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DESTAQUE

DADOS DA DGS DA ÚLTIMA QUINZENA CONFIRMAM
TENDÊNCIA CRESCENTE: 149 CASOS NOVOS EM V.CONDE,
77 INFETADOS NA PÓVOA DE VARZIM E 8 EM ESPOSENDE
Póvoa de Varzim e Vila do
Conde vão continuar mais
uns tempos no topo de uma
lista indesejada relacionada
com a Covid-19, neste caso a
dos municípios que apresentam mais infetados nos últimos dias. Isto porque não
estão a conseguir travar os
surtos nas duas cidades e em
diversas freguesias, provocando subidas consideráveis
do número de casos na região a cada semana que passa. Na última segunda-feira
surgiu nova atualização da
Direção-Geral da Saúde em
relação aos infetados por
concelho, dados que acumulam todos os ativos, mortos
e recuperados desde o início
da pandemia. Ora, o boletim
publicado a 24 de agosto,
com números fechados até
ao final de domingo, reporta a existência de 319 casos
na Póvoa de Varzim, ou seja,
um aumento de 35 infetados
em relação à passada semana, uma média de cinco por
dia. O cenário continua a
ser bastante pior em Vila do
Conde dado que já se acumulam 645 infetados com
o novo coronavírus, isto é,
uma subida de 69 casos no
mesmo período de sete dias,
uma média de dez por dia,
a maior de todo o norte do
país nesta última semana.
Uma análise destes números
também permite constatar
que no concelho vilaconden-

se há um pouco mais do dobro de infetados em relação
ao concelho poveiro e que os
surtos em Vila do Conde e
na Póvoa de Varzim são responsáveis por quase metade
(104) dos novos infetados
na Área Metropolitana do
Porto.
Em Esposende os dados
apresentados apontam um
total de 62 casos, mais quatro que o registo anterior. Já
agora, nos restantes municípios vizinhos da Póvoa de
Varzim, é possível verificar
que os casos em Barcelos
são agora 341 (mais 22) e
em Famalicão subiram para
506 (mais 57). A DGS continua a não indicar, no entanto, quantos destes casos
permanecem ativos, apenas
lembra que “a informação
apresentada refere-se ao total de notificações médicas
no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não
corresponder à totalidade
dos casos por concelho”.

ça” para travar os surtos de
Covid-19 que afetam os dois
municípios. A medida foi
anunciada pela Administração Regional de Saúde do
Norte e integra um plano de
ação, com várias diretrizes,
delineado numa reunião que
aconteceu na passada quinta-feira, com representantes
do Governo, autoridades de
saúde e as duas autarquias.
Em comunicado, a ARS
Norte afirma que, “pela leitura dos dados e em face das
estratégias adotadas para a
contenção de novos casos,
apelaram, todos os presentes
[na reunião], para a imperiosa necessidade do cumprimento das determinações
e orientações da Autoridade
de Saúde local”. Para potenciar as estratégias de mitigação dos casos de Covid-19
nestes dois concelhos, as

entidades apontaram para
a necessidade do “diagnóstico precoce de novos casos
de doença e o confinamento
dos casos ativos, bem como
dos seus contactos de alto
risco de exposição, o envolvimento da comunidade e
das suas estruturas na divulgação e cumprimento
das normas e orientações da
Direção-Geral da Saúde e o
reforço da fiscalização por
parte das forças de segurança”. Os responsáveis concluíram, ainda, a necessidade de
“reforçar a articulação com
todas as estruturas da comunidade, incluindo o setor das
pescas, com vista a garantir
uma maior eficácia na comunicação pedagógica para
o cumprimento das medidas
de prevenção e controlo da
infeção nesta comunidade”.
De resto, muito se tem

falado e escrito sobre o desrespeito das indicações da
DGS. Estas não são meras recomendações e estão
suportadas por um normativo legal que, para os incumpridores, podem ter consequências legais complicadas.
A violação do confinamento
obrigatório de quem a ele
esteja sujeito por determinação da Autoridade de Saúde
pode configurar um crime.
Já o desrespeito por uma
quarentena é considerado
uma desobediência à autoridade. O alerta foi já feito
pela presidente da Câmara
de Vila do Conde, Elisa Ferraz, que pede a todos os visados que não arrisquem uma
sanção que, ainda para mais,
pode ter associado um risco
de propagação de um vírus
que tem provocado tantos
problemas no concelho.

ANUNCIADO
AUMENTO DA
FISCALIZAÇÃO
PARA TRAVAR
SURTOS NA REGIÃO
Vila do Conde e da Póvoa de Varzim estão por
estes dias a ser alvo de um
“reforço da fiscalização por
parte das forças de seguranPub.
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TRÂNSITO ALTERADO POR OBRAS NO BAIRRO DA MATRIZ
Desde o passado dia 17
verificam-se algumas alterações à circulação de trânsito no centro da cidade
por causa das obras de requalificação do espaço público do Bairro da Matriz.
Arrancaram os trabalhos
no Largo do Cruzeiro e por
isso os veículos são desviados da Praça do Almada. A
Câmara Municipal, que é a
dona da obra, refere que o
tráfego vindo da Rua Carlos Alberto é direcionado
para a Rua Visconde de
Azevedo, Rua Fernando
Barbosa e Rua Professor
Leopoldino Loureiro. Já os
veículos que acedem pela
rua dos Gaios ou do Cidral
são enviados para a rua 1.º
de Maio no sentido da rua
do Pinheiro. A autarquia
solicita a compreensão de
todos para os incómodos
que possam causar as modificações, mas em causa
está a melhoria de uma
parte antiga da cidade que
proporcionará uma maior

ca dos animais, a vacinação
antirrábica e a atualização de
dados na plataforma SIAC.
PÓVOA COMBATE
DESPERDÍCIO
ALIMENTAR

qualidade de vida e valorização dos imóveis.
HÁ ANIMAIS PARA
ADOÇÃO NO CROAC
Caso esteja à procura de
um “amigo fiel” deve contactar o Centro de Recolha Oficial de Animais de
Companhia (CROAC). Lá
em Beiriz, junto ao Horto

Municipal, pode conhecer
os cães e os gatos que estão
disponíveis para uma adoção com responsabilidade.
E pode conhecer entre as
8h30 e as 12h30 e as 13h30 e
as 16h30, de segunda a sexta-feira, mas em caso de dúvida também pode ligar para
o 252 090 093. A Câmara
informa que o CROAC realiza a identificação eletróni-

O Município anunciou a
adesão da Póvoa de Varzim
ao projeto intitulado “Embrulha” e que visará diminuir o desperdício alimentar.
Em comunicado a autarquia
explica que a ideia promovida pela Lipor, que está a ser
trabalhada para entrar em
vigor no dia 16 de outubro,
consistirá na disponibilização gratuita de embalagens
biodegradáveis nos restaurantes de forma a incentivar
os clientes a levar as sobras

da refeição para casa. Tudo
para “prolongar o tempo
de vida útil dos alimentos”,
para que não vá para o lixo
comida que ainda está em
condições. O Município
aproveita para recordar
que esta preocupação com
o desperdício já não é nova
e é por isso que também
alinhou na estratégia denominada “Dose certa” e,
por outro lado, há já vários
anos incentiva à recolha
porta-a-porta de resíduos
biodegradáveis em cerca
de 157 estabelecimentos
poveiros que só no ano
passado permitiram a retirada da circuito de queima
cerca de 1881 toneladas de
resíduos alimentares. Há
também uma promessa da
Câmara nesta divulgação:
“Em breve, o Município
irá implementar ainda a
recolha de bio-resíduos no
setor residencial, em dois
formatos: recolha porta-a-porta e recolha de proximidade”
Pub.
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VÁRIAS PRAIAS URBANAS ESTIVERAM
INTERDITADAS NA PASSADA SEMANA

A época balnear foi abalada nos últimos dias na
região. A Autoridade Marítima Nacional anunciou a
meio da passada semana que
sete praias da frente urbana
da Póvoa de Varzim estavam
“interditadas a banhos após
a análise de qualidade da
água, efetuada pela Agência
Portuguesa do Ambiente, ter
revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros
de referência, encontrando-se a água imprópria para
banhos”. Perante o sucedido,
o comandante da capitania
“mandou hastear a bandeira vermelha”, no dia 19, nas
seguintes praias: Salgueira,
Azul, Verde, dos Beijinhos,
da Lada, da Lagoa-II e praia
do Hotel. Na comunicação
do organismo estatal foi dito
que a APA ia “manter a monitorização da qualidade da
água” e efetuar nova reavaliação, o que sucedeu no dia
20, quinta-feira, com análises suplementares. Na altura
não foi adiantada a possível
origem da contaminação
já que a Câmara Municipal
tem garantido, anualmente,
incluindo nas candidaturas à
Bandeira Azul, que no sistema de saneamento local não
há saídas para o mar, sendo
o transporte de dejetos feito
para a Estação de Tratamento que serve também Vila do
Conde. E a verdade é que,
consultando, as tabelas da
APA, nas duas zonas balneares em causa - Frente Urbana
Norte e Frente Urbana Sul I
– pelo menos nos últimos
nove anos consecutivos a
qualidade das águas obteve
consecutivamente a classificação “excelente”. Aliás, o
mesmo sucedeu em toda a
costa poveira e só por duas
ocasiões a situação se alterou: uma quando houve uma
avaria numa bomba numa
subestação e, por outro lado,
quando uma recolha da água
foi feita num dia de chuva
numa altura em que regatos
ainda desaguavam no mar.
CÂMARA MOSTROU
SURPRESA
No dia seguinte, a Câmara
da Póvoa de Varzim reagiu à
interdição em comunicado,

expressando a surpresa do
município “pela focalização
do problema unicamente
no concelho, uma vez que a
situação é transversal às restantes praias da costa norte,
tal como pode ser facilmente
constatado através dos dados disponíveis na aplicação
INFO PRAIA”. É que “tomando em atenção as condições climáticas sentidas
no período de amostragem,
tais como a elevada precipitação contínua e a alteração
das correntes dominantes,
consideram os técnicos
que estas possam ter contribuído para os resultados
obtidos em toda a costa”. A
edilidade lembrou que, a
expensas próprias, promove
a realização de análises em
laboratório acreditado, isto
nos mesmos locais onde a
APA recolhe a água do mar.
Ora, os resultados da água
do dia 17 – um dia chuvoso – deram, de facto, “um
incremento nos parâmetros
microbiológicos”, mas os valores, realça o comunicado,
“enquadram-se, ainda, nos
critérios de excelência definidos pela Bandeira Azul,
tal como se pode verificar na
consulta aos boletins laboratoriais”.
LÍDER DO PS PÓVOA
“NADA ESCLARECIDO”

Na sequência, João Trocado alegou que não ficou “esclarecido” pela justificação
dada pela Câmara. O presidente do PS Póvoa criticou
o facto de os resultados das
análises à qualidade da água
realizados pelo laboratório da entidade competente
(APA) serem considerados
‘provisórios’ pela autarquia,
contrapondo com análises
que foram realizadas no
mesmo dia e local por um
laboratório contratado pelo
município, cuja “diferença de valores é tão grande”
que o líder socialista poveiro considera “nada ficar
esclarecido”. João Trocado
desejou “o rápido levantamento da interdição” e “a
averiguação das causas desta
situação”. Além de apontar
a “gravidade” deste acontecimento, o responsável lem-

brou que “podem estar em
risco as bandeiras azuis de
7 praias nos próximos quatro anos”, sublinhando “que
a acontecer seria dramático para a imagem da Póvoa
como destino turístico de
veraneio”.
CHUVA, VENTO E
JACINTOS-DE-ÁGUA
CULPADOS
Volvidas umas horas surgiram
desenvolvimentos.
Uma “conjugação de fatores
naturais atípicos” foi a explicação dada pela Câmara
para a contaminação microbiológica da água do mar.
Segundo a autarquia reiterou
ao final do dia de sexta-feira,
no momento em que APA
recolheu amostras nas praias
da região, em 17 de agosto,
verificou-se “precipitação
intensa e ventos fortes do
quadrante sul, a que se juntou uma agitação marítima
que alterou as correntes dominantes e que teve impacto
na manutenção da qualidade das águas balneares”. A
estes fatores, que segundo a
edilidade foram “determinantes” para que os valores
microbiológicos registados
ficassem acima dos parâmetros de referência, forçando
as autoridades a decretar a
interdição a banhos, soma-se a presença excecional da
planta jacintos-de-água nos
areais. “Sendo uma espécie
de água doce, a presença nas
nossas praias só se explica
por ter sido arrastada pelas
correntes. Esta é, aliás, uma

espécie fortemente identificada no rio Ave”, explicou
o município em comunicado. Na mesma informação,
a autarquia garante que foi
feita uma avaliação pormenorizada ao sistema de
drenagem de águas pluviais
que, durante o período de
verão, fica ligado à rede pública de saneamento através
de sistemas de bombagem,
assegurando que “não foi
registada qualquer anomalia
ou transvase para o oceano”.
Os responsáveis camarários
concluíram que “uma conjugação natural de todos os
dados enunciados ajudará a
explicar este fenómeno atípico e a identificar a origem do
problema”.
IDAS A BANHOS
RETOMADAS
Entretanto, já no domingo, a APA informou o Município dos resultados satisfatórios da contra-análise
efetuada pelo laboratório à
qualidade das águas balneares. Em comunicado é referido que “os valores registados nesta amostragem mais
recente situam-se abaixo
dos limites de quantificação
laboratorial enquadrando as
praias poveiras novamente nos critérios da bandeira azul”. Depois do almoço
voltou a ser “autorizada, sem
qualquer restrição, a ida a
banhos em todas as praias
do concelho”, segundo a
mesma fonte. Isto significa
que o desaconselhamento da
prática balnear foi levantado

e a bandeira verde voltou a
ser hasteada. A Câmara prometeu que “não deixará de
continuar a estudar a origem
do foco de contaminação
que afetou as praias da costa
litoral norte”, apesar de nesta
altura “terem já sido repostos em pleno os padrões de
excelência pelos quais as
praias da Póvoa de Varzim
sempre foram reconhecidas
e galardoadas ao longo dos
últimos anos”. A edilidade
deixou também a convicção
“de que essa é a única forma
de esclarecer todos os poveiros da causa deste fenómeno atípico e de prevenir
futuros casos no concelho”,
recordando que “a alteração
das condições climáticas é
infelizmente uma realidade
e que fenómenos como este
são cada vez mais frequentes”, razão que faz a autarquia dizer que “impõe-se
o cabal esclarecimento das
razões que estiveram na
origem da contaminação
a que assistimos”. A nota
informativa termina com
a promessa de que “a autarquia tudo fará junto das
autoridades competentes de
modo a que estas tenham
um plano de prevenção para
que esta situação não volte a
repetir-se”. Em declarações à
Agência Lusa, Pimenta Machado, vice-presidente da
APA, admite que se tratou
de uma “situação pontual”,
relacionada com chuvas intensas que arrastaram para
o mar “material microbiológico quer pelos solos, quer
pelas águas fluviais”.
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NO FIM DE JULHO HAVIA 5440 DESEMPREGADOS
NA PÓVOA DE VARZIM E EM VILA DO CONDE

