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DESTAQUE

DGS CONFIRMOU 95 CASOS NOVOS EM VILA DO CONDE, 
45 NA PÓVOA E 2 EM ESPOSENDE SÓ NA ÚLTIMA QUINZENA

Está confirmado o cená-
rio de aumento gradual de 
casos de Covid-19 na região 
com 140 novos infetados só 
em território vilacondense e 
poveiro se juntarmos as duas 
terras. Na passada segunda-
-feira surgiu a mais recente 
atualização da Direção-Ge-
ral da Saúde em relação aos 
infetados por concelho, nú-
meros que somam de forma 
acumulada todos os ativos, 
mortos e recuperados desde 
o início da pandemia. 

Ora, este último boletim 
publicado reporta a existên-
cia de 242 casos de Covid-19 
na Póvoa de Varzim desde o 
início dos registos, ou seja, 
um aumento de 45 infetados 
em relação à nossa última 
edição. O cenário continua 
a ser substancialmente pior 
em Vila do Conde dado que 
já se acumulam 496 infeta-
dos com o novo coronavírus, 
isto é, uma subida de 95 ca-
sos no mesmo período de 15 
dias. Em Esposende os da-
dos apresentados apontam 
um total de 54 casos, mais 
dois que o registo anterior.  

Depois de Lisboa, com 129 
casos só na última semana, 
Vila do Conde é o segun-
do concelho nacional com 
maior aumento, estando a 
Póvoa no 11º lugar desse 
ranking indesejado. Os dois 
municípios são os piores da 
região norte. 

Já agora, nos restantes mu-
nicípios fronteiriços com a 
Póvoa de Varzim, refira-se 
que os casos em Barcelos 
são agora 319 (mais 10) e em 

Famalicão subiram para 449 
(mais 35) na última quinze-
na.

VEREADOR DO PS 
APREENSIVO 

Miguel Fernandes admitiu 
apreensão com o aumento 
de casos na Póvoa de Var-
zim no último mês. O verea-
dor do Partido Socialista na 
Câmara Municipal mostrou 
preocupação com o disparar 
de contagiados, sobretudo 
nesta altura de verão em que 
a Póvoa regista um grande 
aumento populacional com 
turistas de férias e emigran-
tes de regresso à terra natal. 
O médico lembrou que é im-
portante cumprir as normas 
da DGS e manter o distan-
ciamento social para evitar 
a propagação da doença pois 
o risco é grande no seu en-
tender. Miguel Fernandes 
reconhece a importância da 
época balnear para a eco-
nomia local, mas também a 
frisa que os cuidados devem 
continuar a existir porque 
um novo confinamento seria 
trágico para a região.

VISITAS A LARES 
PROIBIDAS

Devido a este agravar da 
situação, a Autoridade de 
Saúde - através da Delega-
ção  local -   determinou a 
suspensão das visitas aos La-
res de Idosos e às Unidades 
de Cuidados Continuados 
Integrados durante duas se-
manas. As instituições rece-

beram a indicação de que a 
situação será reavaliada em 
função da evolução do surto 
pandémico na região. A de-
cisão  foi tomada em articu-
lação com a Administração 
Regional de Saúde do Norte. 

MAIS DE UMA 
CENTENA DE 
ATIVOS EM V.CONDE

A Comissão Municipal 
de Proteção Civil de Vila do 
Conde reuniu na passada se-
mana para analisar a situa-
ção atual no concelho. Além 
da autarca Elisa Ferraz, a ses-
são contou com diversas en-
tidades da área da saúde e de 
apoio a idosos. O momento 
serviu para o Delegado de 
Saúde partilhar que exis-
tiam, naquele momento, 130 
casos ativos de Covid-19 em 
Vila do Conde. Luís Castro 
reforçou que a propagação 
tem acontecido em maior 
número por incumprimento 
do isolamento domiciliário 
obrigatório, referindo que 
esta atitude pode ser punida 
criminalmente como previs-
to no Código Penal.

As diferentes entidades 
comprometeram-se a con-
tinuar o trabalho articula-
do desde que surgiram os 
primeiros casos, prestando 
apoios diversos que se re-
velem necessários não só a 
instituições, mas também a 
nível individual, tendo em 
vista a contenção do contá-
gio. A presidente da Câmara 
lembrou que as estruturas de 
retaguarda existentes pode-
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rão ser ativadas a qualquer 
momento. Em nota infor-
mativa, Elisa Ferraz volta a 
solicitar o empenho de todos 
os vilacondenses para que a 
mitigação da doença acon-
teça, relevando que a segu-
rança começa em cada um, 
protegendo-se e cumprindo 
as medidas propostas pelas 
entidades de saúde.

37 INFETADOS
EM GUILHABREU

A Junta de Guilhabreu, 
Vila do Conde, revelou na 
passada segunda-feira, em 
comunicado, que havia 37  
infetados na freguesia com 
Covid-19. O presidente Joa-
quim Moreira refere que 
“este aumento significativo 
de infetados naturalmente 
que preocupa a todos, pelo 
que apelamos mais uma vez 
para que toda a população 
cumpra rigorosamente com 
as normas impostas pela 
DGS”. O autarca faz um ape-
lo ao uso da máscara e a pro-
moção de afastamento so-
cial sempre que os cidadãos 
estejam a partilhar o espaço 
público como esplanadas, 
parques, jardins ou na via 
pública. “Só com a colabo-
ração de todos é que iremos 
conseguir inverter a atual si-
tuação na nossa freguesia”.

20 CASOS ATIVOS 
EM MINDELO

A Junta de Mindelo con-
firmou que havia 20 casos 
de infeção com Covid-19 na 

freguesia. Em comunicado 
publicado no último sábado, 
o presidente Cláudio Matos 
alertou os mindelenses para 
a necessidade de respeito 
pelas medidas preventivas 
de contágio, assegurando 
que as cadeias estão devida-
mente identificadas e que é 
fundamental o uso da más-
cara, a desinfeção das mãos 
e evitar ajuntamentos, tendo 
pedido especial atenção aos 
comerciantes da terra e a 
quem frequenta o cemitério. 
A junta disponibiliza másca-
ras e gel desinfetante a quem 
precisar e revela que foi so-
licitado o policiamento para 
o cumprimento das normas. 

JUNQUEIRA FECHA 
SERVIÇOS NA JUNTA

A Junta de Freguesia da 
Junqueira decidiu encerrar 
o serviço de atendimento 
ao público por tempo inde-
terminado. Na origem desta 
decisão está a confirmação 
de um caso positivo de Co-
vid-19 de uma colaborado-
ra. A autoridade de saúde 
decretou o encerramento 
temporário dos serviços 
como medida preventiva. 
Admitindo ser uma situação 
que “gera sempre preocu-
pação e ansiedade junto da 
comunidade”, a Junta apela 
à população para que, sem 
alarmismo, se mantenha in-
formada, vigilante e para que 
sejam adotadas e respeitadas 
todas as orientações e reco-
mendações da Direção-geral 
da Saúde.
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MUNICÍPIO

PREÇO DO ESTACIONAMENTO DIVIDE PS
Ao contrário do que fize-

ram os vereadores do PS no 
executivo, os membros do 
grupo do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal da 
Póvoa de Varzim votaram 
contra o Regulamento de 
Utilização de Lugares Públi-
cos de Estacionamento Pago 
– com Duração Limitada, ou 
seja o chamado “Cartão de 
Residente”. Uma das altera-
ções é a equiparação do be-
nefício entre moradores e co-
merciantes e com isso todos 
os intervenientes estavam de 
acordo, mas a alteração pre-
vê também um aumento no 
custo de oito euros e 50 cên-
timos para dez euros. Sobre 
este aspeto, Edgar Torrão, 
porta-voz da bancada do 
PS, mostrou a discordância, 
exemplificando com outras 
cidades onde os valores são 
muito mais reduzidos ( Maia 
solicita um pagamento ab-
nual de 3,70 euros, Lisboa 12 
euros, Matosinhos 22,50 e o 
Porto 25 euros). Na mesma 
linha, Vítor Pinto, do Bloco 
de Esquerda, acha o valor de 
120 euros anuais, na Póvoa, 
exagerado.  O presidente da 
Câmara lembrou as parti-
cularidades da cidade e os 
benefícios para os cidadãos 
do sistema que passa a estar 

em vigor. Aires Pereira con-
sidera  que a oposição está a 
fazer do assunto um cavalo 
de batalha sobre o assunto 
devido a interesses políticos. 

Todos os 10 pontos da 
agenda foram aprovados, 
com maior ou menor polé-
mica, desde a aprovação da 
contratação de fiscalização 
para a obra do Póvoa Arena 
até ao Regulamento do Cen-
tro de Transportes, a Central 
de Camionagem que abrirá 
após o Verão. O orçamento 
foi revisto para permitir, por 
exemplo, à autarquia proce-
der à retirada de amianto de 
escolas. O executivo camará-
rio da Póvoa de Varzim rece-
beu luz verde da Assembleia 
para abrir um concurso pú-
blico que permita contratar 
uma empresa que acabe a 
obra da escola EB 2,3 Flávio 
Gonçalves. Apesar do assun-
to ter passado por unanimi-
dade, o PS, pela voz de Nuno 
Beires, lembrou que a gestão 
PSD tem ficado marcada por 
problemas na realização de 
obras municipais. Aires Pe-
reira, presidente da Câmara, 
descreveu o que se passou na 
obra e que inclusive vai im-
plicar demolições do que já 
foi feito.

Vários partidos aproveita-

ram o período antes da or-
dem do dia para submeterem 
declarações políticas que em 
dois casos até conquistaram 
votos na maioria PSD. Foi 
o caso da proposta de Hugo 
Carvalho, do PS, sobre o 
problema da sobrelotação do 
canil municipal e a existên-
cia de muitos gatos errantes. 
Outra proposta acolhida foi 
a da representante do Parti-
do Pessoas Animais e Natu-
rezas. Diana Vianez quer ver 
a Póvoa de Varzim na Rede 
de Cidades Protetoras da 
Terra e sugeriu a adesão na 
sessão. Mas depois de algu-
ma troca de opiniões, a de-
putada aceitou que o execu-
tivo estude o que tal implica 
e só depois seja tomada uma 
decisão. Menos sorte teve 
Vítor Pinto, do Bloco de Es-
querda, que discorda do teor 
da legislação que vai definir 
os novos dirigentes da Co-
missão de Coordenação da 
Região Norte. O deputado 
apresentou uma moção de 
repúdio, mas só contou com 
a votação favorável dele e de 
Diana Vianez. Foi também 
nesse período que Edgar 
Torrão, do PS, lembrou que 
a União Europeia prepara o 
envio de dinheiro a fundo 
perdido e por empréstimo 

Pub.

O excesso de gaivotas 
na Área Metropolitana 
do Porto é um problema 
complicado e a Póvoa de 
Varzim que o diga nalguns 
pontos da cidade com a 
sujidade provocada pelos 

dejetos das aves ou pela ca-
pacidade que têm de, por 
exemplo, abrir sacos com 
lixo. 

Ora, a entidade que agre-
ga os 18 municípios decidiu 
agora abrir um concurso pú-

PLANO METROPOLITANO CONTRA PRAGA DE GAIVOTAS
blico para contratar uma en-
tidade que elabore um plano 
de ação que, nos concelhos 
costeiros, permita monito-
rizar as populações de gai-
votas e fazer três avaliações: 
dos padrões de reprodução, 

de movimentação e de ali-
mentação. O plano deve ain-
da contemplar uma campa-
nha de sensibilização junto 
da população e a realização 
de testes ploto no terreno. 

Para isso a Área Metropo-

litana do Porto, propõe-se 
pagar 135 mil euros pelo 
trabalho que, nos termos 
do concurso publicado no 
Diário da República,   tem 
de ser executado no prazo 
máximo de um ano. 

para ajudar o país nos pró-
ximos dez anos. No enten-
der do socialista era a altura 

certa da Câmara da Póvoa 
mandar elaborar um plano 
estratégico para essa década. 
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ECONOMIA

Os rendimentos médios 
anuais na Póvoa de Varzim 
e em Vila do conde estão 
abaixo da média nacional 
que é de 9607 euros anuais 
por trabalhador, já depois 
de retirados os impostos,  
segundo o Instituto Nacio-
nal de Estatística que traba-
lhou os números dos dados 
fiscais. 

Em rigor a média nos 
dois concelhos está inclu-
sive longe da fasquia dos 
9 mil euros: é de 8627 nos 

GRANDE HOTEL FOI
RENOVADO E MELHORADO

A Póvoa de Varzim passou 
recentemente a contar com 
um totalmente renovado ho-
tel de quatro estrelas no cen-
tro da cidade. O emblemá-
tico Grande Hotel da Póvoa 
recebeu nos últimos tempos 
diversas obras de remode-
lação que foram entretanto 
inauguradas. Na cerimónia 

marcou presença o executi-
vo municipal e foi destacado 
que no verão passado per-
noitaram no concelho cerca 
de 200 mil pessoas. Wasseem 
Ahmed é o administrador 
da unidade hoteleira cujo 
processo de requalificação 
começou em 2016, tendo le-
vado à subida de categoria.

RENDIMENTOS DE TRABALHADORES 
DA PÓVOA, V. CONDE E ESPOSENDE 
ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL

profissionais vila-condenses 
e bem pior nos poveiros, 
8261 euros, que inclusive 
está abaixo de Esposende, 
onde o valor é de 8284. 

Abaixo destes três mu-
nicípios está o de Barcelos 
(8168) e Vila Nova de Fa-
malicão está melhor do que 
todos os quatro com 8706. 

No topo nacional está 
Oeiras com rendimentos 
médios de 13527, seguin-
do-se Lisboa, Cascais, Al-
cochete – aliás todos os mu-

nicípios da Grande Lisboa 
estão acima da média nacio-
nal - sendo a cidade do Por-
to, com 10757, a mais bem 
classificada a norte. 

Na última posição aparece 
Resende com um rendimen-
to de 5730 por trabalhador, 
ou seja dá uma fatia de 477 
euros e 50 cêntimos. Outro 
dado a ter em conta de acor-
do com o mesmo estudo: 
há 55 municípios na Região 
Norte com um valor inferior 
a 7500 euros anuais.   

POSSIBILIDADE DE CRIAR EMPREGO ATRAVÉS DE CANDIDATURAS A FUNDOS
O Programa Opera-

cional Regional do Norte 
2020, no âmbito da ação de 
inclusão social e combate à 
pobreza, está a dinamizar 
candidaturas que visam 
apoiar o emprego e o em-
preendedorismo no Grupo 

de Ação Local Costeiro Li-
toral Norte, que integra as 
freguesias da Estela, Aver-
-o-Mar, Amorim, Terroso, 
Aguçadoura, Navais, Póvoa 
de Varzim, Beiriz e Argivai. 
Esta ação tem como objetivo 
facilitar a criação líquida de 

postos de trabalho, através 
da concretização de proje-
tos de empreendedorismo 
social e índole económico-
-social e da criação ou ex-
pansão de micro e pequenas 
empresas, envolvendo um 
projeto de investimento. As 

candidaturas para ambos 
os concursos  deverão ser 
feitas através de formulário 
eletrónico no Balcão Portu-
gal 2020, em duas fases dis-
tintas: a primeira, com data 
limite até 16 de setembro; a 
segunda até 17 de novembro.

MAIS SARDINHA 
PARA PESCAR

Desde o passado dia 1 de 
Agosto que a frota do cer-
co pode apanhar mais 6405 
toneladas de sardinha. A 
autorização para tal constou 
de um despacho do secre-
tário de estado das Pescas, 
José Apolinário, que assim 
aumentou para 12705 to-
neladas a quota de 2020. É 
que, à fatia que entrou em 
vigor há que somar as 6300 
toneladas autorizadas até 
31 de julho. Ainda assim, a 
Federação dos Sindicatos do 
Setor da Pesca insiste que o 
limite devia subir até às 30 

mil toneladas ainda este ano 
já que o “o stock do recurso 
sardinha evidencia uma as-
sinalável recuperação”.

Pub.
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SAÚDE

ALGUMAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
DA PÓVOA ESTÃO QUASE CONCLUÍDAS

O Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar 
da Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde promoveu, no 
passado dia 5, uma visita às 
obras de ampliação do Hos-
pital da Póvoa. 

O presidente José Gaspar 
Pais e o Diretor Clínico, 
Joaquim Monteiro da Sil-
va, conduziram o executivo 
numa visita ao novo espaço, 
nas antigas instalações mi-
litares e municipais, agora 
com dois pisos, que ficará 
concluído até ao final de se-
tembro. 

Estas obras são conside-
radas essenciais para uma 
melhoria das condições e 
da segurança de utentes e 
profissionais de saúde. A 
requalificação deste local 
contíguo ao hospital povei-
ro vai permitir algumas mo-
dificações no edifício prin-
cipal, já que aumentará em 
cerca de um terço a área das 
urgências, permitindo tam-
bém resolver, no imediato, o 
problema da separação das 
especialidades e das priori-
dades. 

