tantes maratonas do mun-
do: Chicago, Boston, Nova 
Iorque, Londres, Berlim e 
Tóquio. 

Bi - O que é que ainda está 
para vir?

JRR - Os 38. O meu é já 
este ano, o outro parece que 
só em 2021...
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DANIEL SÁ FERREIRA

JÚLIO ALVES

Por causa do descontrolo 
na contenção do corona-
vírus em Lisboa, Portugal 
entrou em mais uma lista 
de destinos proibidos a vi-
sitar no verão, desta feita 
são os cidadãos do Rei-
no Unido a serem proibi-
dos de vir passar cá férias.

Representado os ingle-
ses a maioria dos turistas 
a visitar grande parte das 
localidades costeiras, espe-
cialmente a sul, avizinha-
-se um Verão negro para a 
economia. Já não bastava 
o abrandamento das ex-
portações que efetivamen-
te não se pode controlar, 
este é mais um empurrão 
para o abismo. Um empur-
rão que podia ser evitado. 

Numa altura destas em vez 
de apresentar soluções para 
a contenção da transmissão 
do vírus em Lisboa, o nosso 
(des)Governo anda entretido 
é com a TAP, não tem tempo 
para obrigar as empresas de 
transportes públicos de Lis-
boa a funcionarem em plena 
capacidade mas tem tempo 

Se - como escrevi no artigo 
da edição passada - a vitória 
de Marcelo Rebelo de Sou-
sa é quase certa e se não se 
adivinha nenhuma evolução 
particularmente interessante 
à esquerda do espectro polí-
tico, a candidatura já anun-
ciada de André Ventura, e a 
possibilidade de surgir outro 
candidato no espaço político 
do CDS e da IL, são ainda 
objectos interessantes para 
análise.

A virtude de uma putativa 
candidatura de Adolfo Mes-
quita Nunes seria permitir 
que os liberais desencanta-
dos com Marcelo Rebelo de 
Sousa tivessem uma alterna-
tiva à direita que não André 
Ventura. Mas o espaço po-
lítico para essa candidatura 
parece exíguo, e um mau re-
sultado eleitoral não deixa-
ria de ter impacto nas aspi-
rações que Mesquita Nunes 
poderá guardar de um dia 
vir a presidir ao CDS. Por 
outro lado, a nova liderança 
do CDS não poderá deixar 
de pensar que ganha com 
qualquer resultado de Mes-
quita Nunes: se for mau, vê 
um adversário interno a ser 

forçado a fazer uma travessia 
no deserto; se for bom, po-
derá ser apresentado como 
o início de um renascimento 
eleitoral do CDS. A Inicia-
tiva Liberal provavelmente 
terá medo de ir a votos com 
um candidato próprio, até 
pela eventual comparação 
que poderá ser feita com o 
resultado de Ventura, pelo 
que a candidatura de Mes-
quita Nunes seria útil para 
muitos. Restará saber se será 
útil para o próprio. Depois 
de ter abandonado a vida 
política activa para se dedi-
car à vida profissional , e de 
recentemente ter recusado 
disputar a liderança do CDS, 
não parecem ser muitos os 
argumentos passíveis de jus-
tificar um regresso em cir-
cunstâncias potencialmente 
adversas, mas tratando-se 
de alguém que já aceitou um 
desafio como o de concorrer 
à Câmara Municipal da Co-
vilhã, será sempre pruden-
te considerar a sua decisão 
como imprevisível. 

O que não é difícil de pre-
ver é a estratégia que André 
Ventura pretende adoptar 
para conseguir um resultado 

eleitoral que possa ser apre-
sentado como uma vitória, 
e que force o país político 
a levá-lo um pouco mais a 
sério. Ventura só tem sido 
coerente ao longo de todo 
o seu trajecto político com 
uma coisa: a busca de aten-
ção mediática. Cada vez que 
um qualquer acontecimento 
ameaça afastar os holofotes, 
logo surge mais uma provo-
cação, mais uma declaração 
incendiária, mais uma con-
duta indefensável. O modus 
operandi é bem conhecido 
para aqueles que acompa-
nharam a ascensão política 
de Donald Trump nos Esta-
dos Unidos. 