O número total de desempregados continua a
baixar na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde.
A pandemia da Covid-19
tinha ditado alguns meses
de subidas consecutivas,
mas a consulta das estatís-

ticas agora disponibilizadas
pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional volta
a dar indicadores de uma
ligeira retoma da economia
na região.
No final de julho havia
2470 pessoas à procura de

emprego no concelho poveiro, menos 25 que em junho.
Nas mesmas datas, havia
2970 pessoas inscritas à procura de trabalho no município vilacondense, menos
158 que a anterior referência. Nestas duas localidades

somam-se 5440 pessoas desempregadas no final de junho, menos 183 que no mês
de junho.
Continua a haver mais
mulheres do que homens
desempregados nas duas
terras e o grupo etário 35-

54 anos mantém-se como
o mais afetado com cerca
de metade dos desempregados. O fim do trabalho
não permanente é a principal razão para as novas
inscrições no centro de
emprego.

INSOLVÊNCIA DA FÁBRICA TÊXTIL AZINCON
DEIXA MAIS DE UMA CENTENA SEM TRABALHO

Mais de uma centena
trabalhadores, na maioria mulheres, ficaram sem
emprego na sequência da
apresentação do pedido de
insolvência da têxtil Azincon (conhecida por “fábrica das camisas”), situada na
zona industrial da Varziela.
A Comissão Concelhia do
PCP de Vila do Conde revelou em comunicado que
a “empresa esteve cerca de
um mês e meio em situação de layoff simplificado
entre Março e Abril” e já
depois disso as trabalhadoras foram “forçadas a
férias até 17 de Agosto”.
“Na passada semana começaram a receber cartas de
despedimento, tendo assim
conhecimento que a insolvência teria sido declarada”.
Ficaram por liquidar os salários de Julho e Agosto, as
respetivas indemnizações
e nem sequer foram entregues aos trabalhadores os
documentos para acesso ao
subsídio de desemprego.
O PCP acrescenta “que a
empresa procurou livrar-se de material e máquinas
nos meses anteriores a este
encerramento e, no final
de Julho, enquanto as tra-

balhadoras gozavam férias,
foram vistos camiões junto
da empresa”, ficando a dúvida, lê-se no comunicado, “se
estariam a retirar máquinas,
matérias primas e mercadorias, transferindo para outros locais e lesando assim a
empresa no seu património,
bem como aos trabalhadores”. O PCP lamenta que a
Azincon “procure afastar-se
de culpas, tendo recorrido
ao layoff e recebido apoios,
para depois encerrar, desculpando-se ainda que não
tinha como fazer turnos
desfasados que permitissem
o afastamento físico”, situações que mereceram o pedido de esclarecimento ao
Governo por parte das deputadas eleitas pelo círculo
do Porto.
O JN publicou mesmo o
relato de funcionárias que
confirmam a situação dos
operários que, em muitos
casos, chegam ao desespero
de não ter, por esta altura,
qualquer fonte de rendimento após anos de trabalho. O
diário especificou que são
133 os despedimentos, mas
conta que a têxtil argumenta
que a paragem representou
“um prejuízo de mais de 250

mil euros”, que agudizou “os
problemas que se arrastavam
há dois anos”. Depois, foi o
surto de Covid-19 entre os
trabalhadores que, “em pânico, debandaram e começaram a “meter baixa” (mais
de 35)”. Em julho, o delegado de saúde aconselhou a
empresa a dar férias ao pessoal. No entanto, a Azincon
alega ainda a falta de encomendas por parte do cliente
exclusivo - o grupo Inditex,
dono das lojas Zara - e os
“custos incomportáveis” das
novas regras impostas pela
delegação de saúde face à
pandemia, nomeadamente o
“aumento da distância” entre
postos de trabalho e a “laboração em turnos desfasados”.
Na exposição enviada a
tribunal, a Azincon diz que
a Covid-19 foi levada para
a fábrica por duas irmãs de
uma das funcionárias da
conserveira das Caxinas, a
Gencoal. Desde então, alastrou-se “como um rastilho
de pólvora”. Houve mais de
uma dezena de casos, que
conduziram ao fecho da unidade. O pessoal foi de “férias
forçadas”. A Azincon não
deu aos trabalhadores os documentos para requererem

o subsídio de desemprego e
terá de ser o administrador
da insolvência a fazê-lo.
CÂMARA DE V.CONDE
REÚNE COM
TRABALHADORAS E
DISPONIBILIZA AJUDA
No seguimento do caso,
a presidente da Câmara de
Vila do Conde recebeu um
grupo de trabalhadoras da
têxtil e a representante do
Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Vestuário. Acompanhada pelo vereador com
o pelouro do Emprego,
Pedro Gomes, e por Melo
Ferreira, em representação
da Diretora do Instituto de
Emprego e Formação Profissional de Vila do Conde
e da Póvoa de Varzim, Elisa
Ferraz manifestou solidariedade, garantindo que, em
conjunto, “serão dados os
passos necessários de forma
a agilizar os procedimentos
e os meios para que a situação destas trabalhadoras se
resolva com a maior celeridade possível”.
Neste sentido, será criada
uma linha especial de atendimento através da qual as tra-

balhadoras poderão tratar
de várias questões, como o
pedido do subsídio de desemprego. A autarquia disponibilizou ainda um espaço para que os técnicos
do IEFP possam atender,
de forma faseada e em segurança, as funcionárias da
empresa que, no decorrer
da reunião, manifestaram
preocupação pelas dificuldades que irão viver e, em
alguns casos, já estão a ser
sentidas. A Câmara de Vila
do Conde sublinhou ainda
a existência de meios para
ajudar as famílias que se
encontrem em situação de
emergência social: um é o
Programa “Estamos Aqui”,
criado no atual contexto
da pandemia da Covid-19,
que constituirá uma possível ajuda de âmbito social;
outro é o Espaço Vila do
Conde 2020, um serviço
municipal onde poderão
obter apoio na procura de
emprego. A edilidade garantiu que a situação destes trabalhadores, na grande maioria mulheres, será
acompanhada com a atenção necessária para minimizar os impactos do grave
problema nas famílias.
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CADA VEZ HÁ MAIS BARCOS PARALISADOS
E PESCADORES OBRIGADOS A QUARENTENA
A Covid-19 já obrigou
a parar, pelo menos, cinco
barcos da pesca da sardinha.
Depois do “José Dinis”, do
“Virgílio Miguel” e do “Pedro André”, também a embarcação “Pedro Mariana”
e outra tiveram de encostar
ao cais por causa de casos
positivos entre a tripulação.
A entrada em força do novo
coronavírus na comunidade
piscatória da Póvoa de Varzim e Vila do Conde está a
preocupar as diversas organizações e associações do
setor. Entre positivos (cerca
de uma dezena de infetados)
e obrigados à quarentena
durante duas semanas por
terem tido contacto de alto
risco e proximidade com
os infetados, são já cerca de
90 os pescadores que estão
impedidos de ir ao mar e os
números podem aumentar
nos próximos dias.
No trabalho a bordo não
é fácil conseguir manter o
distanciamento social e todos os homens do mar que
trabalham com colegas com
Covid-19 ficam obrigados a
14 dias de quarentena profilática devido às normas
ditadas pelas autoridades de
saúde. Os receios e a insegurança são cada vez maiores,
até porque nem todos os tripulantes estão a fazer testes,
ficando assim na incerteza
sobre terem ou não a doença através de contágios com

outros pescadores ou familiares.
Entretanto, na segunda-feira, foi revelado que três
dos pescadores infetados já
estavam recuperados, mas
há que acrescentar cinco
novos registos que dizem
respeito a pessoas ligadas a
embarcações, mas não tripulantes
JOSÉ FESTAS DEFENDE
TESTES PARA TODOS
OS PESCADORES
A Associação Pró Maior
Segurança dos Homens do
Mar defende que todos os
pescadores locais deviam ser
submetidos a testes de despiste à Covid-19. O presidente José Festas estima que
a medida deveria abranger
cerca de três mil homens e
iria “dar tranquilidade à comunidade piscatória e também à população residente
na região”. “A Delegação de
Saúde de Vila do Conde e
Póvoa de Varzim devia realizar os testes e nós cedemos
as instalações para isso, mas
não temos dinheiro para pagar todos esses exames”, afirmou o dirigente. José Festas
lembra que, desde o início
da pandemia, a Associação
Pró Maior Segurança dos
Homens do Mar já realizou
cerca de 550 testes de despiste à Covid-19, sobretudo
a pescadores do cerco, mas

aponta que a medida tinha
de ser alargada aos profissionais da pesca do arrasto. A
proposta seria efetuar esses
testes em setembro/outubro
e “quem estivesse infetado ia
para confinamento, mas os
outros pescadores poderiam
continuar a trabalhar com
tranquilidade”, defendeu o
líder associativo, embora reconhecendo que “não pode
haver obrigatoriedade nos
testes”. José Festas admitiu
ainda estar “super preocupado” com o número de casos
de homens do mar infetados
na região, que já ascende a 10
e forçou a paragem de cinco
embarcações, considerando
que “os pescadores não podem ser pessoas de segunda
neste processo de testagem à
doença Covid-19”.
PS MANFIFESTA
PREOCUPAÇÃO COM
FOCOS DE INFEÇÃO
O Partido Socialista reuniu com a Associação Pró
Maior Segurança Dos Homens Do Mar para acompanhar a situação relativa
aos focos de infeção nas embarcações de pesca locais. A
comitiva do PS foi liderada
por Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do Porto e deputado no
Parlamento Europeu, sendo
membro efetivo da Comissão das Pescas; tendo ainda

participado Joana Lima,
coordenadora dos deputados do distrito do Porto do
Grupo Parlamentar do PS;
assim como João Trocado e
Vitor Costa, presidentes das
Comissões Políticas Concelhias da Póvoa de Varzim e
de Vila do Conde, respetivamente. Por considerarem
que a entidade presidida
pelo mestre Festas desempenha há largos anos um papel
fundamental de proximidade junto dos pescadores, os
responsáveis do PS dizem
ser “mais que evidente que
na situação presente aquela
deve ser um parceiro privilegiado das autoridades locais de segurança e de saúde
na gestão de crise”. “A situação da pandemia nos concelhos poveiro, vilacondense e
vizinhos deixa-nos a todos
apreensivos”, reconheceram
os dirigentes socialistas, que
admitem “razões para preocupação”, mas não deixaram
de sublinhar que também
“há razões para confiar que
será vencida, havendo maior
ação e respeito pelas normas
de segurança”.
CÂMARA DE V.CONDE
OFERECE AJUDA
A Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, em
Matosinhos, acolheu uma
reunião para debater o problema. A Câmara de Vila do

Conde revela, em comunicado, que a presidente Elisa
Ferraz e o vereador com o
pelouro da Proteção Civil,
Paulo de Carvalho, marcaram presença nesse encontro na qual participaram
também Eduardo Pinheiro,
secretário de Estado da Mobilidade e responsável no
Norte do País pela execução
do Estado de Emergência;
ainda o o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário e a representante da
ARS Norte, Ana Mendes, tal
como o Delegado de Saúde
de Vila do Conde, Luís Castro e o presidente da Propeixe, Agostinho da Mata, além
de vários armadores.
O secretário de estado
Eduardo Pinheiro afirmou
que “saiu a garantia de que
a portaria que assegura
compensações aos armadores por paragem até dois
meses abarcará período
complementar em caso de
necessidade de paragem por
força da covid-19. “Contrariamente a outros sectores,
a pesca atua num período
muito curto”, reconheceu.
Face a esta contrariedade
associada à atividade, o Estado antecipa medidas de
compensação ajustadas à
pandemia, “não só nesta
área afetada, mas para todo
o país”. A Câmara Municipal de Vila do Conde disponibilizou ainda meios,
alojamento e toda a logística
necessária imprescindível
para a concretização das
medidas apontadas. Outra
ideia saída do encontro: a
necessidade de se conciliar
“o respeito pelo enquadramento legal imposto pela
Autoridade de Saúde com a
possibilidade de corresponder aos anseios” da comunidade piscatória. “Cabe agora ao Ministério da Saúde,
pronunciar-se sobre as propostas apresentadas” pelo
município, lê-se no mesmo
comunicado.
Pub.
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FESTAS DA SENHORA DA ASSUNÇÃO CONDICIONADAS

Não fosse o problema
causado pela Covid-19 e
a Póvoa de Varzim estaria, no passado dia 15 de
agosto, cheia de fiéis para
apreciarem principalmente a procissão vespertina
que, este ano, não saiu para
as ruas. As Eucaristias na
Igreja da Lapa também
foram limitadas a um número reduzido de pessoas,
mas a paróquia dispobili-

zou transmissões online. E
face a tantos constrangimentos, o padre Nuno Rocha, da
Paróquia da Lapa, louvou a
iniciativa de alguns fiéis que
deram sinais públicos da sua
fé, colocando essas demonstrações nas janelas ou varandas, com colchas, lenços ou
outras decorações.
As festas serviram também para se ficar a conhecer
o novo juiz da Irmandade.