CENTRO HOSPITALAR 
INTERAGE COM 
UTENTES NA PRAIA

Neste agosto, tradicio-
nal mês de férias, o Centro 
Hospitalar Póvoa de Varzim 
– Vila do Conde lançou a 
campanha “O Hospital vai à 
Praia”. Centrada no pressu-
posto da promoção da lite-
racia digital em saúde, a ini-
ciativa assenta no trabalho 

de pequenas equipas, sob a 
égide do Serviço de Gestão 
de Doentes, que - munidas 
de dispositivos móveis - 
marcam presença nas praias 
concelhias, com argumentos 
de sensibilização e registo 
dos banhistas no portal do 
Centro Hospitalar - #Sigame 
– a par de idêntico registo, 
envolvendo a área do cida-
dão do Portal SNS.

Em comunicado é referi-

do que “em qualquer lugar, 
há funcionalidades online 
que podem ser ativadas e 
que em muito contribuem, 
não só para o conforto do 
utente, como para a respeti-
va segurança, num contexto 
de vigência da pandemia de 
Covid-19”. O portal #SIGA-
ME, disponível em www.
chpvvc.min-saude.pt, dis-
põe de uma opção de chat 
que o utente pode utilizar 

para tirar dúvidas, permite 
fazer agendamentos, obter 
declarações, ou aceder a 
uma teleconsulta, entre ou-
tras funcionalidades.

Cirurgia Plástica | Dr. João Carlos Lima

Dermatologia | Dra. Regina Caldas

Otorrinolaringologia | Dra. Sara Esteves

Medicina Geral Familiar | Dr. Vitor Pais 

Medicina Dentária | Dr. Carlos Eduardo Araújo

Pediatria | Dra. Carmen Costa

Psiquiatria | Dra. Céu Ferreira

Análises Clínicas | Lab. Germano de Sousa

252 616 301 | 910 699 492 | www.povoamed.comRua Patrão Lagoa 12 | Póvoa de Varzim
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ESCOLAS

ESCOLA BÁSICA DA GIESTEIRA VAI SER 
FINALMENTE AMPLIADA E REQUALIFICADA

Pub.

Vai avançar a ampliação 
e requalificação da escola 
EB1 da Giesteira. Já foi 
aprovada a abertura do 
concurso público para um 
investimento que era há 
muitos anos esperado por 
professores, alunos e pais. 
A obra está orçada em 740 
mil euros e contempla a 

remodelação total da escola, 
assim como a construção de 
um pavilhão polivalente nas 
traseiras do edifício. Este 
está projetado tanto para a 
prática de atividades despor-
tivas da população escolar 
como para ser colocado ao 
serviço da restante comuni-
dade. A intenção é arrancar 

a intervenção já no final do 
verão e esta deverá ocorrer 
durante o novo ano letivo, 
tentando perturbar o menos 
possível o desenrolar das au-
las. As novas instalações irão 
também servir a Associa-
ção Desportiva e Recreativa 
Académico de Belém para 
iniciativas no período fora 

da atividade escolar.

AMIANTO COM
FIM À VISTA

Ainda na área da educação 
e com o objetivo de livrar 
todas as escolas locais do 
amianto, foi aberto o concur-
so público para a remoção 

das coberturas de fibro-
cimento nos edifícios das 
EB1 de Agro Velho em 
Aver-o-Mar, da Granja 
em Rates, de Navais, de 
Paçô em Terroso, dos 
Sininhos na Póvoa de 
Varzim e da Pedreira em 
Argivai. 
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FREGUESIAS

EM BEIRIZ JÁ É POSSÍVEL 
MARCAR GOLOS 
OU ENCESTAR NO 
PARQUE DO CASTANHAL

A freguesia de Beiriz 
passou a contar com mais 
um espaço desportivo. A 
junta decidiu promover a 
instalação de um campo 
de futebol e de basquete-
bol no Parque do Casta-
nhal. O espaço já existia, 
mas sem os materiais que 
lá foram colocados: duas 
balizas e dois cestos que já 
estão a deliciar miúdos e 

COORDENADOR DA USF ‘TERRA E MAR’ (AVER-O-MAR)
ANALISA RETOMA PROGRESSIVA DA ATIVIDADE CLÍNICA

Tem sido considerada 
mais lenta que o desejado 
a retoma da atividade nas 
Unidades de Saúde Fami-
liar. Miguel Fernandes, 
coordenador da USF Terra 
e Mar, localizada em Aver-
-o-Mar, reconhece que as 
limitações de espaço nas 
salas de espera das várias 
unidades obrigam a alguma 
contenção no atendimento 
devido à falta de condições. 

O especialista em medi-
cina geral e familiar subli-
nhou ainda, em declarações 
à Rádio Onda Viva, que a 
prioridade nas consultas 
presenciais deve e está a ser 
dada a crianças e grávidas, 

idosos e pessoas com mo-
bilidade reduzida. O pro-
fi ssional de saúde salientou 
também que, no seu caso, 
nunca deixou de atender as 
pessoas, numa primeira fase 
mais de forma telefónica, 
mas agora cada vez mais de 
forma presencial. 

Neste período de retoma 
progressiva da atividade, o 
desejo de Miguel Fernandes 
é que os médicos de famí-
lia atendam o máximo de 
pessoas possível, sobretudo 
antes da chegada de novo 
período de tempo frio que 
poderá trazer complicações 
a vários níveis. Por esse mo-
tivo é que o médico reco-

graúdos residentes naquela 
zona que fi ca situada num 
extremo de Beiriz, próximo 
a Terroso. Nesta altura falta 
apenas a colocação de uma 
vedação da área desportiva e 
a pintura do terreno de jogo. 
A área de lazer dispõe de um 
jardim com diversas árvores 
e bancos, estando prevista a 
colocação de mesas para a 
promoção de convívios. 

menda a vacinação contra a 
gripe muito em breve para 
evitar confusões com a sus-
peita de contágio pelo novo 
coronavírus. 

Estas ideias do médico Mi-
guel Fernandes foram deixa-
das à margem da última reu-
nião do executivo municipal 
onde desempenha funções 
de vereador eleito pelo Par-
tido Socialista. 

Pub.
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ACIDENTE APARATOSO NA A28 EM LAUNDOS
Duas pessoas ficaram 

feridas com gravidade, 
na passada segunda-feira, 
num acidente ocorrido na 
autoestrada A28, no sen-
tido Póvoa-Esposende, já 
muito perto da saída para 
o nó de acesso ao Parque 
Industrial de Laundos. Os 
Bombeiros da Póvoa de 
Varzim fizeram o transpor-
te dos afetados para o Ser-
viço de Urgência do Centro 
Hospitalar local e também 
de uma terceira pessoa, 
mas numa situação menos 
complicada. O acidente 
envolveu dois automóveis, 
sendo que um chegou a 
galgar a rede de proteção 
da via, ficando numa estra-
da rural paralela à autoes-
trada. A GNR investiga a 
causa do sinistro que teve 
o alerta por volta das sete e 
meia da tarde. 

MOTOCICLISTA 
FERIDO EM
AVER-O-MAR

Uma pessoa ficou ferida 
após um acidente ocorrido 
a meio da tarde da passa-
da terça-feira em Aver-o-
-Mar na estrada da antiga 

IC1.  Um choque entre uma 
mota e um carro provocou 
ferimentos ligeiros no con-
dutor do veículo de duas 
rodas. Os bombeiros da 
Póvoa foram alertados às 
17h09 e para o local mobili-
zaram uma ambulância com 
dois elementos. A vítima foi 
transportada ao serviço de 
urgência da unidade poveira 
do Centro Hospitalar.

ACIDENTE JUNTO À 
PRAIA DE AZURARA 

Um homem com 35 anos 
ficou ferido com gravidade 
após o despiste da moto que 
conduzia em Vila do Conde, 
mais especificamente na rua 

das Salinas, zona de acesso 
à praia de Azurara. O aci-
dente aconteceu cerca das 
16h30 do passado dia 2 e o 
sinistrado foi transportado 
para o Hospital Pedro His-
pano, em Matosinhos, para 
tratamento  a uma fratura 
exposta num braço. Mas o 
certo é que  a primeira as-
sistência foi prestada no lo-
cal  por um  profissional da 
Associação Nadadores “Os 
Golfinhos” que tripulava 
uma mota dotada de equi-
pamentos de primeiros so-
corros. Dado o alerta para 
o 112, dirigiu-se também 
para o local uma viatura 4x4 
da mesma associação que, 
ao fim de semana, circula   

DETIDO LADRÃO QUE TINHA FURTADO 
OURO DE HABITAÇÃO NA ESTELA

A GNR, através do Posto 
Territorial da Póvoa de Var-
zim, deteve no passado dia 3 
um homem de 38 anos por 
furto numa residência na 
Estela. 

No seguimento de uma 
denúncia de que estaria a 
ocorrer um furto na habi-
tação, os militares desloca-
ram-se ao local e apuraram 

que o suspeito entrara na 
habitação através de ar-
rombamento de uma porta. 
Após diligências policiais, 
foi possível detê-lo nas ime-
diações da casa e recuperar 
os objetos furtados. 

Entre os bens apreendidos 
estavam: 25 fios e pulseiras 
em ouro; 20 pares de brin-
cos; 80 euros em dinheiro; 

com um Nadador Salvador 
e um Enfermeiro (no âm-
bito do Projeto Salvamento 
Diferenciado, em que as Câ-
maras Municipais da Póvoa 
de Varzim e Vila do Conde 
são parceiras). Seguiram-se 
os meios dos Bombeiros, 
da GNR e da viatura 4x4 
do projeto “Seawatch” da 
Autoridade Marítima Na-
cional (através do Instituto 
de Socorros a Náufragos). A 
rapidez de atuação, segun-
do testemunhas no local, 
foi  diminuída pelo estacio-
namento abusivo que, na-
quela zona, afeta a circula-
ção de viaturas, mesmo as 
de socorro. A Associação 
de Nadadores Salvadores Os 
Golfinhos tem em marcha 
um projeto de Salvamento 

Diferenciado que pode ter 
feito toda a diferença na 
prestação de socorros à ví-
tima. A GNR tomou conta 
da ocorrência. 

FERRARI CHOCOU 
COM BMW NA A28

Um acidente entre um 
Ferrari e um BMW, na 
tarde do passado dia 5, na 
A28, sentido sul-norte, na 
zona de Modivas, em Vila 
do Conde. Os dois condu-
tores, com 70 e 40 anos, es-
caparam ilesos ao choque, 
mas as viaturas sofreram 
diversos danos. A GNR 
tomou conta da ocorrência 
deste sinistro que condi-
cionou o trânsito durante 
cerca de uma hora e meia.

Pub.

uma máquina fotográfica; 
um telemóvel e 5 canivetes. 
Os artigos furtados, num 
valor aproximado de 6800 
euros, foram entregues à le-
gítima proprietária. 

O suspeito já possuía an-
tecedentes pelos crimes de 
furto em residências, furto 
de veículos, consumo e trá-
fico de droga.
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Um incêndio numa mo-
radia antiga na Rua das 
Hortas provocou a morte 
de um homem com cerca 
de 45 anos que se   encon-
trava no interior. Outro 
homem, de nacionalidade 
holandesa, sofreu quei-
maduras nos braços e nas 
pernas e foi levado para o 
hospital. O fogo surgiu um 
pouco antes da meia-noite 
do passado dia 5 e ocorreu 
praticamente nas traseiras 
do quartel dos bombeiros 
da Póvoa, que mobilizaram  
26 elementos e 10 viaturas.  
As chamas foram domina-
das após bastante trabalho 
da corporação local, que 
evitou a propagação para as 
habitações contíguas, mas 
da tragédia não escapou 
um sem-abrigo, conhecido 
pela população por Mário, 
que lá pernoitava habi-
tualmente e que foi encon-
trado sem vida durante o 
rescaldo. Além dos meios 
de socorro e combate ao 
incêndio, também a PSP e 
a Proteção Civil marcaram 
presença. O sinistro pode-
rá ter sido provocado aci-
dentalmente por uma das 
vítimas. As duas pessoas 
envolvidas fariam parte do 
grupo que ficou desalojado 
na sequência de um in-
cêndio, em janeiro do ano 
passado, numa pensão so-
cial, na rua Paulo Barreto. 

A situação causou grande 
alvoroço naquela zona do 
centro da cidade e assustou 
moradores e vizinhos devido 
ao fumo e às labaredas que 
saíram do telhado da mora-
dia devoluta. A Polícia Ju-
diciária do Porto ficou com 
a investigação do caso. O 
corpo foi transportado pelos 
bombeiros para o Instituto 
de Medicina Legal do Porto. 

FOGO EM FORNELO 
COM GRANDE 
MOBILIZAÇÃO

Um incêndio complica-
do em Vila do Conde, mais 
concretamente na zona de 
Fornelo, afetou também ter-
ritório da Trofa na passada 
terça-feira. O fogo irrompeu 
de madrugada (3h48 segun-
do a Associação Nacional de 

Proteção Civil) e, segundo 
uma fonte dos bombeiros 
vila-condenses, estiveram 
também empenhados no 
terreno meios de corpora-
ções da Trofa, Famalicão, 
Santo Tirso e Maia. 39 ope-
racionais e 10 veículos  aca-
baram por debelar as cha-
mas que atingiram uma zona 
de povoamento florestal.

BOMBEIROS AJUDARAM 
EM VILA REAL 
E EM VILA DO CONDE

Além do trabalho habi-
tual no concelho, os Bom-
beiros da Póvoa continuam 
a responder às chamadas 
para ajudar em municípios 
vizinhos ou da região. A 
corporação local deu conta 
que na noite do passado dia 
6 foi ativada para auxiliar 
nos fogos que assolam Vila 
Real. Um veículo florestal 
de combate a incêndios saiu 
do quartel com 5 elemen-
tos para integrar o grupo 
de reforço do Porto. No dia 
anterior, a meio da tarde, 
também o veículo com au-
to-escada esteve em Vila do 
Conde a apoiar no combate 
às chamas no sótão de um 
edifício antigo, no centro da 
cidade, tendo esse meio sido 
decisivo para o acesso ao 
local e consequente sucesso 
do ataque ao fogo que não 
causou vítimas mas assustou 

a população da zona envol-
vente à rua 25 de Abril, que 
esteve cortada ao trânsito.

COMANDANTE 
POVEIRO E QUINTETO 
VILACONDENSE 
CHAMADOS A APOIAR

Francisco Nova foi mo-

SEM-ABRIGO MORREU APÓS INCÊNDIO EM CASA DEVOLUTA

MAIS DETENÇÕES POR TRÁFICO DE DROGA EM AVER-O-MAR
A 8.ª Esquadra de Inves-

tigação Criminal, localiza-
da em Caxinas, continua a 
combater o tráfico de droga 
na região. Desta feita foram 
apanhados mais dois sus-
peitos do crime. A detenção 
ocorreu na passada sexta-
-feira, às 12h35, na Rua D. 
Manuel I, na freguesia de 
Aver-o-Mar, na Póvoa de 
Varzim. Os detidos, um ho-
mem desempregado, natural 
de Angola, de 49 anos, e uma 
mulher, de nacionalidade 
portuguesa, cantoneira de 
57 anos, foram surpreendi-
dos pelos elementos da PSP 
quando faziam o transporte 
de diversas doses de cocaí-
na e heroína, produtos que 
foram apreendidos. Ambos 
foram presentes a tribunal, 
mas se conhecem as medi-

das de coação aplicadas. 

JOVEM APANHADO 
COM FACA ILEGAL

A PSP deteve um homem 
na Póvoa de Varzim no âm-
bito do combate ao crime de 
posse de armas proibidas. A 
ação foi desenvolvida na rua 
Almirante Reis junto de um 
“interface” de transportes 
públicos  durante o último 
fim de semana. A detenção 
do indivíduo, com 22 anos, 
desempregado e residente 
na Póvoa, foi concretizada 
por elementos da Esquadra 
de Intervenção e Fiscaliza-
ção da Divisão de Vila do 
Conde, que verificaram que 
o suspeito se encontrava na 
posse de uma faca de karam-
bite, ou seja com uma lâmi-

na curva a imitar a garra de 
um tigre que foi, de imedia-
to, apreendida. O suspeito 
foi notificado para compa-
recer junto das Autoridades 
Judiciárias.