O sonho de André Ventu-
ra é conseguir captar a par-
te do eleitorado do PSD e 
do CDS que gostaria que os 

seus líderes dissessem o tipo 
de coisas que ele diz. Só que 
com um candidato tão po-
pular como Marcelo Rebelo 
de Sousa, tal não se afigura 
fácil.

Ventura tentará forçar a 
bipolarização, apresentan-
do-se como alguém que “diz 
as verdades” contra um Mar-
celo que acusará de ser a en-
carnação do “sistema”.

Marcelo - que é nativo 
do mediatismo e da políti-
ca- vai ignorá-lo olimpica-
mente, coisa que fará com 
todos os adversários. A sua 
campanha, ou falta dela, será 
novamente um exercício de 
deixar correr o relógio. Se a 
pandemia que vivemos não 
voltar a estragar as contas de 
toda a gente, parece-me que 
com o sucesso expectável.

para anunciar que vão ser 
precisos mais uns milhões 
para nacionalizar a TAP.

O país está a passar de 
bestial a besta por causa de 
uma cidade, uma cidade que 
vai arrastar o resto do país 
para uma depressão muito 
mais severa que a de 2011 
e em de tomarem medidas 
como prontamente fizeram 
no início da pandemia só 
vemos paninhos quentes. 
Onde estão agora os ilumi-
nados a pedir uma cerca 
sanitária? Onde estão os 
entendidos a pedir confina-
mento obrigatório? Devem 
andar entretidos com a TAP.

Quando era o Norte, 

éramos velhos e ignoran-
tes e as medidas deveriam 
ser drásticas, agora como 
é lá em Lisboa, vamos ter 
calma e resolver primei-
ro o problema da TAP. 

Uma empresa que só é pri-
vada quando dá lucro e as-
sim que está no prejuízo toca 
a nacionalizar, assim é fácil! 
Isto é brincar com o dinhei-
ro do Zé Povinho. E vem 
logo o Marcelo dar o jeito 
ao amigo Costa e defender 
a nacionalização com o in-
teresse nacional da compa-
nhia aérea, e quando foi para 
privatizar? Aí já não era ne-
cessário defender o interesse 
nacional? Que palhaçada. 

Quando a ministra da 
saúde começou a dizer a 
verdade em relação aos nú-
meros do covid19 em Lisboa 
foi vêr o nosso Primeiro, 
com a prepotência típica 
de um ditadorzeco socia-
lista, mandá-la calar por-
que o discurso não era útil.

Agora vemo-lo ocupa-
dissimo em reuniões com 
os donos da TAP em vez 
de resolver os problemas 
dos contágios descontro-
lados em Lisboa. Mas quer 
salvar a TAP para quê? 

Afinal continuando a coisa 
assim o país muito em breve 
vai ser proibido de ser visita-
do por todos os outros países. 

OPINIÃO

LISBOA A 
VER AVIÕES

PRESIDENCIAIS 
E AUTÁRQUICAS: 
A REENTRADA
POLÍTICA (3)
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Parece que uma das lições 
que em todo o mundo (e 
particularmente na Europa) 
está a ser retirada da vivência 
da pandemia é a necessida-
de de alterar os modelos de 
mobilidade, sobretudo em 
meio urbano. Os circuitos 
para bicicletas e os percur-
sos pedonais estão no centro 
desta megaoperação da nova 
mobilidade (suave, amiga do 
ambiente e da economia). 
Uma rápida referência ao 
que se passa na Europa e nas 
grandes cidades portuguesas 
ajuda-nos a compreender 
o acerto (até com caráter 
pioneiro) do que se está a 
fazer na Póvoa de Varzim.

A nova mobilidade 
na Europa

Já aqui falámos da capi-
tal norueguesa (Oslo) e de 
quanto a revolução ali ope-
rada, em termos de mobili-
dade, podia (devia!) inspirar, 
nesta matéria, a reabilitação 
em curso na área da Matriz.

Barcelona, a capital da 
Catalunha, não satisfeita 
com ser, de há muito, uma 
das melhores cidades do 
mundo para andar em bici-
cleta (tinha, há 2 anos, mais 
de 300 quilómetros de ci-
clovias), está a acrescentar 
21 km a esta rede e 12 km 
à de espaços pedonais. E 
vai limitar a 30 km/hora a 
velocidade máxima nas ar-
térias mais movimentadas. 