As eleições ocorreram no
início do ano, mas não tinha
ainda havido oportunidade
para ser feito o juramento
imprescindível por parte do
novo líder. E foi na missa
solene presidida pelo Bispo
Emérito de Setúbal, D. Gilberto dos Reis, que João Manuel Neves Pereira assumiu
o compromisso que tinha
recebido parecer positivo do
Arcebispo D. Jorge Ortiga.

Os estatutos da Real Irmandade de Nossa Senhora da
Assunção foram aprovados
em 21 de fevereiro de 1791
e tem origem na “Confraria
de Nossa Senhora Lapa, amparo dos homens do mar”. A
Irmandade ficou a ser a terceira corporação mais antiga
da Póvoa, logo atrás da Confraria do Santíssimo Sacramento (22 de abril de 1702)
e da Confraria do Santíssimo

Coração de Jesus (21 de
maio de 1769), cuja tradição aponta a criação de
ambas para o século XVII
ainda que só mais tarde
tenham feito o registo. É o
que sucede, por exemplo,
com a Confraria de Nossa
Senhora do Rosário que
segundo a tradição foi fundada em 1686, mas os estatutos só surgiram em 1805
(17 de janeiro).

PARÓQUIA DIVULGA PROGRAMA DE TRIBUTO A SÃO JOSÉ
A Paróquia de S. José de
Ribamar decidiu avançar
com um programa festivo do
tributo ao patrono. Em Março, recorde-se, não foi possível organizar as cerimónias
alusivas a São José e ao Dia
do Pai devido à pandemia da
Covid-19. Pois bem, agora as
igrejas já estão abertas, ainda

que com restrições, sendo a
festa um desejo que finalmente poderá ser concretizado. Esta decorre no início
de setembro, com o ponto
alto no dia 13, um domingo,
com missa solene às 11h30 e
às 18h começa a adoração ao
Santíssimo Sacramento. Na
semana que culmina nesse

domingo haverá diariamente novena, tríduo e pregação
às 18h15, com exceção dos
sábados, dias 5 e 12, em que
as cerimónias começam às
16h45. Apenas a procissão
não poderá ir para as ruas,
devido às conhecidas determinações das entidades religiosas e da DGS.

PÁROCO DE GUILHABREU A RECUPERAR
Na passada semana surgiram novidades positivas
sobre o estado de saúde do
padre de Guilhabreu, Carlos
Duarte, que foi apanhado
pelo coronavírus que provoca a doença Covid-19.
O sacerdote terá sido inclusive uma das fontes de
contágio do surto que assola

aquela freguesia de Vila do
Conde e também a de Mindelo, onde também exerceu
atividade pastoral.
A Junta de Freguesia de
Guilhabreu emitiu um comunicado a informar que
Carlos Duarte teve alta do
Hospital Pedro Hispano,
em Matosinhos, ao final de

um mês de internamento,
prosseguindo agora a recuperação na Santa Casa
da Misericórdia de Vila do
Conde.
O órgão autárquico considera o padre, com 91 anos
de idade, “um exemplo de
luta e vida” e desejou-lhe
uma rápida recuperação.
Pub.
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FOI DE LAUNDOS A LISBOA
EM CORRIDA SOLIDÁRIA
Miguel Lopes completou com sucesso a grande aventura desportiva a
que se tinha proposto. O
vilacondense
residente
em Laundos foi a correr
praticamente desde casa
até Lisboa sem parar para
dormir. A partida sucedeu
ao início da manhã da passada sexta-feira no monte
de São Félix e a chegada

sucedeu ao início da manhã
desta segunda-feira no Parque das Nações. A distância
ultrapassada atingiu os 404
quilómetros e o atleta amador de 40 anos demorou 71
horas e quatro minutos para
completar o percurso, que
apenas contemplou paragens para alimentação e necessidades fisiológicas. Miguel Lopes é o organizador

do “Trail Solidário de Laundos” e voltou a associar este
objetivo pessoal a uma causa, desta feita a favor da Associação Salvador, entidade
dedicada a pessoas com deficiência motora. O propósito era angariar um euro por
cada quilómetro percorrido
e tal foi largamente alcançado, tendo conseguido juntar
cerca de 1300 euros.

BALASAR COM PÓLO DA ESCOLA ‘OS TARROTES’
Numa altura em que comemora 15 anos de atividade, a Escola de Futebol ‘Os
Tarrotes’ decidiu abrir um
pólo em Balasar, alargando
a atividade que até agora
apenas existia na cidade e
procurando chegar a outras
zonas do concelho.
Na passada semana decorreu o pontapé de saída
experimental (o início oficial será em setembro) deste
novo projeto no Complexo
Desportivo daquela freguesia. Os treinos decorrem às
terças e quintas (19-20h) e

sábados (11-12h), sempre de
acordo com as medidas preventivas inseridas no Plano
de Contingência elaborado
pelos responsáveis do Varzim. A habitual atividade letiva na Póvoa deverá começar no dia 1 do próximo mês,
mas apenas se for possível
garantir até essa data as medidas de higiene e segurança
necessárias nos espaços de
treino.
Esta novidade insere-se
no protocolo de parceria
estabelecido com a Associação Desportiva e Cultural

de Balasar que visa a divulgação do Varzim Sport Club
em todo o concelho e uma
aposta na formação de jovens atletas provenientes das
freguesias mais distantes da
cidade e de municípios vizinhos. O Balasar, presidido
por José Cancela, já vinha
há uns anos a colaborar com
os alvinegros com a equipa satélite de juniores, um
caminho este ano também
seguido pelo Póvoa Futsal
e pelo Amorim (feminino)
na ligação ao principal clube
poveiro.

LIGAÇÃO DE LAUNDOS A PARADELA SEM CAMIÕES
A Câmara da Póvoa de
Varzim decidiu proibir a circulação rodoviária de veículos pesados de mercadorias
na rua do Poços dos Negros
na freguesia de Laundos. O
despacho do presidente foi
dado a conhecer pelo gabinete de Relações Públicas
que enviou inclusive uma
cópia da decisão. Lá está es-

crito que o teor do despacho
deve ser dado conhecimento
às autoridades policiais e que
os veículos em causa são os
de mercadorias com peso
superior a 3,5 toneladas. O
que não vem esclarecido é o
motivo para a decisão sendo
que a rua, passando em frente ao aeródromo de Laundos
(criado na desativada lixeira

municipal) é a que faz ligação da fronteira da freguesia poveira à de Paradela,
Barcelos, onde está a ser
finalizado o aterro da Resulima, entidade que tem
como acionistas as Câmaras de Barcelos e Esposende, Viana do Castelo, Ponte
de Lima, Ponte da Barca e
Arcos de Valdevez.
Pub.
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SEIS PESSOAS RESGATADAS
NO MAR EM MINDELO

Seis pessoas em pré-afogamento no oceano foram
resgatadas com vida junto à
praia de Mindelo na passada
sexta-feira. Três jovens com
cerca de 20 anos não respeitaram a bandeira vermelha
presente nos areais próximos e avançaram para o mar
numa zona não vigiada, tendo entrado em aflição após
serem arrastados pela forte

corrente e pela ondulação.
Três nadadores-salvadores
de serviço de concessões
vizinhas deram o alerta às
12h31 e decidiram ir ajudá-los, arriscando a própria vida, mas já não conseguiram regressar a terra.
Uma mota de água chegou
a tempo de evitar uma tragédia. No socorro estiveram
envolvidos diversos elemen-

tos e meios dos Bombeiros
de Vila do Conde, da Cruz
Vermelha e do ISN. Todas
as pessoas resgatadas foram
assistidas no local pela ambulância VMER do Hospital
Pedro Hispano. Dois nadadores-salvadores e um civil
foram mesmo transportados
para a urgência do Hospital
da Póvoa como feridos ligeiros devido a hipotermia.

AUTOR DE TIROS QUE FERIRAM PESCADOR NO BAIRRO SOPETE
APANHADO APÓS ANDAR UMA SEMANA EM FUGA
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte,
anunciou em comunicado
que identificou e deteve
um homem, na passada
sexta-feira, pela suspeita da
prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção
de arma proibida. “Os factos ocorreram na tarde do
dia 15, na cidade da Póvoa
de Varzim, na sequência de
uma discussão, por motivo
fútil, ocorrida entre clientes duma esplanada”, lê-se
no comunicado. Tudo sucedeu no Bairro Sopete, na
esplanada do Café Atlânti-

co. Na ocasião, explica a PJ,
“o arguido surpreendeu a
vítima e, não obstante estar

num espaço público com dezenas de pessoas em redor,
efetuou cinco disparos na

direção do ofendido, o qual
foi atingindo nos membros
e na zona abdominal, tendo
corrido perigo de vida”. O
suspeito andou fugido quase uma semana, escondido
em diferentes sítios graças à
ajuda de familiares, segundo
as autoridades, que montaram ações de vigilância
para o capturar, tendo sido
apanhado quando chegava
a um dos esconderijos. “O
detido, de 28 anos, vendedor
ambulante, com antecedentes pela prática do crime de
roubo, foi presente à autoridade judiciária competente
para primeiro interrogató-

rio, tendo-lhe sido determinada a medida de coação de prisão preventiva”,
complementa a entidade
policial. A vítima, um pescador de 40 anos, foi na
altura transportada em estado grave para o Hospital
Pedro Hispano, em Matosinhos, onde ficou em
recuperação após ter sido
sujeito a uma intervenção
cirúrgica de urgência. No
dia do incidente, que quase acabava em tragédia,
viveram-se momentos de
pânico, segundo os relatos
de diversas testemunhas
que estavam no local.

IDOSO FUGIU AO CONFINAMENTO E PSP APANHOU-O
A ENTRAR NUM ESTABELECIMENTO NAS CAXINAS
Um homem de 71 anos,
residente nas Caxinas, foi
identificado pela PSP por
crime de desobediência ao
confinamento obrigatório.
A ação foi protagonizada
por elementos da 8.ª Esquadra de Investigação Criminal no âmbito da fiscalização diária durante a manhã
da última quinta-feira.
Uma vez que o senhor em
causa não se encontrava
na habitação conforme
decretado pela Autoridade
de Saúde, foram desenvolvidos esforços para o localizar, tendo sido apanhado
quando se preparava para
entrar num estabelecimento comercial localizado na
Avenida Infante D. Henrique, em Vila do Conde. O
homem foi encaminhado
para casa para cumprir o

confinamento obrigatório
e, como se trata de matéria
do foro criminal, os factos
foram comunicados ao Ministério Público.
DETIDOS PEQUENO
TRAFICANTE E
HOMEM AGRESSIVO

No espaço de poucas horas, no passado dia 18, registaram-se mais duas incidências policiais na região.
Segundo um comunicado
do Comando Metropolitano
da PSP, às 13h25, na rua dos
Goivos, em Vila do Conde,
foi detido um homem com
47 anos, desempregado e residente na Póvoa de Varzim,
que tinha na posse cocaína
suficiente para ser repartida em 18 doses individuais.
A detenção foi efetuada por

elementos da Esquadra de
Intervenção e Fiscalização e
o suspeito do crime de tráfico foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciais.
O mesmo teve de fazer um
homem com 40 anos que
foi detido pela prática dos
crimes de injúrias, ameaças
e agressões sobre agentes
policiais. De acordo com a
mesma fonte, a PSP foi alertada às 23h50 para a ocorrência de um acidente de
viação na Avenida Baltazar
do Couto, em Vila do Conde, mas quando procediam a
diligências os elementos da
Esquadra de Trânsito foram
alvo de um dos envolvidos
no desastre, um técnico de
informática residente em
Braga, que dado o mau comportamento sobre os agentes

foi imobilizado e detido.