TENTOU ASFIXIAR 
MULHER E FOI 
DETIDO PELA GNR

A GNR, através do Núcleo 
de Investigação e Apoio a 
Vítimas Específicas do Por-
to, deteve na passada quin-
ta-feira um homem de 34 
anos em Vila do Conde. No 
âmbito de uma denúncia por 
violência doméstica, os mili-
tares apuraram que o suspei-
to, consumidor habitual de 
bebidas alcoólicas, frequen-
temente agredia, injuriava e 
ameaçava a companheira, de 
28 anos, com quem habita-
va desde janeiro deste ano. 
Segundo as autoridades, a 
vítima é uma pessoa vulne-
rável devido a uma doença 
que lhe atribuiu 95% de in-
capacidade e foi obrigada a 

bilizado no passado sába-
do para comandar o GRIF 
(Grupo de Reforço de In-
cêndios Florestais) do Por-
to que se deslocou a Chaves 
para o combate aos fogos 
que assolarram a região. O 
comandante da corpora-
ção de Bombeiros Volun-
tários da Póvoa de Varzim 
apresentou-se no teatro de 
operações com o VCOT-01 
(veículo de combate tático) 
com dois elementos, tendo 
estado a combater um in-
cêndio em Torre de Mon-
corvo. 

Também a corporação 
de Vila do Conde, por so-
licitação do comando dis-
trital das operações de so-
corro do Porto, enviou o 
VFCI-09 (veículo florestal 
de combate a incêndios) e 
5 elementos com destino a 
Chaves para combate a um 
incêndio florestal.

passar muitas horas exposta 
e abandonada numa habita-
ção devoluta, sem quaisquer 
condições de habitabilidade. 
Em comunicado é revelado 
que, num episódio de agres-
sões, o suspeito tentou asfi-
xiar a mulher com recurso a 
uma almofada, como forma 
da vítima não conseguir pe-
dir socorro e auxílio. Estes 
motivos levaram à posterior 
detenção e o Tribunal Judi-
cial de Matosinhos logo de-
cidiu as medidas de coação 
a aplicar ao agressor: termo 
de identidade e residência, 
proibição de contactar a 
ofendida por qualquer meio, 
afastamento da residência, 
não se podendo aproximar 
num raio de 300 metros, 
sendo também vigiado por 
pulseira eletrónica.
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MAIS UMA HOMENAGEADA PELA ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA PÓVOA DE VARZIM

Lídia Ferreira foi final-
mente reconhecida pelos 25 
anos de filiação na Associa-
ção Empresarial da Póvoa 
de Varzim. O galardão foi 
recebido na passada semana 
pela empresária do ramo da 
restauração, tendo sido en-
tregue pelo presidente José 
Gomes Alves. Era o último 
que faltava entregar na se-
quência da comemoração 
dos 125 anos de atividade da 
AEPVZ. 

Lídia Ferreira nasceu em 
Angola em 1952 mas radi-

A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vila do Conde 
e a Associação Pró-Maior 
Segurança dos Homens 
do Mar anunciaram a cele-
bração de um protocolo. O 
provedor Arlindo Maia e o 
presidente José Festas cele-
braram uma parceria que 
“assume importância para 
o setor da pesca, no âmbito 
da pandemia da Covid-19, 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA DO CONDE FIRMA ACORDO 
COM ASSOCIAÇÃO PRÓ-MAIOR SEGURANÇA DOS HOMENS DO MAR

pois permite agilizar os pro-
cedimentos na realização de 
testes à doença por forma a 
melhorar o tempo de respos-
ta e eliminar eventuais focos 
de contágio, numa área onde 
o trabalho é desenvolvido 
em contexto de proximidade 
e onde os pescadores estão 
durante a semana (ou mais) 
confinados ao espaço da em-
barcação”.

cou-se na Póvoa de Varzim 
há mais de quatro décadas. 
Durante muito tempo ex-
plorou um estabelecimento 
na Praça Marquês de Pom-
bal, a Pastelaria Talismã, nas 
traseiras do Mercado Muni-
cipal, que se viu forçado a 
fechar no período da pande-
mia. A empresária tem dois 
filhos e está agora reforma-
da, mas continua a confe-
cionar doces conventuais e 
salgados, estando disponível 
para encomendas pelo 911 
818 248. 

UD BEIRIZ 
A VOTOS EM 
OUTUBRO

Na União Desportiva de 
Beiriz foram aprovadas, 
em Assembleia Geral rea-
lizada no passado sábado, 
as contas de 2018 e 2019 
com apenas a abstenção de 
um dos sócios presentes. 
A sessão serviu também 
para marcar as eleições 
para o próximo dia 17 de 
Outubro. Os associados 
com quotas em atraso 
poderão liquidar o valor 
em dívida até ao dia 22 
de Setembro, sendo uma 
oportunidade para regu-
larizar a filiação quem por 
motivos diversos deixou 
de pagar a mensalidade. 
Serão admitidos a vota-
ção, como candidatos ou 
eleitores, todos os sócios 
com quotas em dia, numa 
lista que a direção dispo-
nibilizará entre os dias 23 
e 28 de setembro. As listas 
terão de ser entregues ao 
presidente da Assembleia 
Geral até dia 10 de outu-
bro.

Da Póvoa de Varzim 
saiu esta semana um ape-
lo ao Governo para um 
maior apoio a um setor de 
atividade que é fulcral na 
região: a produção hortí-
cola. Com a pandemia da 
Covid-19 a assolar a socie-
dade, a procura dos pro-
dutos desceu a pique e há 

a registar também a redução 
da vertente hoteleira, limita-
ções à exportação e encerra-
mentos de mercados e feiras. 
Neste cenário levantou-se 
a voz da Horpozim (Asso-
ciação de Horticultores da 
Póvoa de Varzim) e o seu 
presidente, Manuel António 
Silva, através da RTP, lançou 

um pedido de mais ajudas 
face à dificuldade de escoa-
mento da produção. 

Estima-se que a quebra nas 
vendas da horticultura possa 
chegar aos 50 por cento e já 
há produtos a serem aprovei-
tados como fertilizante ou a 
serem doados para institui-
ções de solidariedade social. 

ASSOCIAÇÃO DE HORTICULTORES DA PÓVOA 
APONTA CRISE PROCUPANTE NO SETOR

ABRAÃO CRUZ FOI REELEITO 
PRESIDENTE DO AEROCLUBE DO NORTE

O Aeroclube do Norte 
promoveu, no passado dia 
31 de julho, uma Assembleia 
Geral para apresentar o Re-
latório e Contas referente 
a 2019. O documento foi 
aprovado por unanimidade 
e do do Programa de Ativi-
dades realizadas mereceram 
destaque eventos como o 
Aeroindoor-Póvoa, Curso 
de Piloto de avião Ultrale-
ve, Exposição de Fotografia 

Aérea, 5º Encontro Interna-
cional de Aeromodelismo, 
Festival Aéreo - Comemo-
rações do 18º aniversário e 
a  Demonstração de voo em 
ULM e Batismos de voo. 

O momento serviu tam-
bém para definir os Cor-
pos Sociais para o biénio 
2020/2021. Os associados 
presentes elegeram por 
unanimidade o novo elen-
co. Abraão Pereira da Cruz 

continua presidir à Direção, 
tendo como Vice-Presiden-
te Pedro Miguel Cruz, sen-
do a restante equipa deste 
órgão formada por: Secre-
tário - Manuel Bernardo 
Dias, Tesoureiro - António 
Braga Lima, Vogais - José 
António Santos, Henrique 
Xavier Ramos, David Tor-
res Santos e Isac Gonçalves 
Carreira. A mesa da Assem-
bleia Geral será presidida 

por Manuel Eduardo Mace-
do Vieira dos Santos, com 
Paulo Jorge Lourenço como 
1º Secretário e Ilídio Matos 
Pereira como 2º Secretário. 

O Conselho Fiscal mantém 
José Gomes Alves como 
presidente, com Maria Cle-
mentina Alves e Fernando 
Ricardo Leite como vogais.
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SÍLVIA ROSA: TENENTE MÉDICA 
REGRESSA DE MISSÃO MILITAR 
BEM SUCEDIDA NO AFEGANISTÃO

Já está de volta a Portugal a 
Tenente Médica Filipa Rosa, 
do Exército Português, que 
esteve nos últimos 9 meses 
no Afeganistão. A poveira 
fez parte do Destacamento 
de Apoio Nacional, integra-
do na missão da NATO “Re-
solute Support”, que garantiu 
o apoio logístico, médico, de 
recursos, manutenção, entre 

outros, a toda a força por-
tuguesa naquela região. O 
grupo que integrava a agu-
çadourense, militar desde 
2010, tinha como missão a 
vigilância e proteção ao aero-
porto internacional “Hamid 
Karzai”, em Cabul. Devido à 
pandemia da Covid-19, Fili-
pa Rosa e restantes militares 
estão aquartelados em Santa 

Margarida em quarentena 
durante 14 dias e só devem 
voltar a casa no próximo dia 
19. O regresso estava inicial-
mente previsto para maio, 
mas o surgimento do novo 
coronavírus atrapalhou os 
planos do contingente que 
incluía esta jovem de 28 anos 
que tirou o curso de medici-
na na Academia Militar. 

IVAN POSTIGA: ARTISTA POVEIRO GALARDOADO EM ESPOSENDE
O Município de Espo-

sende procedeu à entre-
ga dos Prémios Viana de 
Lima, relativos ao ano 
académico 2018/2019, aos 
melhores alunos das Facul-
dades de Arquitetura e de 
Belas Artes da Universida-
de do Porto. Um dos ven-
cedores foi o poveiro Ivan 
Postiga,  recém-graduado 
Mestre em Artes Plásticas – 
especialização em Pintura, 
a quem foi atribuído o Pré-
mio de Pintura “Alexandre 

Viana de Lima”. O Prémio 
de Arquitetura “Sílvia Via-
na de Lima” foi para Hélder 
Lima, finalista do Mestrado 
Integrado de Arquitetura. 
Ambos os galardoados re-
ceberam o valor pecuniário 
de 2000 euros e ofereceram 
à autarquia esposendense 
uma obra/trabalho da sua 
autoria para o Fundo Viana 
de Lima.

Dizendo-se honrado e or-
gulhoso pela distinção, Ivan 
Postiga (segundo à esquerda 

na foto), nascido em 1991 na 
Póvoa de Varzim, agrade-
ceu o prémio, considerando 
que representa o reconheci-
mento público do trabalho 
desenvolvido na faculdade. 
O galardoado agradeceu 
ainda ao Município liderado 
por Benjamim Pereira, bem 
como àqueles que o apoia-
ram e ajudaram no seu per-
curso académico, louvando, 
ainda, a Universidade do 
Porto pelo “forte investi-
mento na aprendizagem”.

“JUNTA DE FREGUESIA PRETENDE FALÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL?”
A Associação Empresa-

rial da Póvoa de Varzim 
queixa-se que, num pro-
cesso nunca antes visto, a 
Junta da União de Fregue-
sias da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai conseguiu 
retirar-lhe a organização 
da Feira de Velharias do 
Eça, que tradicionalmente 
se realiza no segundo do-
mingo de cada mês. 

No passado dia 4, antes 
da reunião do executivo 
municipal, o presidente 
daquela entidade, José Go-
mes Alves, foi chamado 
aos Paços do Concelho, 
tendo sido recebido pelo 
vice-presidente Luís Dia-
mantino e pela vereadora 
Lucinda Amorim, os quais 
lhe comunicaram que iria 
ser levado a aprovação, 
numa reunião que se rea-
lizaria cerca de 30 minutos 
depois, uma proposta para 
entregar à Junta de Fre-
guesia a organização da 
Feira de Velharias. Nesta 
comunicação ao líder dos 

empresários poveiros não 
lhe foi dada nenhuma jus-
tificação para esta decisão e 
assegurado que tal era um 
facto consumado. “Como 
é que é possível uma junta 
querer organizar uma feira 
que foi concebida, estrutura-
da e promovida pela AEPVZ 
durante dezenas de anos?”, 
pergunta Gomes Alves. 

O dirigente questiona, 
com indignação e surpresa, 
se a junta liderada por Ricar-
do Silva “pretende a falência 
da AEPVZ”, dado que aque-
la feira rendia cerca de 800 
euros por mês graças a mais 
de uma centena de exposito-
res que marcavam habitual-
mente presença na Praça do 
Almada, sendo que todos 
são associados da estrutu-
ra e certamente irão querer 
justificações na Assembleia 
Geral marcada para 17 de 
setembro. A verba anterior-
mente referida, segundo o 
dirigente, permitia mesmo o 
pagamento do salário a um 
dos funcionários, que assim 

perde uma das suas funções. 
“Será que a junta pertende 
integrar este funcionário?”, 
questiona-se Gomes Al-
ves, que lembra que não é o 
dono a AEPVZ e prometeu 
tentar saber se a Junta de 
Freguesia irá compensar a 
associação por esta retirada 
da organização do evento, 
numa medida que foi apro-
vada pelo executivo da Câ-

mara Municipal. 
A entidade empresarial 

poveira pretende manter a 
realização da  Feira de Ve-
lharias do Eça e José Gomes 
Alves espera que os depu-
tados da Assembleia Mu-
nicipal discutam o assunto 
numa próxima sessão, uma 
vez que a deliberação final 
passará sempre por aquele 
órgão autárquico. O empre-

sário recorda também 
que a Junta da Póvoa já 
promove uma feira sema-
nal e poderia aproveitar 
esse espaço para juntar 
artesãos locais a vender os 
seus produtos. “Será que a 
União de Freguesias pre-
tende passar a representar 
os comerciantes e empre-
sários poveiros? Como é 
que vão explicar isso?”  



14 | 13 AGOSTO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

VILA DO CONDE

O advogado Delfim Maia 
já assumiu a presidência 
do Rotary Club de Vila do 
Conde, substituindo Car-
los Oliveira.   A cerimónia 
da “transmissão de tarefas” 
contou  com a presença da 
presidente da Câmara, Eli-
sa Ferraz, que felicitou a di-
reção dos rotários que, no 
seu entender, desenvolvem 
“um projeto de âmbito so-
cial, mas que também vive 

muito do companheirismo, 
da interligação e dos proje-
tos comuns das pessoas que 
constituem estes grupos, 
tendo sempre uma interven-
ção social ativa”. 

Na mesma cerimónia fo-
ram entregues prémios aos 
melhores alunos do ano le-
tivo de 2018-2019. Refira-
-se que o Rotary da Póvoa 
é o padrinho do de Vila do 
Conde. 

RENOVADOS MOTIVOS PARA VISITAR O CASTRO DE SÃO PAIO
A Câmara de Vila do Con-

de, através do Gabinete de 
Arqueologia Municipal, deu 
por terminados os trabalhos 
de manutenção do Castro 
de S. Paio. A autarquia re-
vela que teve como objetivo 
atualizar o registo gráfico e 
fotográfico das intervenções 
arqueológicas que aí foram 
realizadas na década de 90 
do século XX, bem como 
avaliar o estado de conserva-
ção das ruínas e perceber a 

evolução e eficácia de alguns 
trabalhos de conservação e 
restauro feitos no passado. 
A ação também contemplou 
a renovação integral dos 
painéis informativos que se 
encontram espalhados pela 
zona de ruínas e na envol-
vente mais próxima. O es-
paço em redor foi limpo e 
foram recuperadas algumas 
das estruturas de apoio, no-
meadamente bancos e cercas 
de madeira. Estes trabalhos 

foram desenvolvidos em co-
laboração com a Associação 
de Proteção do Património, 
Arqueologia e Museus de 
Vila do Conde. Este castro 
situado em Labruge é o úni-
co povoado fortificado marí-
timo em território nacional, 
cuja ocupação se iniciou no 
final da Idade do Bronze e 
foi abandonado pouco antes 
da Romanização. Refira-se 
que o local está dotado com 
um Centro Interpretativo.

DELFIM MAIA NO ROTARY

ESTACIONAMENTO E PAS-
SEIOS VÃO SURGIR NA
RUA D. MARIA PAES RIBEIRO

Estão em curso as obras de 
construção de passeios e lu-
gares de estacionamento na 
Rua D. Maria Paes Ribeiro. 
Trata-se de uma zona pró-
xima ao estádio do Rio Ave, 
onde habitualmente estacio-
nam diversos veículos pe-

sados de mercadorias, que 
passará a ter melhores con-
dições para quem ali circula. 
A Câmara de Vila do Con-
de adjudicou a intervenção 
por cerca 150 mil euros e o 
prazo de execução é de sete 
meses.

RENDA DE BILROS CANDIDATA ÀS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL
As Rendas de Bilros de 

Vila do Conde, que têm 
como padrinho de candi-
datura o músico Paulo Pra-
ça, poderão ser uma das 7 
Maravilhas de Portugal, na 
categoria Cultura Popu-
lar. Para que a candidatura 
passe às meias finais, no 
próximo domingo, dia 16, 
a autarquia está apelar ao 
voto através do número 760 
207 811 (0,60€+IVA). A vo-
tação irá decorrer ao longo 
do programa (das 11h30 às 
19h30) que será transmi-
tido na RTP1, a partir de 
Porto de Mós.