Bruxelas está a acrescen-
tar 40 quilómetros à rede ci-
clável. Iniciou estes trabalhos 
em Maio, pressionada pela 
pandemia e aparentemente 
a título transitório, mas as 
autoridades já afirmam que 
a medida veio para ficar. 

Milão – a poluidíssima 
Milão que, como toda a 
Lombardia, foi das cida-
des italianas mais atingi-
das pela pandemia – está a 
reconverter 35 km de ro-
dovias em pistas cicláveis 
e pedonais, convencida de 
que muitos dos 1, 4 mi-

lhões de utentes diários dos 
transportes públicos pas-
sarão a usar a bicicleta nas 
deslocações casa-emprego.

Em Paris, foi anteci-
pada em 3 anos (de 2024 
para 2021) a empreitada 
de construção de mais 650 
km de ciclovias. Um plano 
ambicioso, apoiado por for-
tes incentivos financeiros 
para que os cidadãos ad-
quiram bicicletas e mudem 
o padrão de mobilidade. 

A nova mobilidade 
em Portugal

Lisboa, que no próximo 
mês acrescentará 26 quiló-
metros à sua rede de pis-
tas cicláveis, e em Setem-
bro mais 30, e em Março 
de 2021 outros 25, disporá 
então de uma rede ciclá-
vel com 81,5 quilómetros.

Numa cidade cuja oro-
grafia não é propriamen-
te incentivadora do uso 
da bicicleta em todo o 
território, o município 
disponibiliza apoios, de-
signadamente, para a aqui-
sição de bicicletas elétricas.

O Porto terá, até final 
deste ano, 35 km de percur-
sos cicláveis. Até Dezembro 
toda a cidade ficará ligada 

por estes percursos, que se-
rão apoiados por parques 
de estacionamento e esta-
ções (bicicletários) vigiados. 

A nova mobilidade 
na Póvoa de Varzim 

A Póvoa de Varzim não 
esperou pela pandemia 
para implementar as estru-
turas da nova mobilidade, 
com uma rede de ciclovias 
e de percursos pedonais 
que, naturalmente mais 
visíveis em meio urba-
no, ligam todo o concelho.

Numa cidade que foi pio-
neira na pedonalização de 
arruamentos, e que também 
foi das primeiras a assumir, 
como desígnio estratégico ao 
nível da sua política urbanís-
tica, a aposta na mobilidade 
sustentável, faz todo o senti-
do o incremento que, nos úl-
timos anos (particularmente 
no atual mandato de Aires 
Pereira), tem sido dado à 
construção destes meios 
(suaves) de mobilidade.

Em 16 de setembro de 
2019 (no 1º dia da Semana 
Europeia da Mobilidade), o 
município da Póvoa de Var-
zim apresentou o mapa geral 
da rede de ciclovias, com 6 
grandes trajetos: na marginal 

(4,2 km), entre o parque da 
cidade e a marginal (1,8 km), 
na av. 25 de abril (3,5 km), 
entre Penouces e a marginal 
(2,7 km), entre Penalves e 
estação de metro (1,3 km), 
entre a cidade e Balasar (18.1 
km) – ou seja, no total, 31,6 
km. Num concelho onde, 
então, 69% das viagens eram 
feitas em automóvel (e ape-
nas 2% em bicicleta!), a mu-
dança de paradigma impõe-
-se. A experiência, ainda que 
curta, confirma a crescente 
adesão dos Poveiros à nova 
proposta de mobilidade.

No tocante a percursos 
pedonais, pontualmen-
te partilhados com as ci-
clovias, a rede municipal 
atinge já 36,8 km, a que 
há que acrescentar os 23,3 
km dos Caminhos de San-
tiago (Central e da Costa).

Ou seja: ao bom hábito, 
que já tínhamos, de cami-
nhar, é agora acrescentada 
a oferta de novos trajetos, 
que são outras tantas opor-
tunidades de conhecer me-
lhor a realidade que nos 
rodeia e que, tantas vezes, 
nos passa despercebida.