CAPTURADO LADRÃO
DURANTE GRANDE
OPERAÇÃO
A PSP deteve o suspeito de um roubo de que foi
vítima um jovem com 20
anos que estava na Avenida
dos Banhos na madrugada
do passado dia 15. Segundo
um comunicado, os agentes
receberam a informação do
crime às 2h40 e “lograram
a interceção e detenção” do
presumível autor do crime
que estava já na rua da Caverneira, ou seja, a sul da
Fortaleza. O suspeito, um
desempregado de 20 anos
residente na Vila das Aves,
tinha consigo “a arma branca utilizada na prática do ilícito” e os agentes recupera-

ram também o telemóvel e
dinheiro que tinham sido
roubados, sob coação física e ameaça, algum tempo antes. O detido vai ser
presente junto das Autoridades Judiciárias. A ação
anterior foi concretizada
perto do final de uma operação na Póvoa que começou às 11 da noite de sexta-feira e da qual resultou,
para além da detenção, a
fiscalização de 65 condutores e respetivas viaturas,
sendo que 19 foram submetidos ao teste de álcool
no sangue. Foram ainda
levantados “autos de notícia por contraordenação”
devido a sete infrações ao
Código de Estrada e seis
no âmbito da fiscalização
de estabelecimentos de
restauração e bebidas.
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GNR APREENDE 5 MILHÕES DE CIGARROS DE CONTRABANDO
A Unidade de Ação Fiscal
da GNR, através do Destacamento do Porto, apreendeu na passada sexta-feira
cerca de 5,2 milhões de cigarros de contrabando em
Vila do Conde.
No âmbito da atividade
de prevenção e combate
à evasão e fraude fiscal,
os militares detetaram
260.000 maços de cigarros,
acondicionados em 520
caixas que não ostentavam
a estampilha especial exigida para a comercialização em território nacional,
nem se faziam acompanhar
de qualquer documentação comercial e aduaneira,

comprovativa do pagamento
do Imposto Especial Sobre
o Consumo do Tabaco e do
IVA.
Esta apreensão ocorreu no
decurso de uma ação de fiscalização a um veículo pesado de mercadorias, realizada na estação de serviço de
Modivas na autoestrada do
Norte Litoral (A28). O valor
comercial do tabaco apreendido é de cerca de 1 milhão
e 170 mil euros, sendo que
se tivesse sido vendido ao
público teria lesado o Estado em mais de 900 mil euros
euros, resultante da evasão à
tributação.
A GNR identificou um ho-

mem de 50 anos e elaborou
um auto de notícia pela prática do crime tributário de

contrabando. A ação contou
ainda com o reforço da Unidade Nacional de Trânsito e

de uma equipa cinotécnica
do Comando Territorial do
Porto.

LADRÕES APANHADOS POUCO DEPOIS DO CRIME
A GNR de Vila do Conde deteve em flagrante delito dois homens, de 29 e 31
anos, por furto em residência no passado dia 18. Na
sequência de uma denúncia
e com base na informação
de que os indivíduos teriam
sido vistos a sair da habitação com diversos objetos de
valor, os militares de imediato se deslocaram para o

local, tendo intercetado os
suspeitos no momento em
que estes se preparavam
para entrar numa composição do metro, na estação de
Mindelo, em direção ao Porto. Entre o material furtado
e recuperado encontrava-se
uma arma de fogo de calibre
6.35 mm, em situação irregular, equipamento eletrónico, dinheiro, peças em ouro,

alimentos e bebidas. Os detidos, já com antecedentes por
crimes da mesma natureza,
foram presentes a interrogatório no Tribunal de Judicial
de Vila do Conde. A um dos
detidos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, sendo que o outro
terá de fazer apresentações
quinzenais no posto policial
da área de residência.
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PRÓ-MAIOR EXPRIME ‘GRANDE PREOCUPAÇÃO’
Os armadores de pesca
da Póvoa de Varzim e de
Vila do Conde manifestam
“grande preocupação” com
o estado das barras e das bacias de navegação nas áreas
portuárias das duas cidades.
A questão surgiu numa reunião, realizada no passado
sábado, entre os proprietários das embarcações e a
Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar
que emitiu um comunicado a dar conta do respetivo
conteúdo.

No caso do porto da Póvoa de Varzim, a associação
aborda a construção de uma
plataforma, no meio da bacia, que servirá de suporte
à nova marina na cidade,
numa obra que está a ser promovida pela autarquia. “Esta
associação chamou a atenção da Câmara Municipal de
Póvoa de Varzim, há cerca
de um ano, para o problema
em que estavam a colocar o
porto de pesca. Também recentemente chamamos, mais
uma vez, a atenção da Doca-

pesca para esta situação, a
qual nos informou que iria
tentar resolver o problema
com a Câmara Municipal de
Póvoa de Varzim. Os pescadores sentem-se lesados”, diz
o comunicado da entidade
presidida por José Festas.
Sobre Vila do Conde, a
associação refere também
“problemas do porto de
acostagem na parte norte e
dos equipamentos de elevação dos estaleiros e trilhos
da respectiva plataforma
degradados e com sério ris-

co de acidente”. “Estas informações foram fornecidas
directamente à entidade responsável, que é a Docapesca,
que teima em não lhes dar
a devida atenção. São pro-

blemas que urgem resolver”,
complementa a Associação
Pró Maior Segurança dos
Homens do Mar no tal documento enviado às redações
no início desta semana.

MAPADI COM EMPREITADA EM BOM RITMO
Há uma obra a decorrer
na Póvoa de Varzim que
deve ser inaugurada dois
meses antes do previsto. É
isso que se lê na informação
da Câmara enviada aos órgãos de comunicação social
após uma visita do executivo à obra de “Ampliação e
Reconversão do Centro de
Atividades Ocupacionais
Solidário e de Hidroterapia
do MAPADI (Movimento
de Apoio aos Pais e Amigos
do Diminuído Intelectual)”.
O novo edifício começou
a ser construído no dia 15
de fevereiro passado e deve
abrir em janeiro do próximo ano. O líder da instituição, António Ramalho, fez
uma visita guiada ao presidente e aos vereadores que
o acompanhavam e, segundo a mesma fonte, todos
puderam ver como estão
os trabalhos de edificação
das novas alas terapêuticas
e ocupacionais. A empreitada só foi possível porque
a autarquia abdicou de

verbas comunitárias a favor
do MAPADI que, por esse
meio, garantiu 450 mil euros
através do Fundo de Desenvolvimento Regional, mais
concretamente do PEDU –
o Programa Estratégico de
Desenvolvimento Urbano.
Mas não é só. Adianta o comunicado que a Câmara vai
assinar um protocolo “com
a instituição no sentido de
dar mais um apoio direto,
no valor de 30 por cento da
empreitada” que está orçada
em quase um milhão e 200
mil euros.
Além do apoio que é prestado aos seus utentes há 40
anos, o MAPADI presta diversos serviços a cerca de
400 cidadãos o que faz com
que, segundo Aires Pereira, “este investimento sirva
tanto os utentes do MAPADI como toda a população
poveira, especialmente pelo
caráter inovador dos futuros
serviços e pelas condições de
sustentabilidade que serão
criadas”.

LEICAR COM ÓRGÃOS SOCIAIS REELEITOS
Rui Sousa foi reeleito presidente da Direção da LEICAR - Associação de Produtores de Leite e Carne. As
eleições para os órgãos sociais contaram com apenas
uma lista a sufrágio, encabeçada pelo anterior responsável pela entidade localizada
em São Pedro de Rates.
A acompanhar Rui Sousa
no triénio 2020-2023 estarão Luís Pedro Vilar na
presidência da Assembleia
Geral e Mário Cancela como

líder do Conselho Fiscal.
‘Lista B Pela LEICAR, Pelo
Associado’, foi o mote da recandidatura e surgiu com o
propósito de unir novamente os associados numa causa
nobre e comum: valorizar o
património histórico, dinamizar as infraestruturas e
colocar a Associação ao serviço do Associado. No anterior mandato a equipa de
Rui Sousa destacou algumas
apostas ganhas: a renegociação com a banca e com for-

necedores com vista à credibilização da instituição junto
dos parceiros e à garantia da
viabilidade financeira futura;
a implementação de adaptações internas para fazer face
às novas realidades e exigências; o desenvolvimento
de novas iniciativas para os
associados e a assunção de
um papel ativo na defesa da
agricultura, pecuária e dos
valores do mundo rural.
Numa entidade com mais
de três décadas de atividade

apresentam-se vários desafios para futuro, nomeadamente a instalação da loja/
farmárcia na sede da Leicar,
após longo processo de licenciamento; a modernização do Bar e Mercado do
Gado; a abertura do Museu
Agrícola já em 2021 e a alteração dos Estatutos da Associação no que diz respeito
à limitação do número de
mandatos, entre outros ligados à formação profissional e
técnica dos associados.
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RUI COSTA É NOVAMENTE CAMPEÃO NACIONAL
O poveiro Rui Costa é o
novo campeão nacional de
ciclismo depois da vitória na
prova de fundo organizada
em Paredes pela Federação
da modalidade no passado
dia 16. O ciclista de Aguçadoura bateu ao sprint Daniel
Mestre, numa prova com
165,6 quilómetros. Com esta
vitória, que repete o título
de 2015, Rui Costa vai ter
direito a envergar durante
um ano a camisola com os
símbolos de Portugal, exceto
nas etapas de contrarrelógio.
Refira-se que, além da vitória
na prova de fundo, Rui Costa foi também segundo no
contrarrelógio, sagrando-se
assim vice-campeão nacional nessa especialidade, cujo
vencedor foi Ivo Oliveira, seu
companheiro na equipa UAE

Team Emirantes. O famalicense Tiago Machado fechou
o pódio.
TAMBÉM SUBIU AO
PÓDIO EM FRANÇA
Logo de seguida, Rui Costa
terminou no pódio do Tour
du Limousin. O poveiro estreou da melhor forma a camisola de campeão nacional
ao ser terceiro classificado na
geral da prova que decorreu
em França entre 18 e 21 deste mês. O ciclista ficou muito
perto de ser o grande vencedor da corrida, com um ataque nos quilómetros finais
que o deixou virtualmente
bem colocado, mas o segundo lugar na derradeira etapa
não foi suficiente para amealhar o tempo que precisava.

Rui Costa concluiu a apenas
quatro segundos do camisola amarela e a dois segundos do segundo classificado.
“Fico feliz por ter conseguido
mais um excelente resultado. Só foi pena não ter conseguido conquistar a geral
mas demos luta até ao final.
Agradeço o fantástico apoio
dos meus companheiros”. A
atitude guerreira foi a última
imagem deixada pelo aguçadourense nesta competição .

AGRACIADO ANTIGO COMANDANTE DA ESCOLA DOS SERVIÇOS
O Coronel Tirocinado
Armando José Rei Soares Ferreira, que em julho
passado concluiu o Curso de Promoção a Oficial
General no Instituto Universitário Militar, foi agraciado com a Medalha de
Serviços Distintos - Grau
Prata, distinção concedida
por Despacho do General
José Nunes da Fonseca,
chefe de Estado Maior do
Exército, pela forma como
durante três anos (2016 a
2019) desempenhou o cargo de Comandante da Escola dos Serviços na Póvoa
de Varzim.
“Oficial dotado de relevantes qualidades pessoais,

Armando Ferreira demonstrou no exercício da função
um excecional espírito de
missão, que lhe permitiram
garantir elevados padrões de
eficiência e eficácia no cumprimento da missão da Escola. Pautou a ação de comando pela defesa dos valores
militares e por uma grande
exigência no cumprimento das atividades atribuídas
à Escola, consubstanciada
numa visão realista, elevada
capacidade de planeamento
e bom senso. Sublinha-se
ainda a postura de abertura
e disponibilidade que muito
contribuíram para a promoção da imagem e correspondente prestígio do Exército,

relevando distinto sentido
de bem servir, que o acreditam como um Oficial de
elevada craveira.”
A cerimónia decorreu no
passado dia 12 na Escola dos
Serviços, em Beiriz, e contou com a presença do novo
Diretor de Formação do
Exército, Brigadeiro Matos
Alves, tendo também sido
agraciados outros militares
e civis da ES. O CorTir Armando Ferreira vai em breve partir pelo período de um
ano para Luanda (Angola),
onde irá desempenhar funções no âmbito da Cooperação Técnico Militar como
Coordenador e Diretor Técnico.

Pub.
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ELISA FERRAZ RECUSA COMPARAÇÕES SOBRE NÚMEROS DA COVID
Quando são publicados
números sobre a evolução
da Covid-19 têm sido feitas comparações analíticas
entre o que se passa na Póvoa de Varzim e em Vila do
Conde já que, sobretudo a
nível nacional, por vezes os
dois concelhos são mencionados em conjunto, não
obstante a existência de
situações diferentes, mais
penalizadora em território
vila-condense. Sabe-se que
por causa desta diferença,
há quem na Póvoa se sin-

ta incomodado quando os
dois concelhos são falados
como se estivessem no mesmo grau do problema, mas
a presidente da Câmara de
Vila do Conde recusa-se a
alinhar na ideia de que possa haver, num caso tão grave de saúde pública como o
que está em curso, uma espécie de campeonato sobre
quem tem mais ou menos
infetados. Tanto mais que,
recorda Elisa Ferraz, em termos de cuidados de saúde, o
serviço público – centros de

saúde e centro hospitalar - é
o mesmo para os dois concelhos. Além disso, as duas
localidades constituem um
contínuo urbano em grande parte da fronteira e as
relações pessoais, familiares
e profissionais (principais
focos da expansão da doença) são frequentes entre vila-condenses e poveiros. Ou
seja, um surto pode surgir
onde menos se espera e ter
até mais consequências no
vizinho. Seja como for, nas
duas terras diversas perso-

nalidades do espectro político local têm posto em
causa sobretudo a diferente
ação preventiva à propagação da Covid-19, ou seja de

proatividade, desenvolvida
pelos executivos e que se
verificará nos dois municípios com resultados distintos.