 Recorde-se que, no âm-
bito da candidatura da Câ-
mara Municipal, as Rendas 

de Bilros classificaram-se 
como finalista regional na 
categoria de ‘Artesanato’, 
num total de 504 candida-
turas do qual resultaram 
140 finalistas regionais que 
participaram nas respetivas 
eliminatórias regionais.

Na final regional do dis-
trito do Porto, as Rendas 
de Bilros classificaram-se 
em 2º lugar, o que permi-
tiu continuar no concurso e 
participar no programa de 
repescagem. Os pré-fina-
listas apurados no próximo 
domingo passarão automati-
camente para a meia-final, a 
realizar no dia 23 de agosto 
em Salir, Loulé, para dispu-
tar o estatuto de finalista.
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MACIEIRA E MOSTEIRÓ COM INVESTIMENTO SUPERIOR A UM 
MILHÃO DE EUROS EM OBRAS NO CENTRO DAS FREGUESIAS

A Câmara de Vila do 
Conde promoveu eventos 
de apresentação pública 
dos projetos de requalifica-
ção dos largos de Vilarinho 
e da Lameira. Um decorreu 
na Sede do Grupo Folclóri-
co de S. Salvador de Maciei-
ra e contou com a presença 
do Presidente da Junta de 
Freguesia, Filipe Santos. 
Outro aconteceu no Salão 
do Espaço Social e Cultu-
ral de Mosteiró e também 
contou com a participação 
do autarca local, Amândio 
Couteiro. Ambas as obras 
estão inseridas em áreas de 
reabilitação urbana. A edil 
Elisa Ferraz aproveitou os 
momentos para explicar 
o intuito das intervenções 
nos dois lugares centrais 
das respetivas freguesias.

Segundo a autarquia, o 
projeto do Largo de Vila-
rinho (onde se realiza, por 
exemplo, uma feira de velha-
rias no segundo domingo de 
cada mês) respeita a identi-
dade do lugar e a valoriza-
ção do legado histórico de 
Macieira, fortalecendo a sua 
centralidade e transforman-
do-o num espaço de con-
vívio e lazer da população. 
Esta intervenção dará priori-
dade à mobilidade pedonal, 
eliminando as barreiras ar-
quitetónicas e criando uma 
envolvente adequada, segura 
e agradável para os peões. A 
obra vai custar cerca de 470 
mil euros e tem compartici-
pação de fundos comunitá-
rios.

O projeto do Largo da La-
meira pretende, de acordo 

PREOCUPAÇÃO COM PRÓXIMO ANO LETIVO EM REUNIÃO PREPARATÓRIA
O Conselho Municipal 

de Educação reuniu na Bi-
blioteca Municipal José Ré-
gio para fazer o balanço do 
ano letivo 2019/2020 e tra-
çar as linhas orientadoras 
para 2020/21. O tema prin-
cipal foi o arranque do ano 
letivo face à nova realidade 
no contexto pandémico.

A presidente da Câma-
ra de Vila do Conde su-
blinhou a capacidade de 

adaptação das escolas, pro-
fessores alunos e famílias, 
tendo Elisa Ferraz, expres-
sado o reconhecimento a 
todos. Os responsáveis pelos 
Estabelecimentos de Ensino 
manifestaram preocupação 
para cumprir as diretivas 
emanadas pela Direção Ge-
ral de Saúde e Ministério da 
Educação, devido ao elevado 
número de alunos por tur-
ma, bem como pelas necessi-

dades de reforçar o número 
de Auxiliares de Ação Edu-
cativa, higienização dos es-
paços e pelas consequências, 
ainda que desconhecidas, no 
desenvolvimento social e na 
aprendizagem dos alunos.

Os diretores das Esco-
las com o nível secundário 
agradeceram ao Município 
o esforço feito para garan-
tir os transportes escolares 
aos alunos que retomaram 

com a informação munici-
pal, contribuir para a rege-
neração e qualificação urba-
na daquela área central, que 
constitui uma importante 
referência no tecido urbano 

da freguesia de Mosteiró, 
bem como promover a 
melhoria da qualidade e 
funcionalidade do espaço 
público, além do reforço da 
mobilidade e da acessibi-

lidade, preservando e va-
lorizando a identidade do 
lugar. A empreitada tem 
o valor de 556 mil euros e 
será suportada por fundos 
comunitários.

as aulas presenciais e reali-
zaram os exames. A autarca 
vilacondense garantiu que 
a edilidade irá dar todo o 
apoio possível, sempre em 
articulação com a Autorida-
de Concelhia para a Saúde, 
no sentido de acompanhar 
as ações do normal desen-
volvimento das atividades 
escolares. Neste âmbito, en-
tre outras medidas, irá ser 
realizada uma nova forma-

ção dos profissionais ao 
nível da segurança e higie-
nização dos espaços e cui-
dados a ter.

Pub.
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A nova Unidade Produ-
tiva da Energie Portugal vai 
permitir, em velocidade cru-
zeiro, aumentar em 40 por 
cento a produção de painéis 
solares termodinâmicos. O 
anúncio foi feito pelo CEO 
da empresa da Póvoa de 
Varzim, Luís Rocha, no pas-
sado dia 30, na cerimónia de 
inauguração da nova unida-
de que contou com a pre-
sença do ministro do Am-
biente e da Ação Climática. 
João Pedro Matos Fernandes 
considerou que a Energie 
é “um exemplo excecional 
da fibra dos empresários 
portugueses”, depois de ter 
enfrentado um incêndio e o 
período crítico da pandemia 
da Covid-19.  

“Esta nova unidade pro-
dutiva é o nosso futuro. 
Uma peça essencial para 
a Energie Portugal atingir 
mais um dos desafios a que 
nos propúnhamos: construir 
painéis solares termodinâ-

NOVA UNIDADE DE PAINÉIS SOLARES AUMENTA 
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO EM 40 POR CENTO

micos de última geração”, 
sublinhou Luís Rocha, na ce-
rimónia de inauguração da 
nova Unidade Produtiva de 
Painéis Solares Termodinâ-
micos 4.0, um investimento 
de um milhão de euros, fru-
to de uma candidatura à Ino-
vação Produtiva do Portugal 
2020.

Depois de ter fechado o 
ano de 2019 com a produção 
de 10 mil painéis, segundo o 
CEO, no espaço de 12 me-
ses, a empresa vai conseguir 
aumentar a produção em 20 
por cento, podendo atingir, 
em velocidade cruzeiro, um 
aumento de 40 por cento. “A 
geração 4.0 dos painéis so-
lares termodinâmicos da 
Energie Portugal serão ainda 
mais amigos do ambiente, 
não só pelos materiais uti-
lizados na produção, mas 
também pela sua durabilida-
de e longevidade”, explicou 
Luís Rocha.

Depois de um incêndio a 

um total de 50.

MINISTRO ELOGIA 
RESILIÊNCIA FACE 
ÀS ADVERSIDADES

Também o ministro do 
Ambiente e da Ação Climá-
tica, João Pedro Matos Fer-
nandes, elogiou o caminho 
da Energie. “O percurso des-
ta empresa é excecional e um 
bom exemplo da fibra dos 
empresários portugueses”, 
enalteceu o governante, que 
sublinhou as metas que Por-
tugal enfrenta até 2050. “Va-
mos ser neutros de carbono 
em 2050. Empresas como a 
Energie são fundamentais 
para produzir bem, a preços 
justos e permitir aos hotéis, 
às famílias e às empresas que 
possam ser mais eficientes 
do ponto de vista energéti-
co”.

Já o presidente da autar-
quia realçou o “orgulho” 
para o Município ter “uma 

26 de fevereiro, que destruiu 
um terço da empresa, e do 
período crítico da pande-
mia do novo coronavírus, 
a Energie enfrentou vários 
desafios:  “Reconstruímos a 
parte destruída pelo incên-
dio. Numa altura em que se 
fechavam as fronteiras, en-
contramos matéria-prima, 
que tinha ficado totalmente 
destruída pelas chamas, para 
continuar a produzir. Procu-
ramos novas encomendas, 
para fazer face àquelas que 
começaram a ser cancela-
das. E, ainda, concluímos 
as obras de construção da 
nova Unidade Produtiva, 
que estamos a inaugurar”. 
Agora,  “chegados a esta ce-
rimónia, confesso o orgulho 
que sinto por ver que con-
seguimos ultrapassar estas 
pedras do caminho”, acres-
centou, dando conta que esta 
expansão permitiu, ainda, a 
contratação de mais 10 co-
laboradores, contabilizando 

marca tão distintiva como 
a Energie”. “É um orgulho 
para a Póvoa de Varzim ver 
a etiqueta Energie nos vários 
países que temos a oportu-
nidade de visitar”, sublinhou 
Aires Pereira.

A cerimónia de inaugu-
ração contou, ainda, com a 
presença do secretário de 
Estado Adjunto e da Ener-
gia, João Galamba.

A Energie é uma empresa 
100 por cento portuguesa e 
conta atualmente com 40 
colaboradores, estando em 
fase de recrutamento e for-
mação de mais uma dezena 
que irão ser afetos à nova 
unidade produtiva. Locali-
zada em Laúndos, na Póvoa 
de Varzim, a Energie ocupa, 
atualmente, uma área de seis 
mil metros quadrados e está 
especializada no desenvolvi-
mento e fabrico de painéis 
solares termodinâmicos 
para climatização e águas 
quentes sanitárias.
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ARRANQUE DA PRÉ-TEMPORADA

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

RUI RODRIGUES

Como treinador consi-
dero bastante importante 
a pré-época. É um proces-
so preparatório evolutivo 
de aquisição de princípios, 
conceitos e comportamen-
tos posicionais dinâmicos 
coletivos. Neste período os 
atletas trabalham os índi-
ces físicos, táticos, técnicos 
e mentais. Criar um mode-
lo e identidade de jogo sem 
a pressão dos resultados é 
essencial para a evolução e 
crescimento de uma equi-
pa, assim como os jogos de 
treino que são fundamentais 
para melhorar a interligação 
dinâmica entre setores. 

O Varzim, que arranca a 2ª 
Liga  a 13 de setembro, esta-
giará na cidade alentejana de 

Elvas, estando previsto nessa 
fase a realização de jogos de 
treino. Estão já confirmadas 
as aquisições de Ricardo Nu-
nes, Filipe Dinis, Thiago Val-
le, André Micael, Michael 
Douglas, Álvaro Milhazes, 
Rui Silva, Luís Pinheiro, 
Paulo Moreira, Boubakary, 
Diarra, Manuel Pami, An-
dré Vieira, Lessinho, Jhon 
Renteria e Ibrahima. Fazer 
melhor que a época anterior 
será o objetivo coletivo para 
2020/2021. 

O Rio Ave apresentou o 
novo treinador Mário Silva 
e o arranque dos testes mé-
dicos e trabalhos está agen-
dado para 14 de Agosto. O 
plantel sofrerá algumas saí-
das fruto da valorização de 

muitos dos ativos que tive-
ram muita visibilidade com 
o 5º lugar alcançado que deu 
o quarto apuramento aos 
vilacondenses para a Liga 
Europa. A 17 de Setembro o 
Rio Ave jogará apenas num 
jogo a 2ª pré-eliminatória da 
prova e três dias depois ini-
ciará a sua participação na 
1ª Liga. 

O futebol em todo o mun-
do não será mais o mesmo, 
o mercado de transferên-
cias será muito condiciona-
do pelo impacto financeiro 
muito negativo que a ausên-
cia de público nas bancadas 
provocou nas receitas dos 
clubes. A Covid-19 está a 
criar mais dúvidas que cer-
tezas em relação ao futuro 

do futebol. Tudo é uma in-
cógnita e esse fator está a 
condicionar a planificação e 
organização das pré-épocas 
em algumas equipas. 

Os clubes ainda não sa-
bem se vão poder ter o 
apoio dos seus adeptos nos 
estádios e muitos vão ter 
se reinventar na forma de 
conseguir receitas e atrair 
patrocinadores. A aposta na 
formação poderá ser até de-
cisiva para evitar o desapa-
recimento de muitos clubes 
históricos mundiais. Formar 
bem para vender pode ser 
a estratégia decisiva para 
alguns emblemas ultrapas-
sarem e vencerem a grave 
crise financeira que atingirá 
o futebol em todo o mundo. 

BRUNO ALVES TREINA NA PÓVOA
 Bruno Alves está de volta 

â terra natal depois de mais 
uma época bem sucedida 
em Itália. O jogador povei-
ro, que despontou para o 
futebol nas camadas jovens 
do Varzim, destacou-se 
como titular na equipa do 
Parma e está agora a gozar 
um período de férias antes 
do regresso para cumprir 
o último ano de contrato. 
Apesar de já ter 38 anos, o 
central continua a manter-
-se em grande forma a cada 
época que passa e nem em 
tempo de descanso conse-
gue estar parado. Exemplo 
disso foi o intenso exercício 
que fez durante o fim de 
semana em Laundos, com 
cinco subidas pelas escada-

rias do Monte de São Félix, 
em Laundos. Bruno Alves 
fez questão de registar em 
fotografia no Instagram o 

RIO AVE QUER REGRESSAR À LIGA PLACARD DE FUTSAL
Para o técnico da equipa 

sénior do Rio Ave, quando 
a competição foi interrom-
pida, devido à situação de 
pandemia, o tempo era de 
preparar nova época na 2ª 
divisão. Contudo, tudo foi 
alterado e posteriormente 
12 clubes ficaram a saber 
que disputariam um play-
-off de subida à Liga Pla-
card. Uma situação nova, 
que André Crud define 
desta forma:” A grande de-
cepção da época foi não 
ter acabado. Até à para-
gem tínhamos realizado 
um trabalho excecional, 

que nos dava a confiança de 
atingirmos o objetivo traça-
do. Depois, interiorizamos 
que teríamos que voltar ao 
princípio, delineando desde 
logo alguns contatos para a 
nova época, a pensar na 2ª 
divisão. Com a realização do 
play-off, abriu-se nova opor-
tunidade para lutarmos pelo 
mesmo objetivo, que será 
chegar à 1ª divisão. Tivemos 
jogadores que despertaram 
o interesse de clubes da 1ª 
divisão e acabaram por sair, 
mas conseguimos reunir um 
plantel com as carateristicas 
que entendemos ser essen-

ciais para lutar pelo objetivo 
da subida. Estamos a iniciar 
os nossos trabalhos, respei-
tando todas as indicações 
da DGS, com a colaboração 
do departamento médico do 
clube, com a convicção de 
termos reunido um conjun-
to de atletas que tudo farão 
para dignificar o nome do 
Rio Ave. Não posso deixar 
de referir o apoio dos nos-
sos adeptos, que sempre nos 
acompanharam, contando 
com o seu apoio mesmo 
nesta fase, em que provavel-
mente, não poderão presen-
ciar os jogos. O Rio Ave é 

momento em que concluiu 
a atividade que contemplou 
a ascensão de 1500 degraus 
aproximadamente. 

um clube que faz falta à Liga 
Placard por tudo o que re-
presenta e será para nós um 

orgulho e uma imensa ale-
gria lutar por esse objetivo 
no play-off.”

EX-VARZINISTA NO 
CAMPEÃO DA POLÓNIA

Rafael Lopes, que fez par-
te da formação no Varzim, 
vai ser reforço do Légia de 
Varsóvia, campeão polaco, 
por três temporadas, tendo 
oportunidade de jogar na 
primeira pré-eliminatória da 
Liga dos Campeões. O atleta 
de Esposende começou no 
clube da sua terra, mas foi 
juvenil, júnior e sénior no 
Varzim.

MARAFONA PERDEU 
TAÇA DA TURQUIA

Marafona, que se formou 
no Varzim e destacou-se nos 
seniores alvinegros antes de 
sair para voos mais altos,  
perdeu a Taça da Turquia ao 

serviço do Alanyaspor. O 
guarda-redes alinhou os 
90 minutos num jogo rea-
lizado num estádio sem a 
presença de público frente 
ao Trabzonspor.

DANIEL RAMOS 
TREINA SANTA CLARA

Um treinador vila-con-
dense está oficialmente 
confirmado como o subs-
tituto de João Henriques 
no comando técnico do 
Santa Clara e, neste caso,  é 
o regresso a um clube que 
o técnico Daniel Ramos 
orientou durante cerca de 
dois meses na temporada 
2016/2017, então na Liga 
2, tendo agora assinado 
contrato válido por uma 
época.
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II LIGA COMEÇA A 13 DE SETEMBRO E I LIGA UMA SEMANA DEPOIS
A II Liga de futebol ape-

nas deve começar no fi m de 
semana de 12 e 13 de setem-
bro. A Liga de Clubes reve-
lou que a data apontada de 
22 de agosto fi ca sem efeito, 
tal como o sorteio previsto 
para o passado dia 9. A defi -
nição das jornadas das duas 
competições profi ssionais 
passa para dia 28 deste mês e 
o escalão principal irá come-
çar no fi m de semana de 19 e 
20 de setembro. 