Há tanto a desco-
brir, e a admirar, nes-
te pequeno concelho!

P.R.

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

EM TEMPOS DE CORONA VÍRUS - O NOVO NORMAL (3)

CRÓNICA

A NOVA MOBILIDADE
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5 DIFERENÇAS

JOGO DE SOMBRAS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU
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Póvoa

ANEDOTAS

ANEDOTA NO CONSULTORIO MEDICO

Um homem vai ao psiquiatra: 
- Qual é o seu problema? - Perguntou o doutor. 
- Bem... é que eu tive uma discussão com a minha sogra e ela disse-me 
que não falaria comigo durante um mês. 
E o psiquiatra: - Para muitos, isso não é problema. Muito pelo contrário... 
- Só que para mim é um grande problema! 
- Mas porquê? - Quis saber o psiquiatra. 
- É que o prazo termina hoje!

Num hospital, havia só um médico e várias enfermeiras e médicas... Vi-
ra-se uma para a outra:
 -Sabes quem é que morreu? 
-Não! 
-O Mário! 
-Não! Buááááááá, o Mário morreu! 
Depois noutro corredor: -Olha, (snif, snif) o Mário morreu. 
-Buáááááááááááá. 
E a notícia vai-se espalhado corredor em corredor até que chega aos 
ouvidos do médico:
 -Olhe, Dona Inês: quem é que morreu? 
-F-f-f-oi o-o-o- M-M-Mário sr. D-D-D-outor. 
-Onde é que ele está?
 -Na, na, na Morgueeeeeeee. Buáááááááááááááá! 
O médico dirige-se à morgue, encontra-o e tira-lhe o lençol que estava 
por cima do cadáver...e repara que o “instrumento” do Mário era real-
mente fora do vulgar... 
-Eu já resolvo isto... 
E agarra no canivete e Zaaappp. Põe no bolso esquerdo das calças e vai 
para casa. 
Em casa: -Papá, tens Bombons? 
-No bolso direito meninos, no direito. 
Mas a esposa do médico estranha ele designar o bolso e decide investigar. 
De noite ela dirige-se as calças do marido, põe a mão no bolso e depara 
com o “Bicho”.
 -ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ! 
-O que foi Ana? 
-O Mário morreu!!!!!!!!

Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, víti-
ma de atropelamento. O médico examina-a, enquanto a enfermeira vai 
anotando numa � cha: 
- Escoriações na cabeça... fractura no braço direito... luxação na clavícu-
la... desarticulação do tornozelo esquerdo... secção longitudinal na coxa 
esquerda... 
- e virando-se para a mulher: 
- Qual a sua idade, minha senhora? 
- Trinta e cinco! 
O médico vira-se para a enfermeira: 
- Anota também: “Perda de Memória.”

CURIOSIDADES

1. Há uma lâmpada que permanece ligada 
continuamente há mais de 113 anos na cidade de 
Livermore, na Califórnia.

2. O cérebro humano é formado por, 
aproximadamente, 75% de água.

3. O cachorro-quente é uma invenção alemã do 
século XV.

4. Alguns animais, como os cangurus, não 
param de crescer mesmo atingindo a idade 
adulta.

5. A maioria das vacas não consegue descer 
escadas.

6. Em média, um adulto respira 550 litros de 
oxigênio puro diariamente.

7. Estima-se que 4% da população mundial seja 
canhota.

8. Sequoias são árvores que podem atingir 115 
metros de altura, 12 metros de diâmetro e cerca 
de 1400 toneladas, vivendo mais de 4500 anos de 
idade.