RUA DE LIGAÇÃO AO METRO PRONTA EM VILAR DO PINHEIRO
E PARQUE INFANTIL EM REMODELAÇÃO EM TOUGUES
A Câmara de Vila do
Conde anunciou a conclusão de uma empreitada e o
desenrolar de outra em duas
freguesias do concelho.
Pronta já está a obra de
pavimentação e instalação
de uma rede de drenagem
de águas pluviais na Rua
Manuel Francisco da Silva,
em Vilar do Pinheiro, artéria que liga a Estrada Nacional 13 à Estação de Metro.
Segundo a autarquia, a rede
pluvial existente apresentava um deficiente traçado,
dimensionamento e escoamento das águas, verificando-se em determinados
troços inexistência de rede,
o que provocava empoça-

Fonte, em Tougues, está a ser
alvo de uma obra de reabilitação que contempla a requalificação dos pavimentos,
a pintura geral do espaço, a
instalação de vários equipamentos de diversão infantil
devidamente homologados
e de mobiliário urbano adequado. O objetivo é garantir as necessárias condições
de segurança e conforto às
crianças e famílias.
mentos graves em épocas
de grande pluviosidade. A
edilidade assegura que esta
intervenção corrigiu uma situação que causava enormes
dificuldades aos peões que

se deslocam diariamente
para a Estação de Metro da
freguesia.
A mesma fonte também
informa que o Parque Infantil da Rua Cortinhas da

RENDAS DE BILROS
FORA DO CONCURSO
DAS 7 MARAVILHAS
No passado dia 16 ficaram
definidas as 28 pré-Finalistas
do Concurso 7 Maravilhas

da Cultura Popular que está
a ser promovido na RTP.
Numa emissão a partir de
Porto de Mós, passaram as
candidaturas do seguinte
património: o Bailinho da
Madeira, o Cripto Judaísmo de Belmonte, a festa da
transumância dos pastores,
as festas de S. João de Braga
e as de S. António de Lisboa
assim como a romaria de S.
João de Arga, de Caminha.
A candidatura das Rendas
de Bilros de Vila do Conde
não conseguiu a ambicionada repescagem para a
próxima ronda, mas a presidente, Elisa Ferraz, fez no
programa a defesa do ex-libris vila-condense.

DOIS CICLISTAS FERIDOS EM MACIEIRA E RIO MAU
Um ciclista ficou ferido
num acidente ocorrido na
manhã da passada terça-feira em Vila do Conde.
O alerta foi dado às 9h20
e, ao que pudemos comple-

mentar junto da corporação
dos Bombeiros Voluntários
locais, além do velocípede
esteve envolvido um automóvel no sinistro ocorrido
na rua do Sol, na freguesia

de Macieira. O ciclista foi
transportado com ferimentos ligeiros para o Serviço de
Urgência do Centro Hospitalar, na Póvoa de Varzim.
Anteriormente, às 13h17

do passado dia 16, os Bombeiros também foram acionados para prestarem os primeiros socorros ao condutor
de uma bicicleta que se despistou na rua do Sobrado,

na freguesia de Rio Mau.
Depois de ser assistido no
local, o ciclista foi transportado numa ambulância
para o Serviço de Urgência
do Hospital da Póvoa.
Pub.
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OLHAR O FUTEBOL AMADOR E DE FORMAÇÃO

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

Não sou indiferente à incerteza que os milhares de
jogadores amadores e jovens
praticantes sentem sobre o
início da nova época. No
entanto, a Direção-Geral de
Saúde emitiu finalmente um
documento com as linhas
orientadoras para o regresso
do desporto, nomeadamente
para os seniores, dividindo
as várias modalidades em
três categorias, de acordo
com o nível de risco: baixo,
médio e alto.
O futebol está inserido no
médio e no que toca a testes
a serem realizados há algo
a sublinhar. De acordo com
o documento, apenas serão
feitos testes caso a competição envolva equipas provenientes de zonas com transmissão comunitária ativa.
“Teste aleatório até 48 horas
antes da competição”, surge
referido pela DGS. As medidas divulgadas preveem a
elaboração de um plano de
contingência próprio para
a covid-19, no qual devem
constar os locais de treino e
competição, as suas condições de higiene e segurança
e a identificação da área de

isolamento para casos suspeitos da doença. Segundo
o documento, “não devem
ser realizados treinos simultâneos com partilha de espaço por equipas diferentes,
exceto jogos de preparação
e treino pré-competições”
e deve ser usada máscara
sempre que não esteja comprometida a segurança do
praticante. A DGS aconselha
funcionários, elementos das
equipas técnicas e praticantes a efetuarem “a automonitorização diária de sinais
e sintomas e abster-se de ir
trabalhar, treinar ou competir, se surgir sintomatologia
compatível com covid-19”.
As normas pressupõem que
todos os praticantes e equipas técnicas assinem “um

Código de Conduta/Termo
de Responsabilidade, no
qual é assumido o compromisso pelo cumprimento
das medidas de prevenção
e controlo da infeção por
SARS-CoV-2, bem como o
risco de contágio durante a
prática desportiva, quer em
contexto de treinos quer em
contexto de competições”.
A pandemia causou enormes perdas de receitas nos
clubes e aumentou a desigualdade e capacidade económica entre eles. A aposta
na formação para possíveis
vendas, assim como a otimização dos custos e reinventação de receitas será decisiva
para o futuro económico de
alguns emblemas.
A importância que o fu-

tebol tem na sociedade
portuguesa é enorme pois,
para além dos praticantes,
existem treinadores, preparadores físicos e técnicos
administrativos com rendimentos que estão também
a ser afetados pelas quebras
de receitas dos clubes. Espero que as entidades responsáveis respeitem o futebol e não o discriminem em
relação a outras atividades
económicas pois a formação desportiva e humana é
essencial no futebol juvenil.
A prática desportiva tem
benefícios enormes a curto,
médio e longo prazo nos jovens e melhora substancialmente as suas capacidades
motoras, físicas e psicológicas.
O futebol amador e de
formação não tem a capacidade financeira do profissional mas em ambos é mais a
paixão que absorve e motiva
os praticantes. O futebol foi
criado para divertir os jovens e os adeptos e tem sido
um grande exemplo na luta
e prevenção contra a covid19, por isso merece ser recompensado.

FUTSAL DO CAXINAS COM OS OLHOS POSTOS NA SUBIDA

A equipa sénior do Caxinas está a dois jogos de
conseguir materializar um
sonho de alguns anos. A
equipa orientada pelo professor Nuno Silva é uma
das candidatas a conseguir
chegar aos dois primeiros
lugares do play-off de subida de divisão e, tal como
o vizinho e rival Rio Ave,
já está a preparar-se para
uma participação que deseja ter um epílogo histórico para os caxineiros.
Uma equipa técnica complementada pelo adjunto
Vitor Amorim, treinador
de guarda-redes Alberto
Gravalho, preparador físico
Jerónimo Nunes e o massagista Abraão Santos. Carlos

Arteiro e Fernando Morais
(Nani) são os diretores do
escalão sénior. Uma mão
cheia de reforços - Miguel
Moura, Miguel Castro, Miguel Gomes (Kéké) e Hélder
Ferreira - colmatam algumas
saídas explicadas pelo técnico caxineiro.
“Até à paragem do campeonato, estávamos a realizar uma excelente prova, o
que despertou interesse de
clubes da 1ª divisão nalguns
dos nossos jogadores. Acaba
por ser um motivo de satisfação para nós, já que reconheceram a qualidade do
nosso trabalho. Contudo, a
nossa ambição continua a
ser a mesma e naturalmente tivemos que nos reforçar

cional e o projeto sénior é
apenas a continuação desse
trabalho. Não é fácil conviver com esta nova realidade derivada pela pandemia,
mas estamos a adaptar-nos,
acreditando que temos as
condições para atingir a subida de divisão.”

com jogadores que acreditamos serem mais valias.
Temos um modelo de jogo e
contratamos jogadores com
caraterísticas de rapidamente se integrarem. O Caxinas
tem um projeto ao nível da
Formação que faz do clube
uma referência a nível na-

JÁ HÁ DATAS PARA
AS COMPETIÇÕES
NACIONAIS
Finalmente o Rio Ave e
o Caxinas ficaram a saber
quando vão disputar o “play-off ” de acesso à 1.ª divisão
de futsal para poderem acabar a atual temporada. Vai
ser entre 16 e 20 de setembro
e quem subir já sabe que po-

derá participar na principal Liga que começa a 1 de
outubro. Além dos clubes
de Vila do Conde, a competição vai envolver mais
10 clubes, para encontrar
os dois promovidos da 2.ª
Divisão. São eles Ferreira
do Zêzere, Dínamo Sanjoanense, Nun’Álvares, Ladoeiro, Santa Clara, Olho
Marinho,
Barreirense,
Sassoeiros, Nelas, e Fonsecas e Calçada.Segundo
o calendário agora adiantado, e esta é uma notícia
que interessa sobretudo ao
Póvoa Futsal/Varzim, a 2.ª
divisão masculina começa
a 10 de outubro e a 1.ª divisão feminina tem início
somente a 24 de outubro
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LOBOS DO MAR “A UMA SÓ VOZ” ...
O título acima tem sido

das mensagens mais repetidas pelo presidente Edgar Pinho desde que foi eleito, mas
naturalmente que muitas
das novidades que a comunicação oficial do clube revela, quase sempre vai sendo
previamente noticiada pela
comunicação social, quer
local quer nacional. Uma
situação que levou mesmo o
presidente alvinegro a revelar algum descontentamento
na última Assembleia. Com
o início do campeonato da II
Liga agendado para meados
de Setembro, ainda serão
algumas as dúvidas do técnico Paulo Alves em relação à
oficialização do plantel. Para
já existe uma lista de 29 jogadores, sendo que mais de
metade são caras novas. No
entanto, o avançado turco
Yusuf Tunc ainda não regressou da Turquia (supostamente devido à situação
da pandemia) e já se aponta
o nome de Hélder Guedes
como reforço para o ataque.
O experiente avançado rescindiu (alegando motivos familiares) recentemente com
o Vitória de Setúbal e reúne
caraterísticas que agradam
ao técnico dos poveiros.

Nesta fase de preparação,
os alvinegros realizaram
um primeiro jogo contra
o Porto B, registando-se
uma igualdade a dois golos.
Depois viajaram até Elvas,
onde no estágio de uma semana também testaram o
trabalho realizado contra o
Sintrense, vencendo por 3-2,
e encerraram a presença na
cidade alentejana com um
jogo contra o Vilafranquense, perdendo por 1-0. Já na
Póvoa, os comandados de
Paulo Alves defrontaram o
Leixões no Estádio Municipal, tendo vencido por 1-0.
NIGERIANO FATAI
É REFORÇO
O Varzim apresentou o

16º reforço para a nova temporada. Trata-se do extremo Sodiq Fatai, de 24 anos,
proveniente do Paços de
Ferreira, mas que jogou por
empréstimo no Chaves na
época passada. O nigeriano
chegou a Portugal para jogar no Ribeirão e já passou
por Oliveirense, Gil Vicente,
Leixões e Covilhã. Afirmando-se como um “jogador
muito rápido, de raça e forte”, prometeu “dar tudo pelo
Varzim” em declarações ao
site oficial do clube.
NEGÓCIO COM CLUBE
DINAMARQUÊS
O Varzim anunciou que
chegou a acordo com o Aalborg, da Dinamarca, para
a transferência de Pedro
Ferreira. No canal oficial
na Internet, o clube poveiro “agradece o profissionalismo e todo o empenho,
vontade e paixão” com que
o médio “trabalhou diariamente neste clube e deseja-lhe os maiores sucessos
para o seu futuro”. O jogador de 22 anos assinou um
contrato por quatro anos e
vai jogar com o número 6.
Nem o Varzim nem o clube

dinamarquês adiantaram os
valores do negócio, mas segundo a imprensa desportiva os alvinegros não eram
detentores da totalidade do
passe do jogador que apenas
cumpriu uma temporada na
Póvoa e foi um dos destaques na equipa treinada por
Paulo Alves.
REGRESSOS
À EQUIPA B
Já está decidido: tanto
Tomás Vaz como Pablo não
contam para o técnico Paulo
Alves. Os médios já foram
notificados desta decisão.
A eles juntar-se-ão mais
alguns jogadores, que ainda estão sob observação da
equipa técnica, já que naturalmente terá que haver um
“emagrecimento” do plantel.
Jogar na equipa B ou jogar
noutro clube por empréstimo serão as alternativas, já
que ambos continuam vinculados ao clube por mais
uma temporada.
DEMISSÃO
NA DIREÇÃO
Na página oficial na Internet, o Varzim colocou

uma informação intitulada
“comunicado/agradecimento” para informar que, “invocando razões de ordem
pessoal, Miguel Ribeiro
apresentou um pedido de
demissão das funções diretivas que desempenhava no
Varzim. No mesmo comunicado lê-se que “a restante
direção, não podendo deixar
de a aceitar, contudo lamenta tal facto, manifestando
o agradecimento e apreço
pelo trabalho desenvolvido.
Obrigado Miguel Ribeiro”.
Por sua vez, o demissionário, na sua página no
Facebook, publicou um
“Comunicado aos Sócios e
Simpatizantes do Varzim
SC” onde refere: “Numa direção, a solidariedade e a
entreajuda devem ser, sempre, pontos de honra e de
mútuo entendimento em
prol do melhoramento da
instituição. Assim, por motivos exclusivamente pessoais,
entendi apresentar a minha
demissão da direção do Varzim. Agradeço a TODOS os
que confiaram e que continuam a confiar em mim e na
forma sempre leal com que
servi os interesses dos sócios
e do clube. Até já...”