Refi ra-se que a identifi ca-
ção dos clubes promovidos 
do Campeonato de Portugal 
(Vizela e Arouca) está sus-
pensa, tal como ainda se en-
contra a decorrer o licencia-
mento de Cova da Piedade e 
Casa Pia, que poderão subs-
tituir na prova os castigados 
Aves e Setúbal. 

Falta agora a decisão da 
Federação Portuguesa de 
Futebol, entidade que tem 
a última palavra sobre a ca-
lendarização do futebol por-
tuguês, mas tudo indica que 
Varzim e Rio Ave voltarão à 

ação ofi cial apenas em mea-
dos do próximo mês.

MAIS 4 REFORÇOS 
ANUNCIADOS 

O guardião brasileiro 
Th iago Valle é o mais recen-
te reforço do Varzim. O jo-
vem tem 22 anos e é prove-
niente do Grêmio Anápolis. 

Outra novidade é a aqui-
sição de Welesson Barreto 
Borges, mais conhecido por 
“Lessinho”. O atacante de 24 
anos representava o União 
da Madeira. 

Do mesmo clube chega 
Ibrahima Kalil Guirassy 
com um vínculo por três 
épocas O médio francês de 
21 anos passou pelas cama-
das jovens do Olympique de 
Marselha. 

Antes o Varzim anunciara 
a contratação de um central 
que jogou na época transata 
no Paços de Ferreira. André 
Micael, de 31 anos, já passou 
por Moreirense, VitóriaSC, 
Olhanense, uma equipa po-

SILVA CAMPOS ESCOLHE MÁRIO SILVA PARA ORIENTAR RIO AVE
Depois da saída de Car-

los Carvalhal para o SC 
Braga, a escolha dos res-
ponsáveis do clube vi-
lacondense recaiu sobre 
Mário Silva. Um técnico 
que ganhou visibilidade 
ao serviço dos sub-19 do 
FC Porto, onde conquistou 
um campeonato júnior e a 
UEFA Youth League, tendo 
na época passada orienta-
do o Almeria, clube da 2ª 
divisão espanhola. 

Na apresentação, Mário 
Silva agradeceu “a cora-
gem dos responsáveis do 
Rio Ave em me permitirem 
a estreia na 1ª Liga. Para 
muitos uma opção de risco, 
mas que me motiva para 
continuar um trabalho de 
excelência, e que faz deste 
clube um dos grandes da 
nossa Liga. O Rio Ave será 
uma equipa a lutar pelos 
3 pontos, independente-
mente do adversário. Se o 

conseguirmos aliando a isso 
jogar bom futebol, tanto me-
lhor.” 

Para o presidente Antó-
nio da Silva Campos “o Rio 
Ave tem aberto as portas a 
treinadores que se valori-
zaram ao serviço do nosso 

clube. Depois de conver-
sarmos com alguns treina-
dores, tomamos a decisão 
de contratar o Mário Silva, 
acreditando que iremos ser 
felizes. Tem sido nosso apa-
nágio cumprir o orçamento 
que apresentamos, e natu-

ralmente, poderemos ter que 
vender alguns dos nossos 
ativos, realizando as mais va-
lias para assegurar mais uma 
época em que manteremos a 
mesma ambição, cumprindo 
escrupulosamente com os 
nossos compromissos.”

REGRESSO 
JÁ NO DIA 14

O Rio Ave escolheu esta 
sexta-feira, dia 14, para dar 
início aos trabalhos de pre-
paração da equipa principal 
tendo em vista a nova época. 
Nessa altura todo o grupo de 
trabalho será testado para 
despiste da Covid-19 e no dia 
seguinte serão realizados os 
exames médicos no estádio 
do clube. Na segunda-feira, 
dia 17, Mário Silva irá orien-
tar as duas primeiras sessões 
de treino no relvado. Na pla-
nifi cação de pré-época, o Rio 
Ave realizará alguns jogos de 

laca e outra romena. O de-
fensor tem quase 100 jogos 
na 1.ª divisão.

ESTÁGIO  DE UMA
SEMANA EM ELVAS

A equipa principal vai 
realizar um estágio em El-
vas durante uma semana (13 
a 20 de agosto). Os treinos 
estão previstos para o relva-
do do Estádio Municipal e 
esta deslocação servirá para 
a realização de alguns jogos 
treino. Até lá, o grupo orien-
tado por Paulo Alves con-
tinuou o trabalho de pré-
-temporada no Complexo 
Municipal da Póvoa.

CERTIFICAÇÃO 
4 ESTRELAS

O Varzim foi classifi cado 
como Entidade Formadora 
Certifi cada com 4 ESTRE-
LAS no âmbito do processo 
de certifi cação da Federação 
Portuguesa de Futebol. “Re-
cebemos com alma e raça, 

treino, a serem divulgados 
oportunamente, tendo no 
horizonte a estreia ofi cial a 
17 de Setembro na 2ª pré-e-
liminatória da Liga Europa.

DEIXOU O RIO AVE E 
REFORÇOU RIVAL
 DO VARZIM

O guarda-redes Paulo Ví-
tor deixou o Rio Ave e foi 
contratado pelo Desportivo 
de Chaves. O brasileiro sai 
do escalão principal e volta 
à II Liga onde se notabili-
zou ao serviço do Varzim. 
Curiosamente, Paulo Vítor 
deverá ocupar o lugar de 
Ricardo Nunes nos fl avien-
ses depois do poveiro ter 
decidido regressar a casa 
esta temporada para vestir 
as cores alvinegras. Paulo 
Vítor deverá agora voltar 
à Póvoa como adversário 
quando o campeonato co-
meçar ...

orgulho e vida esta notícia”, 
frisou a instituição no site 
ofi cial, acrescentando ser “o 
reconhecimento que resulta 
do trabalho árduo que tem 
sido realizado nos últimos 
tempos no Departamento de 
Formação”. A comunicação 
termina com um agradeci-
mento “a todos aqueles que, 
no dia a dia, contribuem 
para a formação e desenvol-
vimento do nosso Clube”. 

O clube lançou também 
um comunicado para avi-
sar os atletas da formação e 
respetivos encarregados de 
educação que ,“nos próxi-
mos dias”, o departamento 
de formação vai entrar em 
contato com os visados para 
organizar a forma como po-
dem ser “reunidas todas as 
condições para o início da 
época 2020/2021”. Logo que 
tudo esteja acertado, a ideia 
é arrancar “de imediato”,  
mas “a retoma está condicio-
nada pelo cumprimento das 
normas a defi nir pela Dire-
ção Geral de Saúde”.

Pub.
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Rui Costa terminou a 
Volta à Polónia na dé-
cima posição da classi-
ficação geral. O ciclista 
poveiro concluiu a prova 
do circuito World Tour 
a 3 minutos e 19 segun-
dos do camisola amarela 
após ter andado sempre 
entre os melhores nas 
cinco etapas. Este resul-
tado valeu a Rui Costa 
a conquista de mais 68 
pontos UCI, estando 
agora no 56º lugar do 
ranking da União Ci-
clista Internacional. O 
corredor da UAE Emira-
tes tem agora prevista a 
participação no Tour du 
Limousin (de 18 a 21) 
e na Clássica da Breta-
nha (dia 25), ambas em 
França, existindo a expe-
tativa de saber ser vai es-
tar presente no Campeo-
nato Nacional agendado 
para o próximo fim de 
semana em Paredes.

RUI COSTA 
NO TOP-10 
NA POLÓNIA

Liberado o acesso ao pa-
vilhão pela respetiva federa-
ção e com o aval da DGS, a 
equipa sénior de hóquei em 
patins iniciou a preparação 
com vista à participação na 
Liguilha de acesso à 2ª di-
visão. Mantendo a espinha 
dorsal que liderava, à altura 

HÓQUEI  COM FOCO E MUITA FÉ NA SUBIDA

da interrupção, o campeo-
nato, o plantel surge com um 
novo figurino. Desde logo 
Ruben Fangueiro, que deixa 
de fazer parte do lote dos jo-
gadores para exercer em ple-
no a faceta de treinador, com 
o apoio de Bruno Fernandes. 
Será um mês de Agosto e 

sensivelmente mais uma se-
mana de Setembro para afi-
nar as estratégias e integrar 
da melhor forma os quatro 
reforços (Rodolfo, Zé Carva-
lho, Ziga e Chumbinho), na-
turalmente aguardando por 
uma Liguilha que o técnico 
poveiro define como “ o nos-

A secção de voleibol do 
Clube Desportivo da Póvoa 
tem vindo a crescer nos últi-
mos anos, com um excelente 
trabalho na captação de no-
vos valores, no qual a pro-
fessora Sofia Gomes está em 
particular destaque. Até à 
idade sénior, foram imensos 
os atletas que procuraram 
novos desafios noutros clu-
bes porque o CDP não apos-
tava nos escalões seniores. 
Nestes últimos anos tudo 
tem sido diferente e, face ao 
apelo dos coordenadores, o 
estado das coisas inverteu-
-se. Exemplos disso são as 
apostas claras das equipas 
seniores, masculina e femi-
nina, que irão lutar pelas su-

“QUEREMOS CUMPRIR UM SONHO DOS POVEIROS”

Pub.

bidas de divisão nos playoffs 
a realizar em Setembro. 

Edgar Silva é o técnico do 
escalão masculino, numa 
casa que sempre foi a sua 
e com alguma emotivida-
de não escondeu “a imensa 
alegria de liderar uma equi-

pa que está motivada para 
chegar à 1ª divisão. Devido 
a todas as circunstâncias, ti-
vemos mais tempo para pla-
near, conseguimos reunir a 
simpatia de atletas com ele-
vadas capacidades técnicas e 
estou certo de que estaremos 
no pico da nossa forma por 
alturas do play-off.”

NUNO RIOS VOLTA A 
SER HOMENAGEADO

Impossibilitada a realiza-
ção do Torneio Nuno Rios 
nos areais da praia, os res-
ponsáveis do voleibol povei-
ro entenderam não desistir 
de realizar a 17ª edição, que 
decorrerá nas caixas de areia 

situadas no parque de esta-
cionamento das instalações 
do clube. Com agendamen-
to para os últimos 5 dias 
do mês de Agosto, a prova 
decorrerá dividida por es-
calões etários e seguindo 
todas as regras de segurança 
impostas pela DGS. Para o 
coordenador Igor Oliveira 
“esta é a forma possível para 
homenagearmos um dos 
nossos, um eterno amigo 
do voleibol do CDP e um 
exemplo para os mais novos. 
O voleibol é mais que uma 
modalidade de competição, 
e neste tipo de Torneios fica 
patente o convívio e a ami-
zade que muitos levam para 
a vida.”

so primeiro desafio. Temos 
consciência das dificuldades 
que iremos encontrar, mas 
também que o sucesso ou 
insucesso dever-se-á a nós. 
Temos qualidade, temos 
vontade, e será no ringue 
que temos a obrigação de o 
provar.”ANDRÉ REGUFE 

VICE-CAMPEÃO 
DE 3 MIL METROS

André Regufe sagrou-
-se vice-campeão na-
cional júnior de 3.000 
metros. O jovem do 
Atlético da Póvoa foi se-
gundo classificado com 
oito minutos e 33 segun-
dos na competição rea-
lizada em várias pistas 
em simultâneo devido 
às restrições impostas 
pela Covid-19. Perto do 
pódio ficou Diogo Gon-
çalves no lançamento do 
disco no escalão juvenil, 
tendo terminado a prova 
no quarto lugar. O atleta 
do Desportivo da Póvoa 
foi ainda sétimo classifi-
cado no lançamento do 
martelo. 
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PÓLO DO CNP REFORÇADO COM REGRESSO E DUAS NOVIDADES
 O Naval Povoense anun-

ciou três reforços para a 
equipa sénior  masculina de 
pólo aquático. Um deles é 
Manuel Arnauld, atleta for-
mado no clube, com vários 

títulos nos diversos escalões 
etários, vencedor da Taça de 
Portugal na época 2013/14 
e vice-campeão nacional 
nas temporadas 2017/18 e 
2018/19, que regressa após 

uma época de interrupção. 
Outra entrada é Ricardo 
Santos, guarda-redes, ex-
-CPN. Finalmente, o Naval 
recebe também Iuri Sousa, 
pivot, ex-CFP, jogador da 

PÓVOA ANDEBOL APRESENTOU PLANTEL SÉNIOR

O Diana Bar foi o palco 
escolhido para a apresenta-
ção oficial da equipa sénior 
masculina do Póvoa Ande-
bol Clube. No primeiro dia 
dos trabalhos de pré-épo-
ca, só mesmo o ponta Rui 
Lourenço faltou à chama-
da, devido a compromissos 
profissionais. 

Foras dadas as boas-vin-
das ao renovado grupo de 
trabalho, dando a conhecer 
também a dinâmica do clu-
be e naturalmente as am-
bições dos poveiros numa 
estreia desejada no escalão 
máximo do andebol portu-
guês. 

Para o presidente José 
Oliveira Pereira, “o proje-
to do Póvoa Andebol não 
se esgota na equipa sénior, 
bem pelo contrário, já que 
a aposta nos escalões de 
formação irá continuar 
forte, de forma a incentivar 
os mais novos a chegarem 

a este patamar competitivo.” 
Para o vice-presidente José 

Henrique Teixeira, principal 
responsável pela equipa sé-
nior, “chegar à 1ª divisão é 
o nosso objetivo e para tal 
julgo termos reunido um 
grupo de trabalho com com-
petências para atingir essa 
meta. Acreditamos nas nos-
sas escolhas, iremos traba-
lhar para que nada falte, mas 
exigimos compromisso para 
que dignifiquemos o clube e 
a nossa cidade.” 

Já o coordenador técni-
co do clube, Jorge Castro 
Lopes, comentou a falta 
das melhores condições de 
trabalho nesta fase, devido 
à pandemia, mas adiantou 
que “o Póvoa Andebol tam-
bém está a trabalhar para 
ter a sua própria casa (pavi-
lhão), entretanto conseguin-
do a exclusividade de treinar 
neste mês de Agosto no pa-
vilhão de Beiriz.

AMBIÇÃO NOS 
PRIMEIROS TREINOS

Devido às circunstâncias, 
a primeira sessão de treinos 
administrada por Jorge Car-
valho e respetiva equipa téc-
nica aconteceu no Parque da 
Cidade. Nada que incomo-
dasse o técnico dos poveiros, 
que aproveitou para revelar: 
“temos um mês pela frente 
para integrar os que che-
garam e preparar-nos para 
o primeiro grande desafio. 
Temos que ultrapassar uma 
Liguilha para chegarmos 
à 1ª divisão e o que posso 
prometer aos poveiros é que 
vamos conseguir. Temos os 
jogadores que escolhi, te-
mos muita qualidade e expe-
riência, e agora teremos que 
provar aquilo que julgamos 
ser capazes, ou seja, subir à 
1ª divisão e disputar os seis 
primeiros lugares da classifi-
cação.”

 HUMBERTO GOMES É 
REFORÇO SONANTE

O guarda redes Humberto 
Gomes, com 74 internaliza-
ções A, é uma das contrata-
ções sonantes da equipa para 
a nova época. Com uma 
larga carreira em grandes 
clubes portugueses e na sele-
ção, para muitos amantes da 
modalidade é ainda motivo 
para “falatórios” a opção de 
vir para a Póvoa. No entanto, 
para o experiente guardião 
“tudo foi fácil. Aapresen-
taram-me um projeto com 
muita qualidade e que tem 
pernas para andar. Sou mais 
um que está no clube para 
ajudar a chegar aos objetivos 
traçados. Temos uma ligui-
lha pela frente e queremos 
todos estar na 1ª divisão na 
próxima época. O clube tem 
desenvolvido um excelente 
trabalho na promoção da 
modalidade e tem demons-

trado capacidade para ser 
um outsider ao nível de 
clubes como o ABC. Temos 
um grupo com muita qua-
lidade e agora há que traba-
lhar para não defraudar as 
expetativas.”

Dos sete reforços, a sur-
presa foi a apresentação do 
romeno Rares Fodorean, 
de 2.03m, que se junta ao 
brasileiro Alan Dieigon 
como os dois estrangeiros. 
Manuel Lima, José Rolo, 
Manuel Sousa e o júnior 
Tiago Teixeira fecham a 
lista dos atletas que vestem 
pela primeira vez a camiso-
la poveira. Jorge Carvalho 
continuará a contar com 
Pedro Cruz, André Caldas, 
Rui Lourenço, António 
Ventura, João Santos, Ale-
xandre Magalhães,  Fábio 
Daniel, Carlos Moreira, 
João Cardoso, José Gomes, 
Vasco Areias, Tiago Rodri-
gues e Roberto Ferreira. 