9. O calendário da Etiópia é sete anos atrasado 
em relação aos demais países do ocidente.

10. A avenida mais larga do mundo, com 14 
faixas diferentes, � ca na Argentina.

11. A Avenida 9 de Julho, a maior do mundo, 
� ca na Argentina.

12. Mais de 10% de toda a biodiversidade do 
mundo é encontrada no continente australiano.

13. A Rússia é o maior país do mundo, ocupando 
cerca de 10% de toda a terra do planeta.

14. Na Holanda, estima-se que o número de 
bicicletas ultrapasse três vezes o número de 
veículos.

Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, víti-

Num hospital, havia só um médico e várias enfermeiras e médicas... Vi-
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A turma K do 4º ano da 
Escola do Século foi a vence-
dora do concurso “Olimpía-
das da Cidadania e Patrimó-
nio”, organizado no âmbito 
da fase três do projeto Póvoa 
de Varzim Promove Valo-
res. A entrega dos prémios 
(jogos de tabuleiro digitais) 
decorreu na manhã da pas-
sada terça-feira no Salão 
Nobre dos Paços do Conce-
lho. O objetivo principal foi 
fomentar atitudes e com-
portamentos pró-sociais nos 
alunos das escolas poveiras, 
isto é, ajudar a que se tor-
nem cidadãos altruístas e 
cooperantes. Recorde-se que 
o projeto pretende comba-
ter o insucesso e abandono 

4ºK DA ESCOLA DO SÉCULO VENCEU CONCURSO MUNICIPAL
escolar através de práticas 
inovadoras de intervenção 
psicossocial, envolvendo a 
família, o pessoal docente 
e não docente e os próprios 
alunos, diminuindo em 25% 
a taxa de retenção. O con-
curso foi um dos eventos or-
ganizados durante o ano es-
colar 2019/2020 e decorreu 
na  Plataforma Póvoa+, um 
espaço seguro de aprendiza-
gem, colaboração e partilha 
para os alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico. Lá estão 
disponíveis jogos, atividades 
e desafios dinâmicos e lúdi-
cos relacionados com as te-
máticas de Currículo Local, 
Educação para a Cidadania e 
Conteúdos Curriculares.

OBRA DO INTERCETOR CAUSA CONSTRANGIMENTOS NA EN 205
Quem habitualmente 

passa na Estrada Nacio-
nal 205, que liga Barcelos 
à Póvoa de Varzim, já terá 
reparado que, por esta al-
tura, o trânsito está a ser 
feito com circulação alter-
nada por semáforos tem-
porários, durante o dia, 
numa zona fronteiriça en-
tre as freguesias de Terroso 
e Amorim. Tudo isto por-
que a via está a ser inter-
vencionada precisamente 
no local onde antes passa-
va a linha de caminho de 
comboio para a colocação 
de infraestruturas subter-
râneas. 

Recorde-se que a Águas 
do Norte tem a decorrer 
a empreitada de execução 
do Intercetor de Laundos 
Nascente. O investimento, 

que ronda os 600 mil euros 
e está a cargo da empresa 
Irmãos Barreto, contempla a 
construção de cerca de 7 km 
de um intercetor de sanea-
mento de águas residuais 
ao longo da ciclovia entre o 
Parque Industrial de Laun-
dos e a Avenida 25 de abril 
na Póvoa de Varzim. A obra 
está sensivelmente a meio e 
o prazo de execução previs-
to era de 210 dias, ou seja, 
sete meses. 

Esta empreitada faz parte 
integrante da interligação 
entre o subsistema de Laún-
dos e a ETAR do Ave, loca-
lizada em Tougues, Vila do 
Conde, permitindo que os 
efluentes gerados nas fre-
guesias localizadas na parte 
norte do concelho poveiro 
sejam encaminhados para 

tratamento adequado na-
quela estação de tratamento 
de águas residuais. 

O objetivo desta obra é re-

solver muitos dos problemas 
de drenagem de águas resi-
duais na parte norte do mu-
nicípio da Póvoa de Varzim, 

visando uma melhoria 
significativa da qualidade 
de vida e a preservação do 
meio ambiente.

O Núcleo Territorial da 
Póvoa de Varzim da Iniciati-
va Liberal já foi formalizado. 
Numa publicação no Face-
book é possível ver uma ima-
gem tirada em frente aos Pa-
ços do Concelho com alguns 
dos membros. O partido 
quer afirmar-se como “uma 
forte alternativa ideológica 
capaz propor um caminho 
assente nos princípios li-
berais para o progresso do 
Concelho da Póvoa de Var-
zim”. Entre os elementos me-
rece realce Ricardo Zamith, 
que foi vereador do PSD na 
autarquia entre 2013 e 2017.

INICIATIVA LIBERAL FORMALIZA NÚCLEO NA PÓVOA DE VARZIM