RIO AVE PREPARA-SE E REFORÇA-SE PARA A LIGA EUROPA

D
epois das saídas de
Nuno Santos (oficial) para
o Sporting e de Taremi
(por confirmar), o Rio Ave
apresentou recentemente
Francisco Geraldes, Gerson Dala e Léo Vieira como
trunfos do clube até 2023.
Boas notícias para o jovem
técnico Mário Silva, que
terá na sua equipa técnica
Augusto Gama, Vitor Maçães, João Carvalho, Ricardo Matos e João Araújo.
No regresso ao trabalho,
o capitão Tarantini reafirmou a vontade “do grupo
de trabalho continuar, e se
possível, melhorar a performance da última época,
que acabou por ser espetacular. Temos pela frente
uma eliminatória da Liga
Europa e, naturalmente,
contamos com alguma sorte no sorteio, embora estejamos a preparar-nos para
seguir em frente.”
Depois dos primeiros
dias de trabalho, Mário Sil-

va testará o trabalho realizado com jogos treino contra
Real Sociedad e Boavista,
ambos no Estádio dos Arcos. Paços de Ferreira e Marítimo serão os anfitriões
dos jogos a realizar fora de
portas.
EQUIPAMENTO
APRESENTADO
NO MUSEU

Foi em pleno Museu da
Renda de Bilros que o Rio
Ave decidiu dar a conhecer

o equipamento alternativo para a época 2020/2021.
A camisola apresenta uma
conjugação de dois amarelos marcantes e foi mostrada pelos jogadores Aderlan
Santos, Carlos Mané e Toni
Borevkovic, que vestiram o
equipamento ao lado de rendilheiras vila-condenses.
CRIADA EQUIPA B

O Rio Ave anunciou que
já na próxima temporada
vai ter uma mais uma equi-

pa sénior masculina com o
objetivo de preprarar competitivamente elementos
que possam reforçar a formação principal. A equipa
B vai disputar o Campeonato de Portugal, conforme o convite da Federação
Portuguesa de Futebol. Os
vila-condenses revelaram
pelos canais oficiais de informação que “o carácter
dinâmico daquela competição, a criação prevista
para 2021/2022 da 3.ª Liga
e a possibilidade de subida
à Liga PRO, abrem um cenário de elevada competitividade que justificam esta
aposta, permitindo à base
de jogadores que habitualmente competia nos Sub-23
potenciar-se num contexto
mais exigente e, claro está,
mais próximo do patamar
da Liga NOS e da equipa
principal.” O treinador será
Pedro Cunha, que orientou
os Sub-23 nas duas últimas
épocas.
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POVEIRA
NA EQUIPA
DA DÉCADA
DA LIGA
DE BASKET

Daniela Domingues
faz parte da Equipa da
Década da Liga Feminina de Basquetebol. A
jogadora poveira, que
atua como extremo, é a
segunda melhor marcadora deste período com
1735 pontos e está no
top-10 do total de ressaltos e de assistências.
Em 170 jogos disputados entre 2010 e 2020,
Daniela
Domingues
soma médias de 10.2
pontos, 4.3 ressaltos,
2.4 assistências e 1.2
roubos de bola. Daniela Domingues destacou-se na formação do
Desportivo da Póvoa e
daí deu o salto para outros emblemas, tendo
representado a seleção
nacional em dezenas de
ocasiões. Agora recebe
esta distinção nua iniciativa promovida pela
Federação Portuguesa
de Basquetebol.

CONTAGEM DECRESCENTE PARA DECISIVO
PLAY-OFF DE SUBIDA DO PÓVOA ANDEBOL
A pré-época prossegue a
bom ritmo para a equipa sénior do Póvoa Andebol. Três
semanas com a equipa técnica liderada por Jorge Carvalho a privilegiar as denominadas cargas físicas e com a
realização de dois jogos particulares. O primeiro contra
a Académica de S.Mamede,
que irá lutar também pela
subida à 2ª divisão, e depois
contra o primodivisionário
Gaia FC. Uma vitória e uma
derrota, e como é vulgar dizer-se, que serviu para retirar bastantes ilações.
Segundo o técnico Jorge Carvalho, os próximos
passos terão que ver com
o trabalho tático. “ Retirar
intensidade às cargas físi-

cas, de modo a que a equipa
evolua nos processos táticos
do jogo. Sabemos das caraterísticas dos atletas e há
que potenciar todas as suas
qualidades para estarmos o
mais perto do pico da forma,
na altura das decisões. Temos um objetivo a alcançar,
com dois jogos para vencer e
só então festejarmos o empenho e determinação que
o grupo tem demonstrado
desde o primeiro dia de trabalho.” Os poveiros realizarão ainda mais dois jogos,
todos em ambiente dos adversários, com o AVANCA e
o Águas Santas, antes do primeiro jogo do play-off, que
será no dia 4 de Setembro,
pelas 20h, na Nazaré.

JOVEM TALENTO DO CLUBE
NAVAL POVOENSE QUASE
BATIA TODA A CONCORRÊNCIA
SÉNIOR DE BODYBOARD
Joel Rodrigues sagrou-se
vice-campeão da primeira
etapa do Circuito Nacional
Open de Bodyboard. O atleta do Clube Naval Povoense
esteve ao mais alto nível na
prova realizada na praias de
Santa Cruz, em Torres Vedras, no regresso das competições da modalidade.
Depois de algumas meias-finais no passado em que

falhou por muito pouco o
acesso ao momento decisivo, Joel Rodrigues teve
desta vez um desempenho
notável e obteve o segundo
lugar numa final muito equilibrada e vencida pelo atual
campeão nacional, Daniel
Fonseca.
Este é mais um resultado
notável para o palmarés já
recheado do jovem talen-

to de apenas 16 anos e abre
muitos boas perspetivas para
o resto do ano competitivo.
De destacar também o 9º
lugar de Miriam Caires no
feminino, a mesma posição
obtida por Ricardo Rosmaninho no masculino. A
competição vai terminar na
Póvoa de Varzim no final
de outubro, mas antes passa
pela Nazaré e por Peniche.

BALIZA BEM FECHADA
Muito do sucesso de uma
equipa passa pelos guarda-redes. Esta época os poveiros conseguiram a contratação de um dos mais
conceituados atletas nessa
posição, muitas vezes internacional pela seleção. Humberto Gomes acreditou no
projeto e é um dos trunfos
da equipa. “Sei que estou ligeiramente à frente, tanto do
Alex como do Carlos, mas
também tenho a certeza de
que ambos têm qualidades
para chegar longe. Com ajuda, certamente que no final
da época serão ainda melhores. Acredito que temos um
bom plantel e que consegui-

remos a subida à 1ª divisão”.
Para o técnico Miguel Vasconcelos “este é um ano de
dar coisas boas aos adeptos
e aos poveiros em geral. A
equipa está equilibrada, com
soluções nas várias posições
e naturalmente com três
guarda redes que estão empenhados em dar a consistência defensiva que embale
o resto da equipa para as desejadas vitórias.” Com a humildade que sempre ajuda
quem trabalha e quer chegar
longe, a satisfação por treinar e ser colega de equipa
de tão ilustre guarda redes, é
para Alex e Carlos Moreira
“ um grande orgulho e uma
oportunidade para evoluir
ao lado dos melhores”.
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O SONHO A DOIS TEMPOS NO BASKET DO CDP
“O Homem Sonha e a
Obra Nasce”. Depois de um
adormecimento na secção
de basquetebol, a prata da
casa que partira para outros horizontes voltou e
em pouco tempo colocou
novamente o basquetebol
poveiro na ribalta. Uma
época passada inacabada,
mas com um rendimento
competitivo que permitia
o cumprimento do objetivo traçado. Estar na Liga
Placard na próxima época continua a ser a grande
motivação, tanto do clube
como da secção de basquetebol. Para tal, alguns
reforços, sendo que dois
(Guilherme Nunes e Hugo
Enes) transitam da equipa
sub-18, sendo o trio formado por João Embaló e os
americanos Mark Mathews
e Anthony Smith, que se
juntam a Paulo Sereno,
como os únicos quatro que
não passaram pela Formação do Clube Desportivo
da Póvoa. A este nível, e
não só, poucas serão as
equipas seniores que contam com uma dezena de
atletas formados no próprio clube.
A pré-época já está em
marcha, mas sempre com
muitas cautelas devido à

situação causada pela pandemia. No entanto, o professor José Ricardo Rodrigues
tem conseguido executar
um plano de treinos, que foi
posto à prova num primeiro
teste contra a equipa do Barcelos. Um jogo com momentos bastante agradáveis, com
alguns apontamentos individuais dignos de registo. A
oportunidade para dar minutos a todos, naturalmente
não descuidando o objetivo
do próprio jogo, que se saldou numa vitória por 84x61.
O próximo adversário será o
Sporting Clube de Portugal,

que também se encontra em
preparação para as competições europeias. Infelizmente,
este e todos os outros jogos
não poderão ser assistidos
pelos adeptos, nem sequer
os familiares dos atletas. As
determinações da DGS estão a ser escrupulosamente
cumpridas, uma evidência
da responsabilidade de todos os agentes desportivos,
mesmo os não profissionais.
GALEGA APAIXONADA
POR PROJETO POVEIRO
Para Adriana Gonzalez, a

vinda para a Póvoa, acabou
por se tornar um amor à
primeira vista. De um possível estágio no FC Porto (
negado por razões da panemia) com visto para a Alemanha, a galega, natural da
Corunha, encantou-se com
o clube e com os poveiros
e pediu para ficar na Póvoa
durante um ano. Para José
Ricardo a “ Adriana irá ser
uma mais-valia, até porque
já demonstrou ser empenhada e com muita vontade de
ajudar e aprender”. Inquerida pelas razões que a levaram a querer manter-se na

Póvoa, Adriana Gonzalez
não hesitou: “gosto muito
da forma como as pessoas
no clube olham para a sua
formação. Penso que este é
o caminho certo, dar oportunidade aos mais novos de
trabalharem sabendo que
um dia serão escolhas para
a equipa sénior. Embora
ainda não tenha feito muito turismo, gosto da Póvoa, que é uma cidade que
tem mar, com mais vento
do que Corunha, e estou
muito agradecida por me
darem a oportunidade de
fazer parte desta equipa.”

LESÕES ATRAPALHAM,MAS NÃO DESMOTIVAM VÓLEI DO CDP

Para a equipa sénior masculina de voleibol do Desportivo da Póvoa o tempo é
de testar o trabalho realizado em jogos treino contra
adversários de 1ª divisão.
Dois jogos e duas derrotas,
mas com os comandados
de Edgar Silva a demonstrarem argumentos que
sustentam a ambição de ser
um dos primeiros classificados do play-off de subida.
Contra o Viana, o resultado do jogo chegou à negra
e com cinco sets renhidos.
Já contra o Sporting de Espinho, o equilíbrio manteve-se nos três primeiros
sets, sendo que no terceiro
a vitória dos espinhenses
foi resultado de um entusiasmante 28-26. Alguma
frustração e também a utilização de um seis menos
poderoso acabou por ditar
o resultado final de 1-3.

A nota negativa neste período de preparação
prende-se com algumas lesões, nomeadamente dos
venezuelanos Daniel Esco-

bar e de Ismel Ramos, mas
também dos poveiros Fábio
Lourenço e de Diogo Arriscado. Guilherme Moreira,
operado recentemente a um

quisto, estará de volta lá para
o final do mês e ainda a tempo de estar no lote dos disponíveis do professor Edgar
Silva para jogar o play-off.

Será também no final do
mês que oficialmente será
apresentada a equipa, num
jogo apadrinhado pelo Vitória Sport Club.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
RECEPÇÃO DO SEMANÁRIO
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/
www.instagram.com/recepcaoorientada/
recepcaoorientada@gmail.com

UM CRAQUE
Nestas noites europeias
vimos muitos campeões,
muitos jogadores sobrevalorizados e muitos subestimados. Entre aqueles na
minha opinião subestimados, há um senhor que aparentemente vai sair para o
Liverpool, por um ridículo
número de 30 milhões de
euros.
Como pode custar tão
pouco Thiago Alcântara?
Um jogador de uma técnica rara, uma visão de jogo
iluminada e muita personalidade. E ultimamente
tem impressionando também pela sua garra e intensidade de jogo.
Um médio tão completo é
realmente raro. Como raro
também foi a atitude na
meia final da Uefa Champions League, diante dos

SABIA QUE ...