Pub.

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

seleção nacional sub 20. O 
clube anunciou também que 
a secção decidiu continuar 
com os treinos durante este 
mês de Agosto, nas piscinas 
exteriores da Varzim Lazer.
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 Segunda época de Cris-
tiano Ronaldo em Turim 
e a Juventus volta a desilu-
dir na Liga dos Campeões. 
O desfecho da época já era 
espectável tendo em conta 
a qualidade do futebol pra-
ticado pelos comandados 
de Sarri, que acabou des-
pedido. Campeões da Serie 
A como tem sido tradição, 
não foram capazes de ul-
trapassar um Lyon que foi 
sétimo classifi cado na Ligue 
1. A grande aposta do clube 
em contratar Cristiano Ro-
naldo para vencer esta com-
petição, parece não estar a 
resultar e desta vez aposta-
ram em Andrea Pirlo, len-
da do futebol italiano, para 
comandar as tropas na pró-
xima temporada. No entan-
to, o Real Madrid também 
foi eliminado pelo City de 
Guardiola. Bayern de Mu-
nique, Barcelona, Atalanta, 
PSG, Leipzig, Atlético de 
Madrid, Manchester City 
e Lyon são assim as equi-
pas que vão lutar pela con-
quista milionária que vai se 
disputar em Lisboa. A sen-
sacional Atalanta defronta 
o todo poderoso PSG, que 
tudo indica não contará 
com Mbappé. O Leipzig, 

As semanas passam e os 
reforços não param de che-
gar ... na última quinzena o 
Varzim reforçou o plantel, 
primeiramente com André 
Micael e posteriormente 
com Ibrahima Kalil. Em-
bora ambos os jogadores 
venham de campeonatos 
diferentes e com 10 anos 
de diferença um do outro, 
mostraram-se satisfeitos 
com o novo desafi o e an-
siosos por representarem os 
lobos do mar. André Micael 
de 31 anos estava ao serviço 

do P. Ferreira na época pas-
sada. Na chegada ao clube 
alvinegro o defesa-central 
não escondeu o entusiasmo 
“É uma honra poder ves-
tir esta camisola. Este é um 
clube com uma história rica, 
um clube com uma história 
como há poucos em Portu-
gal e penso que serei feliz 
nesta casa. Quero fazer uma 
época consistente para, des-
sa forma, ajudar o clube”. O 
mesmo se aplica ao jovem 
de 21 anos, Ibrahima Kalil 
Guirassy, chegado do União 

... Nuno Gomes foi o 
autor do golo inaugural 
do novo Estádio da Luz. 
Foi a 25 de Outubro de 
2003 contra o Nacional de 
Montevidéu do Uruguai.

CHAMPIONS EM 
LISBOA SEM RONALDO

SABIA QUE ...

VARZIM CONTINUA A REFORÇAR 

MÁRIO SILVA OCUPA O LEME
Com o término de uma 

temporada memorável, má-
ximo de pontos alcançado 
na história do clube (55), 
5° no campeonato, pré eli-
minatórias da Liga Euro-
pa, valorização de ativos, 
muitos recordes quebrados 
e ainda muitas manchetes 
de jornais é hora do Rio 
Ave Futebol Clube se rein-
ventar. O clube já está ha-
bituado a estas andanças, 
todos as pré épocas são um 
desafi o para a direção que 
tem de revigorar o plantel. 
Partiu Carlos Carvalhal e 

ainda vão ser vendidos al-
guns jogadores como Ta-
remi e Nuno Santos mas a 
equipa Vilacondense já nos 
tem mostrado que sabe bem 
ocupar as peças do tabuleiro 
em falta. Mário Silva ocupa 
agora o leme e tem a mis-
são de continuar a senda de 
glória dos verde e brancos. 
Nas próximas semanas es-
peram-se novidades acerca 
do plantel, vendas, compras 
e até renovações estão em 
cima da mesa para que se 
comece a trabalhar a próxi-
ma temporada. Como diz o 

Paulinho Santos é natural de Caxinas. Menino franzino, aventurou-se no Varzim mas aca-
bou dispensado. Então tentou a sorte no Rio Ave. Ficou, cresceu, destacou-se e naturalmente 
chegou à primeira equipa. A sua afi rmação deu-se em 1991/1992. Com Augusto Inácio ao 
leme a caravela atracou no 4º lugar, à beira da subida de divisão. Paulinho exibiu-se ao ponto 
de ser contratado pelo FC Porto. Um grande salto para um jovem de 21 anos.

Após conhecer os cantos à casa, Paulinho Santos foi emergindo como um líder e um por-
tador da mística portista. Converteu-se num símbolo vivo dos “dragões”. No meio-campo, 
à frente da defesa, ou como lateral, dava o litro pelas suas cores. Jogava sempre nos limites. 
Aguerrido, raçudo, inquebrantável e matreiro, travou vários duelos acesos, João Vieira Pinto 
que o diga. Venceu tudo em Portugal, sendo peça-chave no inédito penta. Na última época da 
sua carreira foi orientado por José Mourinho e ajudou a conquistar a primeira Taça UEFA da 
história do clube.

Nos anos 90 ninguém era indiferente a este internacional português que deixou bem vin-
cada a sua marca.

PAULINHO SANTOS

que esteve até perto do fi m 
na luta pelo título alemão, 
defronta o Atlético Madrid. 
O Manchester City defron-
ta o Lyon, naquele jogo que 
seria possível o reencontro 
de Ronaldo com o Real Ma-
drid, se ambas as equipas 
se tivessem qualifi cado. O 
jogo de maior calibre da eli-
minatória é uma espécie de 
fi nal antecipada, entre Bar-
celona e Bayern Munique. 
Esta Liga dos Campeões 
que será jogada de maneira 
diferente do habitual, sendo 
que as eliminatórias serão 
decididas num só jogo e os 
jogos serão todos realizados 
no espaço de duas semanas 
em Lisboa.

outro, há mais marés que 
marinheiros e por mais mu-
danças que a equipa sofra, a 
ambição e o querer man-
têm-se intactos, a fi losofi a 
perdura e os objetivos con-
tinuam fi rmes. Vamos ter 
mais um Rio Ave a deliciar 
pelos campos portugueses 
certamente

da Madeira. O médio é o 
mais recente reforço dos 
lobos do mar e assinou por 
3 épocas. Tal como André 
Micael, Ibrahima Kalil 
prometeu amor à camisola 
“Espero que seja uma bela 
história de amor, entre 
mim e o Varzim, porque 
vou lutar por este clube to-
dos os dias”, disse o jovem 
francês em declarações 
ao site do clube. Até ao 
momento, o Varzim con-
ta com 13 reforços para a 
nova temporada.
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O Agrupamento de Es-
colas de Aver-o-Mar, Pó-
voa de Varzim, está envol-
vido num projeto-piloto, 
disponibilizando a todos 
os alunos do 8º ano ma-
nuais em formato digital.

Numa fase em que o 
projeto começa a dar os 
primeiros passos, foi re-
metida informação aos en-
carregados de educação e 
alunos implicados neste 
projeto, destacando-se da 
informação do Secretário de 
Estado da Educação (SEE), 
Dr João Costa, os objeti-
vos primordiais da ação:

- Desenvolver as compe-
tências digitais dos alunos;

- Desenvolver literacias 
múltiplas, através da ca-
pacidade de comunicação 
em diferentes modalida-
des, do desenvolvimento 
de pensamento computa-
cional e do sentido crítico.

- Promover a explora-
ção de recursos educativos 
múltiplos, que permitem 
explorar diferentes interes-
ses e adequar os recursos 
a necessidades específicas.

- Responder a questões 
de âmbito geral, como a 
resposta efetiva à susten-
tabilidade ambiental e 
aos problemas de exces-
so de peso nas mochilas.

Para alcançar estes ob-
jetivos, refere o SEE, “é 
importante estarmos to-
dos informados de que 
este projeto implica: 

a) Que os alunos tenham 
já acesso a computadores ou 
tablets, sendo que o Ministé-
rio da Educação trabalhará 
com as escolas para que os 
alunos destas turmas tenham 
prioridade na alocação dos 
equipamentos necessários. 

CARLOS GOMES DE SÁ, 
DIRETOR

MANUAIS DIGITAIS PARA ALUNOS DO 8º ANO 

CORREIO

b) Que se prevê que es-
tes alunos tenham acesso a 
uma maior diversidade de 
recursos digitais adequados 
às diferentes disciplinas e 
um acompanhamento pró-
ximo dos seus professores. 

c) Que estes alunos não 
irão ter vouchers para 
aquisição de manuais físi-
cos (em papel) , uma vez 
que receberão o acesso li-
vre aos recursos digitais. 

Conforme explicitado na 
reunião inicial já realizada 
com as escolas, este pro-
jeto piloto é acompanha-
do de formação específica 
dos professores e de um 
dispositivo de monitori-
zação e avaliação a imple-
mentar ao longo do ano.”

O processo de desmateria-
lização dos manuais digitais 
assenta na atribuição de li-
cenças digitais aos alunos/ 
professores, que disporão 
de um conjunto alargado 
de recursos educativos (ma-
nual, caderno de atividades, 
recursos específicos on-line, 
recursos do ano, platafor-
mas digitais, entre outras 
ferramentas de trabalho), 
suportadas em equipamen-
tos (computadores) que 
serão entregues aos alunos 
e professores, na lógica de 
utilização dos manuais es-
colares (empréstimo). Na 
prática, este programa dita-
rá o uso das novas tecnolo-
gias digitais em sala de aula 
e em casa, aproveitando o 
melhor do Ensino à Dis-
tância (E@D) para o plano 
presencial, a vigorar em se-
tembro próximo, tendo sem-
pre o foco nas competências 
preconizadas no Perfil dos 
Alunos à saída da escolari-
dade obrigatória e respei-
tando o caráter inclusivo 
e multifacetado da escola.

Esta medida, desenhada 
entre vários parceiros, assen-
ta no empréstimo dos equi-
pamentos, que serão pro-
priedade da escola, tal como 
acontece com os manuais em 
papel, mitigando ainda ques-
tões como o peso excesso de 
mochilas ou os custos am-
bientais com as impressões, 
ainda que pressuponham 
maior consumo energético 

Por uma questão de sim-
plificação de informação, 
transcrevemos a informa-

ção que partilhamos com 
todos os alunos do Agru-
pamento, através do Teams, 
bem como a comunicação 
do Sr. Secretário de Estado 
da educação, Dr João Cos-
ta, dirigida aos encarrega-
dos de educação dos alunos 
implicados neste processo.

 
Acreditamos que esta é uma 

agradável  notícia, daquelas 
que até gostamos de receber 
em férias!  Acreditamos, ain-
da, que é o reconhecimento 
do caminho de sucesso que 
vimos fazendo e da capacida-
de que temos tido, em conjun-
to, para ultrapassar desafios, 
bem como o reconhecimento 
da responsabilidade que co-
locamos nas nossas ações! 

Pessoalmente, enquanto 
diretor deste Agrupamen-
to, vejo o convite que nos foi 
endereçado pelo Sr Secretá-
rio de Estado da Educação, 
Dr João Costa, como  um 
motivo de orgulho para esta 
comunidade, como mais 
um fator  de satisfação, sen-
do certo que não deixará 
de ser  um novo desafio, é 
verdade! Mas, como sabem, 
uma vez que também sois” 
marinheiros nestas viagens”, 
neste Agrupamento nunca 
paramos de navegar, nunca 
baixamos as velas e, sabendo 

para onde queremos ir, to-
dos os ventos são favoráveis!

Em termos concretos, fo-
mos convidados pelo Sr Secre-
tário de Estado da Educação 
para fazer parte de um grupo 
piloto de escolas, no país (12), 
que iniciará a o processo  da 
desmaterialização dos  ma-
nuais escolares, que se preten-
de, a partir daqui universal.

Assim, e considerando a 
renovação de instalações em 
curso, que ditarão, já em se-
tembro, uma escola renovada 
, atrativa e funcional, a exis-
tência de material e equipa-
mento moderno e desafiante, 
a par da participação em pro-
jetos pioneiros como o MAIA 
(a única escola do concelho, 
num leque de 20 no país, que 
iniciou este projeto de revi-
são/ monitorização de práti-
cas de avaliação) ou o FAMI 
(estamos a trabalhar na tra-
dução dos documentos orien-
tadores para inglês, francês e 
espanhol, a par da conversão, 
para as mesmas línguas, do 
programa Inovar Consulta, 
que terá projeção em todo o 
país [mais de 55% dos Agru-
pamentos nacionais usam 
este programa e poderão ace-
der ao trabalho que estamos 
a ultimar], alterações já dis-
poníveis em setembro próxi-
mo [ficará a faltar somente 

a apresentação da APP para 
avaliação do nível de profi-
ciência linguística dos alu-
nos de PLNM - trabalho em 
desenvolvimento pelo Agru-
pamento, após cedência dos 
materiais-base pela Direção-
-Geral da Educação, e em ar-
ticulação com esta], entende-
mos que deveríamos encetar 
todos os esforços para aderir 
ao projeto e continuar a co-
locar o Agrupamento e o con-
celho da Póvoa de Varzim na 
linha da frente da Educação. 
Assim o entendeu também a 
Câmara, que se tornou nos-
sa parceira nesta “viagem”.

Tal qual Vasco da GAMA, 
estamos conscientes dos de-
safios que temos pela fren-
te, mas a viagem não nos 
assusta, antes nos dá mais 
ânimo. A experiência colhida 
na fase de Ensino à Distân-
cia (E@D), assim se espera, 
vai permitir trazer o melhor 
desse processo para o ensino 
presencial, fazendo-se a sele-
ção das melhores tecnologias 
e dos melhores conteúdos 
digitais para se trabalhar 
num ecossistema educativo 
assumidamente reestrutura-
do, em que coexistirão, nesta 
fase, o analógico e o digital. 

O processo de desmateria-
lização dos manuais digitais 
assenta na atribuição de li-
cenças digitais aos alunos/ 
professores, que disporão de 
um conjunto alargado de re-
cursos educativos (manual, 
caderno de atividades, recur-
sos específicos on-line, recur-
sos do ano, plataformas digi-
tais, entre outras ferramentas 
de trabalho), suportadas em 
equipamentos (computado-
res) que serão entregues aos 
alunos e professores, na lógi-
ca de utilização dos manuais 
escolares (empréstimo).   Nes-
ta primeira fase, serão con-
templados os alunos de ASE 
e docentes, assegurando-se 
também condições para que 
alunos sem escalão, e limi-
tados em termos de equipa-
mento informático, possam 
envolver-se no projeto, até 
à entrega dos computadores 
afetos à iniciativa do Gover-
no (Portugal Digital), numa 
segunda fase, que se estima 
para o início do 2º período.

Estamos certos de que 
vamos contar com a cola-
boração, empenho e profis-
sionalismo de todos vocês!
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CÂNDIDA CRUZ
DE SÁ

MARIA AMÉLIA DOS 
SANTOS TORRES

MARIA ODETE
FERREIRA DA SILVA

MIGUEL OLIVEIRA 
DOS SANTOS

JOSÉ DE SOUSA 
OLIVEIRA

AMÉLIA EUSÉBIO DE 
AGUIAR

LAÚNDOSBALASAR

TOUGUINHA

BALASAR

MODIVASCAXINAS

Faleceu com 90 anos e 
foi sepultada a 21 de julho 
no cemitério de Laúndos.
Serviço Funebre: Agência 
Funerária Palhares, Lda.

Faleceu com 81 anos e foi 
sepultada a 03 de agosto, 
no cemitério de Balasar. 
Serviço Funebre: Agência 
Funerária Palhares, Lda.

Morreu com 73 anos e foi 
sepultada a 05 de agosto no  
cemitério  da freguesia. 

Serviço Funebre: Bom 
Pastor Funerária.

Morreu aos 81 anos e 
foi sepultado a 29 de julho 
no cemitério de Balasar. 
Serviço Funebre: Agência 
Funerária Palhares, Lda.

Faleceu com 70 anos e foi 
sepultado a 28 de julho no 
cemitério da freguesia. 

Serviço Funebre: Bom 
Pastor Funerária.

Faleceu com 76 anos e foi 
sepultada a 01 de agosto no 
cemitério das Caxinas. 

Serviço Funebre: Bom 
Pastor Funerária.
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REGIÃO

O Município de Esposen-
de iniciou a segunda fase da 
intervenção na Zona Cen-
tral de Marinhas, abrangen-
do o Campo de S. Miguel. 
Enquadrada nos Planos de 
Ação de Regeneração Ur-
bana (PARU), esta obra dá 
continuidade ao projeto 
iniciado na zona envolvente 
à Igreja Paroquial de Mari-
nhas. Inserida no Plano de 
Investimento nas Freguesias, 
instrumento adotado pelo 
Município de Esposende 
para, em parceria com as 
Juntas de Freguesia, res-
ponder aos anseios das po-
pulações, a segunda fase da 
intervenção na Zona Central 
de Marinhas complementa 
outras obras em curso na 
freguesia, como a requali-
ficação da rua da Senra, no 
valor de 110 mil euros, e a 
requalificação da Escola de 
Pinhote, no valor de 170 mil 
euros. Estas são obras há 
muito reclamadas pela po-
pulação de Marinhas e que 
agora são lançadas depois 
dos respetivos projetos e 
concursos estarem finaliza-
dos.

“Quando inauguramos a 
obra da zona central de Ma-
rinhas, em maio de 2018, as-
sinalei o lançamento de um 
projeto para o futuro. Agora, 
ao apresentarmos esta se-

gunda fase da obra, na zona 
envolvente ao Campo de 
São Miguel, estamos a con-
cretizar a ideia que pretende 
conferir uma nova centra-
lidade à freguesia de Mari-
nhas. Assim, vamos avançar 
com a reabilitação do espaço 
público, recuperando e ex-
pandindo o espaço verde e 
requalificando o Campo de 
S. Miguel com uma ampla 
zona desportiva, de lazer e 
de estacionamento”, enqua-
dra o presidente da Câmara, 
Benjamim Pereira.

Estasegunda fase das obras 
foi adjudicada pelo valor 
de 531 mil euros e tem um 
prazo de execução de 270 

dias. Serão prolongados os 
arranjos urbanísticos, desde 
a igreja de Marinhas, até ao 
Campo de São Miguel e será 
criado um parque urbano, 
dotado de equipamentos 
para a prática de atividades 
ao ar livre que dará apoio ao 
albergue de peregrinos.

A rua de São Miguel terá 
uma faixa de rodagem com 
seis metros de largura e um 
passeio de 1 metro e 60. O 
passeio da Avenida João 
Paulo II também será alvo 
de intervenção e será cria-
do um parque de estaciona-
mento com 137 lugares que 
servirá, também, de recinto 
para a realização da Festa do 

Pão.
“Este é um projeto ousado 

que mudará radicalmente a 
imagem de Marinhas e pro-
porcionará uma considerá-
vel melhoria das condições 
de vida da população. A vi-
são de futuro que perspeti-
vamos para esta zona de Ma-
rinhas decorre do trabalho 
desenvolvido com a Junta de 
Freguesia e com os cidadãos 
de Marinhas”, adianta Benja-
mim Pereira que.

Depois da intervenção 
junto à Igreja, no valor de 
323 mil euros, e com esta 
empreitada que ultrapassa-
rá o meio milhão de euros, 
o Município de Esposende 

BARCELOS: MICROFEIRAS DE ARTESANATO AO VIVO NO LARGO DA PORTA NOVA
A Câmara Municipal de 

Barcelos está a promover 
um ciclo de microfeiras de 
artesanato, todas as quin-
tas-feiras do mês de agosto, 
no Largo da Porta Nova, 
entre as 10h e as 16h, que 
tem como objetivo suprir 
os efeitos que a pandemia 
da Covid-19 teve numa das 
atividades económicas que 
mais sofreu com a pande-

mia, o artesanato.
Sendo Barcelos um terri-

tório com uma identidade 
cultural e etnológica muito 
forte, com grande número 
de artesãos e uma grande 
variedade de artes e ofícios, 
dos quais se destaca, pela sua 
importância, a olaria, esta 
iniciativa tem como intuito 
apoiar e promover este setor 
e contribuir para o incre-

mento económico dos seus 
agentes. Cada feira é com-
posta por seis artesãos, de 
forma rotativa, abrangendo 

atinge um investimento glo-
bal nesta zona da freguesia 
superior a 800 mil euros.

A requalificação da zona 
envolvente ao Campo de 
S. Miguel afigura-se como 
uma obra estruturante para 
a freguesia de Marinhas, 
razão que levou a Câmara 
Municipal de Esposende a 
incluir o projeto nos planos 
de regeneração urbana que 
contemplam, ainda, obras 
nas zonas históricas de Es-
posende, de Apúlia e de Fão.

“Este é um projeto exem-
plar direcionado para a vi-
vência dos cidadãos, dotan-
do a freguesia das melhores 
condições para os nossos 
munícipes e para quem nos 
visita. Pretendemos criar 
um espaço de usufruto in-
tergeracional. Por isso, estão 
contemplados equipamen-
tos que servem, transver-
salmente, toda a população. 
Será um espaço com mesas 
e bancos de piquenique, 
muitas árvores e relvados, 
espaço ideal para o conví-
vio e a prática de atividades 
saudáveis. Com este projeto, 
o Município de Esposende 
pretende ainda contribuir 
para a captação turística, 
proporcionando as melho-
res condições para quem 
nos visita”, conclui Benja-
mim Pereira.

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE AVANÇA COM A SEGUNDA FASE 
DA OBRA NA ZONA CENTRAL DA FREGUESIA DE MARINHAS

o maior número possível de 
artesãos. Estes, apresentam 
o seu trabalho ao vivo, cha-
mando a atenção dos milha-
res de pessoas que passam 
na cidade e na Feira Semanal 
de Barcelos.

O artesanato é uma parte 
integrante da cultura bar-
celense, inspirado nos mais 
variados temas da cultura e 
da sociedade e constitui uma 

manifestação da criativida-
de ímpar de comunidade 
artesanal, que faz de Bar-
celos, neste âmbito, uma 
das principais referências a 
nível nacional.

As condições de segu-
rança para a realização da 
iniciativa foram articula-
das e obtiveram a concor-
dância das autoridades de 
saúde.
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ARMAZING PASSOU POR CÁ PARA DIVULGAR APLICAÇÃO DO FUTURO
 

EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Rocha Pei-

xoto, na Póvoa de Varzim, 
já tem patente a exposi-
ção “Grottesche Palco”, 
de Leonel Cunha. É um 
artista de Gondomar que 
vive em Vila do Conde, 
licenciado em Artes Plás-
ticas-Pintura pela Facul-
dade do Porto, onde mais 
tarde fez uma pós gradua-
ção em Tecnologia Mul-
timédia e um Mestrado 
em Pintura. Doutorando 
em Arte Contemporânea, 
no Colégio das Artes, da 
Universidade de Coim-
bra. A mostra envolve 
três domínios: “o processo 
criativo, algo barroco; a 
pintura, que promove as 
emoções através do exces-
so, das tensões latentes na 
imagem, da sua dualidade 
e abertura; e a receção, 
por parte do espectador, 
formando o lugar teatral”.

edição nº 139 de 13/08/2020 edição nº 139 de 13/08/2020

A Póvoa de Varzim, entre 
outras localidades costeiras 
do norte dopaís, foi palco 
no passado fim de semana 
de uma ação de marketin-
gque ofereceu milhares de 
prémios e brindes aos ve-
raneantes. A BinarySoul e 
a Setup TECH juntaram-se 
para revolucionar a publici-
dade emPortugal e criaram 
a ArmazingLive, uma nova 

App   imprescindívelnos 
tempos de hoje. Imagine que 
está a ler um jornal, uma re-
vista oua ver uma montra, 
pega no telemóvel, aponta 
para uma imagem e come-
çaa ver um vídeo? A tecno-
logia do amanhã já chegou 
e pode estar nassuas mãos, 
bastando baixar a aplicação, 
procurar ArmazingLive e 
abrir a porta para o futuro. 
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Bi - Como se descreve? 
GA - Costumo dizer de 

mim, que é melhor terem-
-me como amigo! Sou hipe-
rativo desde que me conhe-
ço.

Bi - Data nascimento?
GA – 16 de março de 1952.

Bi – Signo? 
GA – Peixes

Bi   - O que dizem do seu 
signo?

GA - Que sabem nadar! E 
eu sei.

Bi - Livro preferido?
GA - “Guerra e Paz”.

Bi - Filme preferido?
GA - Documentários e 

já revi algumas dezenas de 
vezes “Os Últimos dias da 
Pide”, parte 2, de Jacinto Go-

JOSÉ GOMES ALVES
É geralmente conhecido como Presidente da Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, trabalho que exerce “pro bono” e também 

exerce cargos em mais nove associações no mesmo sistema. Cavaleiro da Ordem dos Templários, investido a 13 de Maio de 2004, em Tui, 
Espanha; Irmão da Misericórdia de Vila do Conde; Confrade da Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa –Penafiel; sócio do 
Sindicato de Jornalistas, com a carteira profissional nº 7452 e ligado a mais sete instituições e associações. Integrou o Movimento das For-
ças Armadas e foi dos oficiais mais novos do 25 de Abril. Diretor, gerente, fundador e propriétario da G.A. - Corretores Seguros, Lda – Em-
presa de Corretagem de Seguros e Intermediação Bancária; MEDICASSUR, Lda – Empresa de Medicina e Higiene e Segurança Trabalho, 
Segurança Alimentar, Formação, e Medicina Desportiva;  QUINTA DOS OLMAIS, Lda – Produtores Agrícolas; Jornal Póvoa Semanário, 
Unip. Lda e é também Administrador da Rádio Onda Viva, S.A. - Emissora Regional 96.1 a emitir desde a Póvoa de Varzim. Sempre traba-
lhou muito e a sua paixão é o trabalho: consegue começar, quase todos os dias, às 6h30 e só acabar pelas 24h. Não gosta de perder e o seu 
lema é:  “Desde que ganhe um cêntimo estamos bem!”Falamos de José Gomes Alves...

BITAITES

dinho.

Bi - Cor favorita?
GA – Azul.

Bi - A sua música é?
GA – Adoro o Fado e o 

Folclore.

Bi - Destino de eleição?
BT - Que tenha ido, Can-

cun no México, e em plena 
selva, os nativos ainda usa-
vam panelões para confecio-
nar a sua comida comunitá-
ria, sabe-se lá se não eram 
canívoros!

Bi - Programa perfeito?
GA - Retirada para a 

Quinta dos Olmais, no Nor-
deste Transmontano, não 
funciona o telemóvel e só 
tem telefone fixo.

Bi - Prato principal?

SOPA DE CEBOLA 
GRATINADA

GA - Batatas com baca-
lhau, couve galega, alho e 
azeite. Experimentem.

Bi – Sobremesa?
GA - Rabanada de vinho 

tinto, como a minha mãe 
faz.

Bi - Não resiste a?   
GA - Não tenho vícios, 

por isso resisto a tudo.

Bi - Um segredo ou uma 
curiosidade sobre si?

GA - Finalmente e contra 
minha vontade requereram 
a minha pensão de velhice.

Bi - Um amigo é aquele 
que?

GA - Amigo é aquele que 
nunca nos trai!

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

GA - General Ramalho 
Eanes.

Bi - Um desejo ou meta a 
cumprir?

GA - Na minha família 
as pessoas têm uma grande 
longevidade, sempre ativos e 
empreendedores. É ver a mi-
nha mãe, que com 92 anos 

Preparação:  

Comece por cortar 3 cebolas grandes em tiras.     
De seguida, leve um tacho largo ao lume com um generoso fio de azeite. Junte 2 co-

lheres de sopa de manteiga, deixe derreter e acrescente depois as cebolas.
Tempere com sal e pimenta e vá mexendo até a cebola amolecer e caramelizar.
Com a cebola pronta, adicione 2 colheres de sopa de farinha de trigo e envolva bem. 

Aromatize com tomilho, regue com vinho branco, e acrescente 4 chávenas de caldo de 
carne.

Deixe ferver, coloque depois em lume médio e deixe cozinhar durante mais 30 minu-
tos. Destape nos últimos 5 para apurar bem.

Entretanto, aqueça o forno a 220ºC, torre fatias de pão, corte-as em cubos, e rale 
queijo gruyére.

Quando a sopa estiver pronta, sirva-a em taças de barro, coloque cubos de pão por 
cima e termine com o queijo ralado.

Por fim, leve ao forno até o queijo gratinar, antes de servir e saborear esta deliciosa 
sopa de cebola.

Comece por cortar 3 cebolas grandes em tiras.     
De seguida, leve um tacho largo ao lume com um generoso fio de azeite. Junte 2 co-

lheres de sopa de manteiga, deixe derreter e acrescente depois as cebolas.
Tempere com sal e pimenta e vá mexendo até a cebola amolecer e caramelizar.
Com a cebola pronta, adicione 2 colheres de sopa de farinha de trigo e envolva bem. 

Aromatize com tomilho, regue com vinho branco, e acrescente 4 chávenas de caldo de 
carne.

Deixe ferver, coloque depois em lume médio e deixe cozinhar durante mais 30 minu-
tos. Destape nos últimos 5 para apurar bem.

Entretanto, aqueça o forno a 220ºC, torre fatias de pão, corte-as em cubos, e rale 
queijo gruyére.

Quando a sopa estiver pronta, sirva-a em taças de barro, coloque cubos de pão por 
cima e termine com o queijo ralado.

Por fim, leve ao forno até o queijo gratinar, antes de servir e saborear esta deliciosa 
sopa de cebola.

Ingredientes:

3 Cebolas grandes
2 c. sopa Manteiga

2 c. sopa Farinha de Trigo
3 c. sopa Azeite

1 Copo de Vinho Branco
1 lt Caldo de Carne

4 Fatias de Pão Saloio
0.5 c. chá Tomilho
qb Sal e Pimenta

ainda há pouco conduzia. 
Vendi-lhe o automóvel no 
final de 2019 e só tirou a car-
ta de condução aos 60 anos.

Bi - O que é que ainda está 
para vir?

GA - Ainda temos muito 
para construir, tanta coisa 
que falta fazer!
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DANIEL SÁ FERREIRA

JÚLIO ALVES

E é assim Agosto, já vai 
o Verão a meio e eu aqui 
no melhor sitio do mun-
do, na minha cidade.

Vivo numa cidade turísti-
ca em que um lugar de esta-
cionamento gratuito é mais 
raro que um dia de chuva.

Numa cidade que tem mais 
ciclovias pintadas no meio 
do caminho que ciclistas.

É uma cidade em que para 
um muro ser pintado basta 
aparecerem alguns slogans 
anti-sistema, mas atenção 
que os pintores do sistema 
são selectivos, se o slogan 
do lado não importar fica 
essa parte do muro pichada.

Uma cidade que só se 
importa com os peões 
quem tem motorista. 

Vivo numa cidade que as-
sim de repente se viu rechea-
da de postes e mecos, é como 
os cogumelos, crescem de 
noite e são mais que muitos. 

Uma cidade tão amiga 

Terminei o artigo publica-
do na pretérita edição cha-
mando a atenção para a im-
portância que as autárquicas 
de 2021 terão para o PSD na 
Póvoa, ainda que aparente-
mente a sua vitória nas au-
tárquicas, salvo grandes al-
terações de última hora, não 
pareça estar em causa.

Desde logo porque a mar-
gem, a dimensão geográfica 
e social da mesma, podem 
fazer toda a diferença no op-
timismo e conforto com que 
o PSD encarará as autárqui-
cas de 2025, onde não só o 
Presidente da Câmara, mas 
também vários Presidentes 
de Junta eleitos para manda-
tos nas novas circunscrições 
geográficas em 2013, termi-
nam o seu ciclo político, não 
podendo ser reeleitos para 
o mesmo cargo. Indo ainda 
mais longe, se em 2025 o 
candidato do PSD não for 
aquele que aparentemente 
conseguiria unir o partido 
e ser encarado como con-
tinuidade do projecto polí-
tico iniciado em 1993- Luís 
Diamantino-, um resultado 
titubeante do PSD poderá 
fazer com que o partido se 
fragmente entre aqueles que, 
na geração seguinte, tem le-
gítima ambição de liderar o 
projecto político do PSD a 
nível local.

Olhando apenas para os 

resultados autárquicos de 
2017, as freguesias que apa-
rentam ser mais perigosas 
para o PSD são Balasar e a 
Estela, onde listas indepen-
dentes disputaram de perto 
as eleições com o PSD. Se 
continuarem os mesmos ac-
tores políticos, e não houver 
“transferências políticas de 
última hora”, aparentam ser 
estes os pontos fracos da 
maioria laranja.

A União de Freguesias de 
Aver-o-Mar, Amorim e Ter-
roso, é composta por fregue-
sias que tradicionalmente, 
ou por razões mais circuns-
tanciais, votam mais à es-
querda do que o concelho 
da Póvoa. Uma candidatura 
forte do Partido Socialista, 
que conseguisse agregar os 
vários pólos de desconten-
tamento existentes, poderia 
colocar em causa o domínio 
da U.A.A.A.T, ou pelo me-
nos colocar bem um candi-
dato para vencer em 2025.

Na União de Freguesias 
de Póvoa de Varzim, Beiriz 
e Argivai, Ricardo Silva vai 
para a eleição que estatisti-
camente mais favorece quem 
se recandidata, a segunda. 
Será certamente a União de 
Freguesias em que haverá 
mais candidaturas e em que 
o eleitorado é mais volátil, 
mas se a maioria absoluta 
poderá vir a ser disputada, 

seria necessária uma candi-
datura da oposição muito 
aglutinadora para fazer peri-
gar a vitória do PSD.