... Man United é o clube
com mais triunfos na história da Premier League:
atingiu mais de 650 vitórias até ao momento.

PREPARAÇÃO EM CURSO
microfones no final do jogo.
Para ele, que cresceu em
Barcelona, podia ser a oportunidade de uma espécie de
vingança, contra quem, há
alguns anos, o vendeu sem
qualquer problema.
Em vez disso, depois de
uma grande vitória, apareceu aos jornalistas respondendo às perguntas sem
muita ênfase.
A quem lhe perguntou
por que mostrava tão pouco entusiasmo, Thiago respondeu: “É por respeito
aos meus amigos que fazem
parte de um grande clube”.
Isso é saber ganhar.
Na final foi só o melhor
em campo e mostrou à Europa do futebol que está no
auge das suas capacidades.
Um craque dentro e fora
do campo.

Nas últimas semanas o
Varzim Sport Club tem realizado alguns jogos-treino,
primeiramente (antes de
iniciar o estágio em Elvas)
frente ao FC Porto B, posteriormente contra o Sintrense e o Vilafranquense.
A contar para o quarto jogo treino, o Varzim
defrontou o Leixões a
22/08/2020 no estádio
Municipal da Póvoa, derrotando a equipa visitante
por 1-0. Os alvinegros venceram a partida com um

golo de Nicolas, jovem que
resolveu o jogo nos minutos
finais do encontro.
A equipa orientada por
Paulo Alves parte para a
nova época motivada em

igualar ou até superar o 6º
lugar alcançado na 2ª Liga
na última temporada.
Recorde-se que o campeonato da II Liga começa
a 13 de setembro de 2020.

CARAS NOVAS EM VILA DO CONDE
A remodelação da caravela começou! Com a venda de Nuno Santos ao Sporting, o Rio Ave assegurou
duas cara bens conhecidas:
Gelson Dala e de Chico Geraldes. Se o angolano é uma
garantia de golos, o português é selo de qualidade.
Dois jogadores promissores
que vão colmatar as vendas
feitas. O Rio Ave pode sorrir e muito com este negócio porque se de um lado
recebe um bom encaixe financeiro, por outro assegura dois ativos que vão render certamente no capítulo
desportivo.

Mário Silva prepara minuciosamente o ataque à Europa, porém o Rio Ave precisa
de concretizar os negócios
pendentes, como Medhi
Taremi por exemplo, para
conseguir atacar o mercado
com outro ímpeto. Primeiro
arruma-se a casa, depois recebem-se as visitas e é neste
lema que a direção de Antó-

nio Silva Campos tem trabalhado ano após ano. As
expectativas são altas e os
reforços têm de se mostrar
de alta craveira e gabarito
para corresponder. Certamente mais surpresas virão
e todas elas já com os olhos
postos no arranque da temporada, que se avizinha, desafiante!

LÚCIO
Lúcio chegou ao Varzim em 1982 para reforçar a equipa de José Torres. Era já um guarda-redes experiente depois de vários anos no Leixões. Na Póvoa regressou à Primeira Divisão
e encontrou um clube estável. Agarrou a oportunidade e afirmou-se indiscutivelmente na
defesa do último reduto alvinegro.
Valor seguro, transmitia confiança a toda a equipa e foi um esteio varzinista. Após a aflita
temporada de 1984/1985 o Varzim desceu de divisão. Lúcio foi fundamental, com o seu carisma e liderança, para logo recolocar o clube entre os maiores, de onde não mais saiu enquanto
defendeu aquela baliza. As suas exibições levaram-no à Seleção Nacional. Lúcio foi internacional olímpico e estreou-se pela Seleção A em dezembro de 1987.
Seguiu a carreira no Tirsense e voltaria ao Varzim no início dos anos 90. É um nome incontornável da história do Varzim Sport Clube, ao serviço do qual brilhou. Seleto Lobo do Mar,
defendeu as cores de Portugal e ainda hoje é recordado pela sua categoria entre os postes.

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, José Pereira: Cronista, Diogo Postiga: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer
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ATLÉTICO LIDEROU ARMADA POVEIRA NOS
NACIONAIS DE ATLETISMO E FOI VICE-CAMPEÃO

A Póvoa de Varzim foi o
concelho da Associação de
Atletismo do Porto mais
representado nas finais do
Campeonato Nacional de
Clubes de Pista ao Ar Livre.

Em Guimarães, o destaque
merece ser dado ao Atlético
Clube da Póvoa de Varzim,
que competiu em ambos
os géneros no segundo escalão. A equipa masculina

logrou o feito de se sagrar
vice-campeã nacional da II
Divisão, pelo segundo ano
consecutivo, desta feita a
escasso meio ponto do vencedor, sendo que o título fu-

giu para um adversário que
competiu noutra pista e sem
a possibilidade de confronto
direto. A formação feminina
do Atlético alcançou a sexta
posição. Na terceira divisão

alinharam os homens do
Centro Desportivo e Cultural de Navais (foram sextos
classificados) e as mulheres
do Clube Desportivo da
Póvoa (sexto lugar).

AVENTURA ÉPICA DE LOBOS DO AVEROMAR BTT
29 horas sempre a pedalar num total de 34 horas
com algumas paragens
pelo meio. Assim foi o feito protagonizado por um
trio de atletas dos Lobos
Averomar BTT. Joaquim
Baptista, Sérgio Valentim
e Rui da Silva partiram de
Santiago de Compostela
na madrugada do passado
dia 15 e chegaram a Fátima
já na manhã do dia seguinte, superando um desafio
que totalizou 475 km. A
chuva e o vento foram as
primeiras adversidades encontradas ao longo do percurso, forçando a algumas
pequenas
interrupções.
Foi na Póvoa de Varzim,
mais concretamente em
São Pedro de Rates, que se
registou a troca das duplas
de apoio aos três atletas
que lograram ligar com
sucesso os dois conhecidos
santuários espanhol e por-

tuguês. Na segunda metade
foram o frio, novamente a
chuva e a dureza montanho-

sa os obstáculos a superar,
assim como uma troca de
bicicleta por avaria. O pre-

sidente do Averomar FC
acompanhou os protagonistas na superação deste

objetivo e Nuno Paranhos
reconheceu a grande valia
desta aventura épica.
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NECROLOGIA

HOMEM DE V.CONDE AFOGADO NO GERÊS
Um homem de Vila do
Conde morreu na passada
terça-feira após se ter afogado no Rio Cávado, no
Gerês, mais concretamente
na zona da Albufeira da Caniçada, em Vilar da Veiga.
José Carvalho, de 34 anos,
não saberia nadar mas arriscou um banho e desapareceu na água ao início da
tarde, tendo sido resgatado

sem vida quase duas horas
depois do alerta e após ser
encontrado a cinco metros
de profundidade e a menos
de dez metros da margem.
O óbito do homem, que era
solteiro, deixou em desespero a irmã e cunhado com
quem passava férias, tendo a
mulher recebido o apoio de
psicólogos do INEM. Diversas corporações de Bombei-

ÁRVORE

ros estiveram envolvidos
no socorro juntamente com
meios e operacionais da
Cruz Vermelha Portuguesa,
Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional
de Proteção Civil e mergulhadores de outras entidades. O cadáver foi transportado para o Gabinete
Médico Legal e Forense de
Braga para ser autopsiado.

OLIMPIA FERNANDES
DA SILVA
Faleceu com 90 anos e foi
sepultada a 13 de agosto no
cemitério de Árvore.
Serviço Funebre: Bom
Pastor Funerária.

FALECEU PROFESSOR RODGÉRIO VIANA
Faleceu no passado dia
12, com 89 anos, o professor Rodgério Viana,
vereador na Câmara da
Póvoa de Varzim na década de 60 e presidente
da Comissão Municipal

de Turismo que, em 1962,
aprovou a sugestão de José
de Azevedo para a realização das festas de S. Pedro.
Rodgério Viana foi também
um homem das letras e esteve ligado à fundação do

jornal “O Varzim” – que chegou a dirigir - juntamente
com Luís Leal e o professor
Eduardo Fernandes. Participou no Boletim Cultural e
na imprensa local, sobretudo
com diversos artigos de in-

tervenção e análise. Rodgério Viana assinou o pósfácio
do livro “Póvoa Nova: uma
cidade para o futuro”, da autoria de José Macedo Vieira
(o ex-presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim).
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‘ONDA DE PROTESTOS’ DEVIDO A FECHO DE UNIDADES DE SAÚDE
ESTÁ A CRESCER, ADMITE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ESPOSENDE
O presidente da Câmara
de Esposende anunciou que
solicitou com “caráter de
urgência uma reunião com
o diretor da Administração
Regional de Saúde [ARS]”
do Norte para saber por que
é que as unidades de Saúde
Apúlia, Belinho e Forjães
continuam encerradas.
O autarca Benjamim Pereira até reconhece que a
doença Covid-19 “ditou profundas alterações no funcionamento”, mas o certo é que
o município “foi confrontado” com “novas necessidades que nada têm a ver com
a situação” da pandemia em
curso, “mas antes [são] de-

correntes do abandono e falta de manutenção que esses
edifícios estatais registam”.
Ora, para Benjamim Pereira isso é que não pode ser e
garante: Esposende “jamais
aceitará” o fecho definitivo

das unidades de saúde e o
município está inclusive disponível para receber os espaços e fazer as intervenções
necessárias, “em moldes a
definir posteriormente”.
Nesse futuro encontro

com a ARS do Norte, Benjamim Pereira vai querer
também abordar “o problema associado aos recursos
humanos, nomeadamente
à falta de profissionais para
o serviço nas unidades de
saúde”.
O edil reconhece que a
situação “tem vindo a gerar uma onda de protestos
por parte da comunidade”
e apesar do Município de
Esposende conservar “total
confiança nos responsáveis
do ACES Cávado, “não deixará de estar ao lado das populações, nomeadamente na
adoção de outras medidas de
reivindicação dos seus direi-

tos se, no máximo, até final
de setembro, não se verificar
a reabertura das unidades de
saúde em questão”. E mesmo
assim será mais um adiamento ao previsto uma vez
que, numa reunião em oito
de julho promovida pela autarquia, tinha ficado definida a reabertura dos espaços
no início de Agosto, ainda
que de forma condicionada. Só que até agora nada.
O Município de Esposende “vai ainda convocar uma
reunião com os presidentes
de Junta, enquanto representantes das populações,
no sentido de os esclarecer
sobre este processo”.

por bons serviços, os trabalhadores Ivone Maria
Moreira Silvestre Baptista
Magalhães, Marcelo Parente Amorim Fernandes, José
António Queirós, Luís André Cruz Eiras e Cândida

Nascimento Sousa Carvalho
Faria, que ao longo de 25
anos desempenharam serviço na Câmara Municipal.
Na celebração dos 448
anos do Município e o 27.º
aniversário da elevação a

cidade, o presidente da
Câmara Municipal, Benjamim Pereira, sublinhou
a importância do trabalho
e dedicação de todos estes
cidadãos para a construção
do concelho de Esposende.

DIA DA CIDADE E DO MUNICÍPIO
Esposende assinalou, no
passado 19 de agosto, o Dia
da Cidade e do Município.
O programa comemorativo iniciou-se com o hastear
das bandeiras, na Praça
do Município, ao som da
Banda de Música de Antas, com os hinos, nacional
e da cidade, entoados pela
cantora esposendense Raquel Boaventura Rego. Ato
contínuo realizou-se a missa solene, na Igreja Matriz,
celebrada pelo Bispo D.
Nuno Almeida e abrilhantado pelo Grupo de Câmara de Esposende.
As cerimónias prosseguiram com a sessão solene
que decorreu no Auditório
Municipal de Esposende
e na qual foram entregues

diversas distinções. A título
póstumo foi atribuída a Medalha de Honra ao cidadão
Paulo da Silva Gonçalves, a
Medalha de Mérito Municipal ao investigador Eugénio
Campos Ferreira, a Medalha
de Mérito Municipal ao sargento-mor João Carlos Carvalho Garção, a Medalha de
Mérito Municipal à Associação Comercial e Industrial
do Concelho de Esposende,
as Medalhas de Mérito Cultural, ao Rancho Folclórico
de Fonte Boa e ao Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de Forjães e o Voto
de Louvor, ao Cidadão Rui
Pedro Silva.
Como habitualmente, no
Dia da Cidade e do Município, a Câmara distinguiu,

Pub.
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DIVERSOS

FESTA DA SENHORA DA BOA NOVA
Apesar das muitas restrições impostas pela
pandemia de Covid-19,
a Festa à Senhora da Boa
Nova de Árvore, em Vila
do Conde, vai ter dois momentos especiais: a inauguração da decoração da
capela – a maior parte com
flores e cordões elaborados
pela comunidade – isto já
na noite do próximo sábado, mas no dia 6 de setembro, na missa matinal,
haverá um ponto alto: será
entregue um manto feito
em rendas de bilros que
foi executado por duas
dezenas de rendilheiras
da freguesia. A Covid-19
atirou para 2021 a retoma
da romaria que chegou a
ser das mais procuradas
no século XIX, mas a comissão criada para o evento decidiu avançar com
uma festa mais pequena
onde o manto pudesse
ser entregue. Vítor Silva,
da comissão de festas, já

revelou alguns pormenores
da renda: terá 3 metros e 20
centímetros de largura e 1
metro e 80 de comprimento; foram utilizados cerca
de 80 novelos, num total de
9500 metros de linha dourada, sendo composta ainda
por 64 piques (moldes) e dez
metros de renda em debruado. A peça, que no mercado
custaria entre “os oito e os

dez mil euros”, vai ser oferecida pela comissão composta por dez jovens que
pretende recuperar os festejos que tiveram grande
devoção nas comunidades
piscatórias da Póvoa de
Varzim, Vila do Conde e
Matosinhos já que, segundo a tradição, a Senhora
da Boa Nova é “padroeira
e protetora dos mareantes”.