Nas restantes freguesias, o 
PSD em 2017 obteve mais de 
65% dos sufrágios e nenhum 
dos opositores teve mais de 
18%. Não existindo nenhum 
factor de forte descontenta-
mento até à data das eleições 
e não existindo mudança de 
ciclo político, qualquer re-
sultado que não uma vitória 
com maioria absoluta nestas 
freguesias seria uma vitória 
para as oposições.

Um problema que o PSD 
terá nestas eleições que não 
teve nas anteriores será a 
quantidade de partidos polí-
ticos que com ele disputarão 
o eleitorado que tradicio-
nalmente vota à direita. Se a 
Iniciativa Liberal atrai prefe-

rencialmente um eleitorado 
predominantemente jovem, 
urbano, de classe média e 
instruído, tendo um tecto 
eleitoral relativamente bai-
xo, o CHEGA é muito mais 
problemático para o PSD, 
porque tem um discurso de 
muito fácil aceitação pelo 
seu eleitorado tradicional. 
Outro aspecto a considerar 
ainda neste ponto, e que fi-
cou claro logo com a apre-
sentação das equipas diri-
gentes das concelhias locais, 
é que estes partidos se vão 
alimentar a nível de quadros 
e dirigentes de descontentes 
do PSD, o que a curto prazo 
pode não parecer perigoso, 
mas que a longo vai colocar 
uma pressão imensa nas es-
colhas feitas pelo PSD nas 
suas listas.

(a continuar) 

dos animais que os proi-
biu, e onde alguns pre-
ferem receber mais um 
subsídio que colocar os 
animais com novos donos.

Numa cidade em que meia 
dúzia impõe a sua vontade 
como se ainda vivêssemos 
no tempo do velho regime.

Uma cidade em o ter 
para comer não pode coe-
xistir com o ter o que dizer.

Vivo numa cidade de 
obras e pessoas de fachada, 
onde quem não é mas o quer 
ser para fazer ver espoldri-
nha mais que um poldro.

É uma cidade que fe-
lizmente faz parte de um 
país que há 46 anos mu-
dou, e mudou para melhor, 
ao contrário do que mui-
tos pensam, porque agora 
podemos periodicamente 

mudar tudo o que está mal. 
 Vivo numa cidade mui-

to bonita, de gente valo-
rosa que o único defeito 
que tem é ter algumas eli-
tes tão desligadas do povo 
que ainda não se aperce-
beram da onda que aí vem.

A história não merece 
ser apagada, os costumes 
não podem ser esquecidos 
e os valores não se vendem.

OPINIÃO

AGOSTO 

PRESIDENCIAIS 
E AUTÁRQUICAS: 
A REENTRADA
POLÍTICA (6)
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A política não é o que 
fazes, nem sequer o que di-
zes, é o que dizem que fazes 
ou que dizem que disseste. 

Muitos se recordarão de 
quando Passos Coelho foi 
acusado de ter convidado 
os professores a emigrar: 
“Estamos com uma demo-
grafia decrescente, como 
todos sabem, e portanto 
nos próximos anos have-
rá muita gente em Portu-
gal que, das duas uma: ou 
consegue nessa área fazer 
formação e estar disponível 
para outras áreas ou, que-
rendo manter-se, sobretudo 
como professores, podem 
olhar para o mercado da 
língua portuguesa e encon-
trar aí uma alternativa”. 

Poucos sabem que, cinco 
anos mais tarde, António 
Costa disse o mesmo, ao fa-
lar do ensino de português 
no estrangeiro: “É muito 

importante para a difusão 
da nossa língua. É também 
uma oportunidade de traba-
lho para muitos professores 
de português que, por via 
das alterações demográfi-
cas, não têm trabalho em 
Portugal e podem encontrar 
trabalho aqui em França”. 

Ambos disseram que a 
evolução demográfica fará 
com que alguns professores 
tenham de ver no estrangei-
ro uma alternativa. No en-
tanto, a leitura pública não 
podia ter sido mais diferente.

Às vezes, nem sequer são 
as palavras, bastam ges-
tos. Talvez se lembrem do 
uso que muitos fizeram 
(incluindo o atual PM) da 
imagem de Vítor Gaspar 
de joelhos junto à cadeira 
de rodas do ministro das 
finanças alemão Schäuble. 
O gesto de educação de Ví-
tor Gaspar foi transportado 

num sinal de subserviên-
cia. Não deixa de ser iróni-
co que António costa fosse, 
anos mais tarde, sujeito à 
mesma exploração de uma 
imagem: a sua recente vé-
nia ao cumprimentar o PM 
holandês foi transformada 
num sinal de submissão.

O exemplo mais recente 
envolveu a ministra da Cul-
tura. Confrontada com os 
problemas sociais no mun-
do da cultura num evento 
para apresentação de obras 
de arte adquiridas pelo Es-
tado, a ministra não quis 
desviar-se do tema e pro-
curou terminar a conversa 
convidando os jornalistas 
para o ‘drink’ previsto. O 
pouco à vontade da mi-
nistra foi transformado 
em insensibilidade. A sua 
resposta aos problemas da 
cultura seria oferecer um 
‘drink’ de final de tarde.

Alguns argumentaram 
que é legítimo atribuir às 
palavras um sentido dife-
rente daquele pretendido 
por quem as disse se cor-
responder ai que acham que 
essa pessoa realmente pen-
sa. Mas há algo de intelec-
tualmente desonesto nisso. 
E esta crescente exploração 
das palavras e imagens na 
política tem outros dois ris-
cos. Quem domina o espa-
ço comunicacional domina 
não apenas o que diz, mas 
também o que se diz que o 
outro disse. E o receio de 
ser diferente será cada vez 
maior por parte dos políti-
cos moderados que temem 
a “apropriação das suas pa-
lavras e gestos. É a política 
sem risco. E uma política 
moderada avessa a risco 
que não consegue comba-
ter os extremos que vivem, 
de ultrapassar esse risco.

OPINIÃO

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

NA POLÍTICA O QUE CONTA É O QUE OS OUTROS DIZEM

E.A.
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ANEDOTAS

SOGRAS

O marido chega em casa vindo do hospital, onde acabou de visitar a 
sua sogra. 
A mulher pergunta: - Como esta a minha mãe? 
O marido responde: - Sua mãe está muito bem, saudável como um 
cavalo e ainda viverá por muito tempo. Na semana que vem ela 
receberá alta do hospital e virá morar connosco por muitos e muitos 
anos. 
A mulher, surpresa, pergunta: - Como pode ser? Ontem mesmo ela 
parecia estar no seu leito de morte e a equipa médica dizia que ela 
deveria ter poucos dias de vida!? 
O marido responde: - Eu não sei como estava ontem, mas hoje, 
quando perguntei ao médico sobre o estado de sua mãe, ele respon-
deu-me que deveríamos nos preparar para o pior.

Um polícia de transito manda o homem parar o carro. 
- Seus documentos, por favor. O senhor estava a 130km/h e a veloci-
dade máxima nesta estrada é 100. 
- Não, sr. polícia, eu estava a 100, com certeza. 
A sogra dele corrige: - Ah, Chico, então!?! Tu estavas a 130 ou mais! 
O sujeito olha para a sogra com o rosto fervendo. 
- O pisca-pisca da direita não está funcionando... 
- O pisca? Não sabia disso. Deve ter fundido na estrada... 
A sogra insiste: - Ah, Chico, que mentira! Há semanas que andas a 
dizer que precisas mudar a lampada! 
O sujeito está fulo e faz sinal à sogra para calar-se. 
- E o senhor está sem o cinto de segurança. 
- Mas eu estava com ele. Eu só o tirei para alcançar os documentos! 
- Ah, Chico, deixa-te disso! Tu nunca usas o cinto! 
O sujeito não se contém e grita para a sogra: - CALA ESSA BOCA! 
O guarda inclina-se e pergunta à senhora: - Ele grita sempre assim 
com a senhora? 
Ela responde: - Não, sr. guarda. Só quando ele bebe.

Um home bate à porta de uma casa e, assim que um homem abre, ele 
diz: - O senhor poderia contribuir com o Lar dos Idosos? 
- Claro! Espere um pouco, que vou buscar minha sogra!

A sogra vai a casa do genro após o casamento: TOC! TOC! TOC! 
Bom dia meu geeeeennnnrrrrrooooo!!!!! 
-Mas minha sogra, você aqui? O que a senhora veio fazer aqui 
-Eu vou ficar aqui até vocês se enjoarem de mim! 
-Opá! Nem vai esperar por um cafézinho?

CURIOSIDADES
1. O pássaro mais comum do mundo.
A quelea-de-bico-vermelho (Quelea quelea) ou 

tecelão-de-bico-vermelho, encontrado em algumas 
regiões da África, é considerado o pássaro mais 
numeroso da Terra. Estima-se que sua população 
possa chegar a 10 bilhões de indivíduos..

2. O animal mais venenoso do mundo é um 
caracol.

Estranho, não é mesmo? Quando se trata de 
animais venenosos, pensamos em cobras, aranhas, 
escorpiões... Mas o bicho que tem o veneno mais 
potente do mundo é o caracol-do-cone (Conus 
geographus), que habita a costa australiana. A boa 
notícia para nós é que os acidentes são muito raros..

3. As formigas vão dominar o mundo (ou já 
dominaram...).

Elas estão por toda a parte e superam de longe a 
população humana. Somos 7,7 bilhões. Elas, cerca 
de 10 mil trilhões. Se juntarmos todas as formigas 
da Terra e as colocarmos sobre uma balança, seu 
peso seria quase igual ou até superior ao peso de de 
todos os seres humanos vivos..

4. Zeus, o maior cachorro da história.
O maior cachorro de todos os tempos foi um 

dogue alemão chamado Zeus que viveu em Otsego, 
no estado americano de Michigan. Em quatro patas, 
o bichinho chegava a 1,12 metros. Em duas patas, 
2,26 metros. Seu peso também era impressionante: 
70,3 quilos!.
Zeus foi o cão mais alto do mundo entre 2012 
e 2013, segundo o Guinness. Ele infelizmente 
nos deixou em 2014, com apenas 5 anos de 
idade.
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ÚLTIMAS

A autarca Elisa Ferraz 
promoveu ontem uma con-
ferência de imprensa por 
causa dos surtos de Co-
vid-19 em Vila do Conde. À 
hora em que decorria, perto 
do meio-dia, existiam no 
concelho 173 casos ativos. 
E sublinhe-se àquela hora, 
porque antes de começar o 
encontro com os jornalistas, 
ao final da manhã, o número 
era superior, estava nos 215, 
explicou o vereador Paulo de 
Carvalho, avançando com 
uma atualização que revela 
42 recuperados nas últimas 
horas.

Ainda assim, o núme-
ro é elevado e Elisa Ferraz 
anunciou uma novidade: os 
centros de convívio que iam 
abrir no próximo sábado vão 
ficar mais 15 dias de portas 
fechadas, de acordo com a 
recomendação da Autori-
dade de Saúde que já tinha 
proibido as visitas aos lares 
de idosos.  Outra medida a 
tomar, de imediato, será a 
intensificação pelas autori-

V. CONDE COM 173 CASOS ATIVOS DE COVID-19
dades policiais da ocupação 
de esplanadas e de espaços 
semelhantes.

Elisa Ferraz explicou ain-
da que não se pensa em 
cancelar feiras como a se-
manal, que se realiza à sexta 
na cidade, porque existe um 
plano de contingência que 
assegura as condições de 
realização.  A autarca enten-
de que, de uma maneira ge-
ral, nos espaços de entidades 
públicas as pessoas têm pro-
curado resguardar-se, mas o 
mesmo já não se passará nas 
interações familiares.

Sobre a origem dos sur-
tos, os casos em Guilhabreu 
e Mindelo terão, em grande 
medida, ligação ao contágio 
que sofreu o pároco, mas 
antes disso houve a situação 
na fábrica de conservas Gen-
coal, nas Caxinas, entretanto 
controlada, mas que poderá 
ter originado outras cadeias 
de transmissão. Elisa Ferraz 
aproveitou também para 
desmentir quaisquer atritos 
com presidentes das Juntas 

 CHEGARAM REFORÇOS AMERICANOS PARA ATACAR PRESENÇA NA LIGA
Já eram esperados, mas 

a situação criada pela pan-
demia da Covid-19 adiou 
para apenas esta semana 
a chegada dos basquete-
bolistas norte-americanos 
Anthony Smith e Mark 
Mathews à Póvoa. Apesar 
do cansaço da longa via-
gem, os dois atletas partici-
param no primeiro treino 
da semana, conhecendo os 
novos companheiros e evi-
denciando uma excelente 
integração. 

O poste Anthony tem 24 

de Freguesia, que apelidou 
de “parceiros”, tal como são 
as IPSS’s e as escolas, por 
exemplo. 

Dito isto, a presidente da 
Câmara não deixou fugir a 
oportunidade para dizer que 
os órgãos autárquicos não 
têm de possuir dados no-
minais dos infetados. Aliás, 
nos dados disponibilizados 
pela DGS são relevados os 
números por localidade, 
mas quando essa fasquia é 
inferior a três situações, os 
doentes entram numa cate-
goria denominada “outros”, 
precisamente para salva-
guardar a identificação. Eli-
sa Ferraz acrescentou que a 
Câmara mantém em vigor, 

Pub.

anos e mede 2,01m, sendo 
proveniente da Murray State 
University e obtido uma mé-
dia superior a 9 pontos e 7 
ressaltos por jogo na última 
época. 

O extremo Mark tem 23 
anos e mede 1,98m, vindo da 
Nova Southeastern Universi-
ty, onde recebeu várias dis-
tições na última temporada 
na NCAA II, prova em que 
obteve médias superiores a 
22 pontos, 7 ressaltos e 5 as-
sistências por jogo.  

São dois atletas jovens e 

que o técnico José Ricardo 
explica serem “ uma aposta 
diferente, visando o futuro. 
A partir daqui, temos mui-
to trabalho pela frente, para 
preparar dois jogos decisivos 
para as nossas ambições e 
para a história deste clube. 
No recrutamento destes jo-
gadores mudamos de certa 
forma a ficha em relação ao 
ano passado, onde contra-
tamos jogadores mais expe-
rientes. Como temos menos 
tempo para jogar a final, 
acreditamos que a juventude 

para afetados pela pande-
mia, o programa “Estamos 
aqui” que pode fornecer 
ajuda psicológica, alimentar 
e até verbas para questões 
especifícas. A autarquia está 
também pronta a reativar, 
se for necessário, o sistema 
de camas complementares 
ao SNS. Finalmente, a edil 
voltou a apelar a colaboração 
dos cidadãos na abordagem 
à pandemia e, sobretudo, aos 
infetados que cumpram as 
regras decretadas pela Auto-
ridade de Saúde.   

Entretanto, também a Jun-
ta de Árvore veio a públi-
car divulgar a existência de 
11 casos naquela freguesia, 
tendo o autarca local dispo-
nibilizado à população todo 
o auxílio para ajudar a enca-
minhar casos suspeitos. Fora 
da cidade, que junta atual-
mente o maior número de 
casos tivos, outra freguesia 
afetada com perto de uma 
dezena de casos é Azurara, 
mas desconhece-se o núme-
ro exato de infetados.

TRIO DESRESPEITOU 
CONFINAMENTO 

A GNR de Vila do Con-
de identificou um homem e 
duas mulheres, com idades 
entre 36 e 42 anos, por des-
respeitarem o confinamento 
obrigatório que lhes foi de-
cretado. Os militares apa-
nharam o trio numa ação de 
fiscalização do cumprimen-
to do previsto no regime da 
situação de contingência e 
alerta. A GNR recorda que 
entre as medidas mantém-se 
o confinamento obrigatório 
em estabelecimento de saú-
de, no respetivo domicílio 
ou local definido pelas auto-
ridades para todos os doen-
tes com Covid-19, ou infe-
tados com SARS-CoV-2, e 
para os cidadãos com deter-
minação de vigilância ativa. 
Foram controladas 115 pes-
soas e detetados três crimes 
de desobediência  em que os 
cidadãos optaram por se au-
sentar de casa. Os factos fo-
ram remetidos ao Tribunal.

e a disponibilidade física será 
uma mais valia. Também in-
tegramos mais um jovem 
da nossa formação. Depois 
de uma semana de observa-
ção, o Hugo Enes também 
vai fazer parte do grupo.” A 

equipa poveira vai jogar a 
1ª mão a Coimbra no dia 
4 de Setembro (sexta-feira) 
e receberá a Académica no 
dia 6 (domingo) no pavi-
lhão Fernando Linhares de 
Castro.