CA SEGUROS É MARCA DE
CONFIANÇA DOS CLIENTES

A CA Seguros, seguradora não vida do Grupo Crédito Agrícola, recebeu uma
vez mais o voto de confiança dos seus clientes ao registar valores de excelência
na taxa de recomendação a
familiares e amigos. Num
inquérito de satisfação geral realizado, anualmente,
junto dos clientes, 96%
reconheceram a importância da seguradora, atendimento e simpatia prestado
pelas Agências de Crédito
Agrícola e a confiança nos
Produtos e Serviços da
CA Seguros. O inquérito
foi feito por uma entidade
externa, entre 11 de maio

e 1 junho, e engloba duas
amostras distintas, tendo as
entrevistas telefónicas sido
realizadas junto de clientes com mais de 3 anos na
CA Seguros e clientes com
menos de 3 anos na seguradora. A CA Seguros tem
assim mais um motivo para
celebrar os 25 anos de atividade.
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BITAITES

LARA GUEDES

Aos olhos de quem a vê é uma menina de 12 anos, muito concentrada, metódica, parece tímida para o público mas é muito desenrascada.
Nas férias de 2018 começa o projeto, como forma de se entreter, escrevia poemas sobre temas aleatórios. A linguagem de uma criança de 10
anos e a sua forma de ver, sentir e comunicar o mundo está n”A Viagem de Sofia pelo Jardim da Poesia”. Falamos de Lara Guedes.
Bi - Como te descreves?
LG - Perfecionista.

Bi - Data nascimento?
LG – 1 de Fevereiro de
2008.
Bi – Signo?
LG – Aquário.
Bi – Signo, o que dizem do
teu signo?
LG – Um signo muito teimoso.
Bi - Livro preferido?
LG - “Gémeas no Colégio
de Santa Clara”.
Bi - Filme preferido?
LG – Saga do “Harry Potter”.

Bi - Cor favorita?
LG – Amarelo.
Bi - A tua música é?
LG – Pop e Clássica.
Bi - Destino de eleição?
LG – Londres.
Bi – Programa perfeito?
LG – Cinema.
Bi - Prato principal?
LG – Francesinha.
Bi - Sobremesa?
LG – Pudim de café e Serradura.
Bi - Não resisto a?
LG – Chocolate.

Bi - Um segredo ou uma
curiosidade sobre ti?
LG – Tenho muito medo
de cobras. E se há coisa que
me irrita é a desorganização.
Bi - Um amigo é aquele
que?
LG - Nunca nos abandona.
Bi - Quem é o teu herói
(real ou ficção)?
LG - Os meus pais.
Bi - Um desejo ou meta a
cumprir?
LG – Anda vou decidir.
Bi - O que é que ainda está
para vir?
LG – Isso só eu sei.

PUDIM DE CAFÉ E LEITE

Ingredientes:
– 1/2 litro de leite
– 1 lata de leite condensado
– 3 colheres (sopa) café solúvel
– 6 ovos

Preparação:
– Misture o leite condensado com os ovos inteiros.
– Aqueça o leite até ferver e junte o café, mexendo sempre até se dissolver.
– Envolva o leite com o leite condensado e mexa muito bem até obter um líquido homogéneo.
– Verta para uma forma de pudim, barrada com caramelo líquido.
– Leve à panela de pressão com água e deixe cozer por 10/15 minutos, depois de começar a apitar. Também
pode levar ao forno em banho maria, a 180ºC durante 1 hora.
Pub.
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OPINIÃO
A COVARDIA DO PRIMEIRO

JÚLIO ALVES

Já viram a covardia que
fizeram ao nosso Primeiro
Costa?
- Uma pouca vergonha! Desgraçados.
Então não é que esses jornalistas se puseram a gravar
uma conversa privada, então não sabem que o que se
diz em “off ” não é para sair
do âmbito privado? Não sabem que este desGoverno
deu mais de 15 milhões de
euros para calar... perdão,
para apoiar a imprensa?
Estes jornalistas não
sabem que o nosso Primeiro o que diz em privado não é o que pensa?
Chamar meia dúzia de
médicos de covardes não
é nada para um Primeiro
que organizou uma final da
Liga dos Campeões só para
oferecer a toda a classe médica. E foi vê-los lá os médicos todos no estádio, ah
espera... afinal eram só os

políticos a assistir aos jogos
tal como a elite nos tempos
do Império Romano, se bem
que esses, quando faziam
jogos tinham a plebe toda
a assistir, até os escravos...
erro meu, mau exemplo.
Bem, continuando, isto
não passa é de um atentado
à privacidade, e foi ver os paladinos da verdade a soltarem os seus gritos em defesa
da privacidade dos políticos,
a mesma que sacrificaram
para se deliciarem com as
bacoradas que o Trump disse, também em privado
diga-se de passagem, na altura da última campanha
mas, talvez por ser americano, este já parece que não
tem direito à tal privacidade agora tão defendida.
Será por ser americano ou
por ser de direita? Hmmm…
vejamos, se fosse o Passos a
dizer que os covardes dos
médicos não fizeram o que

lhes foi ordenado se calhar
caía só com o barulho das
TVs mas não foi e também
não é isso é que é importante! Também não foi o Passos
que deu 15 milhões para
meia dúzia de milionários
em “publicidade” do Estado.
São é todos uma camba-

da de ingratos, esses médicos, esses jornalistas, todos!
Deixem o nosso Primeiro em paz que ele está cansado. Tão cansado que está
que nem forças tem para
pedir desculpas, coitado.
#VamosTodosPagarBem

PRESIDENCIAIS E AUTÁRQUICAS: A REENTRADA POLÍTICA (7)

DANIEL SÁ FERREIRA

Concluí o meu artigo na
edição anterior chamando a
atenção para uma das novidades do ciclo eleitoral autárquico de 2021 na Póvoa
de Varzim: a existência de
novas forças políticas à direita, que, em primeira linha,
atrairão eleitorado que tradicionalmente vota no PSD
e no CDS (mas não só, como
explicaremos mais tarde).
Referi também a forma
como na apresentação das
equipas dirigentes da IL e do
CHEGA estiveram presentes
antigos quadros do PSD. E
de como isso poderia pressionar o PSD no momento
de escolher os seus candidatos nas eleições de 2021.
Ainda nesta questão da selecção dos candidatos e das
listas, sendo esta a última
eleição do ciclo 2013-2025,
qualquer alteração no ordenamento das listas- particularmente nas da Câmara
Municipal- poderá ser reveladora da forma como as
pedras se estão a posicionar
no interior do partido para o
futuro.
E o futuro é mesmo um
tempo que interessa ao PSD.

O maior desafio para este
partido seria ter que enfrentar uma eleição em que o
tema de fundo fosse a mudança geracional (como foi
a de 2009). A procura de
protagonistas mais jovens e
o abraçar de temas com estes
associados e que os mobilizam (ambientalismo, defesa dos animais, habitação,
temas internacionais) tem
sido evidente. Por um lado,
isto impede que as oposições
os utilizem para desgastar a
maioria e captar simpatias;
por outro, a adopção de posições mais em consonância
com os ventos do tempo
antagonizam uma parte do
eleitorado e alguns dos dirigentes da maioria, facto que
pode ser aproveitado pelos
partidos que querem captar
esta ala mais conservadora
do partido.
O adversário mais directo
do PSD nas autárquicas de
2021 será- como tem vindo
a ser nos últimos 20 anos- o
PS.
Estas eleições serão para
o PS simultaneamente muito difíceis e muito fáceis.
Muito difíceis, porque as

probabilidades de as vencer
são diminutas, não existindo sequer um caminho óbvio para conquistar uma das
Assembleias de Freguesia
do concelho. Muito fáceis,
porque dificilmente não se
conseguirá fazer melhor do
que o desastre de 2017. Depois de ter obtido o melhor
resultado de sempre nas eleições de 2009, em 2013 o PS
recuou para o nível de 2005,
em 2017 recuou ainda mais,
para os números de 2001 e
1997.
Neste condicionalismo, e
de acordo com a sua tradi-

ção, parecem estar abertas
duas hipóteses ao PS na determinação do seu candidato: a escolha de uma figura
eminente e estimável a nível
local, visando ter um resultado honroso e aguardar por
melhores oportunidades; ou,
optar por um quadro político próprio, procurando
desta forma aumentar a sua
visibilidade, e, se o resultado
não for deslustroso, posicionar esse candidato para as
eleições de 2025,nas quais o
actual Presidente da Câmara
não se poderá candidatar.
(a continuar)
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OPINIÃO

PORTUGUESES DE PRIMEIRA, PESCADORES DE SEGUNDA!

CARLOS ANDRÉ

O regresso à faina pelos
pescadores tem sido bastante atribulado este ano. Para
além dos preços mais baixos, comparativamente aos
outros anos, a comunidade
piscatória tem sido também
fustigada nestas últimas
semanas pela Covid-19,
que obrigou embarcações
a ficarem atracadas ao cais.
A vida não está fácil para
todos aqueles que vivem do
Mar e que, neste momento, se encontram parados
devido ao maldito vírus
que tem afetado a região,
o país e o mundo. Até ao
momento, já são cinco as
embarcações ligadas à pesca do cerco paradas por terem casos positivos, o que
obriga à paragem de cerca de 90 homens do mar.
Compreende-se o facto
de os tripulantes de cada
embarcação realizarem o
teste sabendo que existe
uma pessoa infetada. Não se

compreende é que havendo
apenas uma pessoa infetada, os outros colegas de trabalho, testados negativo,não
possam regressar ao mar na
embarcação devidamente
desinfetada, tendo assim
todos os pescadores de ficar 14 dias em quarentena,
mesmo testando negativo.
Existem exemplos em
todo o país de fábricas e
empresas que também tiveram casos positivos de
covid-19 mas não fecharam. Os funcionários foram para casa cumprir
quarentena e as empresas continuaram abertas.
Existem portugueses de
primeira e portugueses de
segunda? Neste caso, parece que sim, portugueses de
primeira, mas pescadores
de segunda, e isso já é habitual, visto que já há largos
anos que a comunidade piscatória tem sido esquecida.
Mais uma vez os pesca-

dores são postos de lado
pelas entidades. 14 dias de
quarentena? E apoios? As
embarcações paradas? Tudo
bem... e as pessoas vão viver
como num setor tão fragil?
Isto traz problemas sociais
às famílias que vivem exclusivamente da pesca. Muitas vezes não percebemos a
realidade e as dificuldades,
por exemplo, do vizinho
do lado. Mas acreditem, já
há famílias que atravessam
dificuldades gravíssimas.
E qual é o papel das en-

tidades competentes? Será
que assobiam para o lado,
enquanto as pessoas ficam
14 dias trancadas em casa
sem receber qualquer apoio?
O mestre José Festas, presidente da Associação Pró
Maior e Segurança dos Homens do Mar, assim como
outras associações de pesca,
tem estado na linha da frente e chamado a atenção para
este problema que se vive
na comunidade piscatória.
Espera-se urgentemente respostas e soluções!

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

ANEDOTAS
Uma loira está preocupada, pois acha que seu marido está tendo
um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. No dia
seguinte, ela volta para casa e encontra o seu marido na cama, com
uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça.
O marido salta da cama, implora e suplica para que ela não se
mate. Aos berros, a loira responde: - Cala a boca, cretino ... Tu és o
próximo!
O psiquiatra pergunta à loira:
- Costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde
vêm?
- Sim... costumo!
- E quando é que isso acontece?
- Quando atendo o telefone!
A loira liga para o telemovel do namorado:
- Amor! Estou com um problema.
- O que aconteceu?
- Comprei um puzzle, mas é muito difícil... As peças não encaixam...
- Meu amor, eu já te ensinei a montar puzzles. Primeiro tens que
encontar os cantinhos...
- Eu sei, lembro-me disso, mas é que eu não consigo encontrar os
cantinhos...
- Ok... Qual é a figura? Deve estar desenhado na caixa... - pergunta o
namorado.
- É um tigre... - responde apreensiva.
- Bom, tem calma. Estou a ir para aí. - Ele pega a chave do carro e vai
para a casa dela. Chegando lá a loira leva-o até à cozinha e mostra
o puzzle sobre a mesa. O namorado olha, balança a cabeça, chora,
esperneia... E após longo e pensativo silêncio diz:
- Oh! Porra!!! Volta a colocar os “cereais” na caixa!!!
A loura entra na farmácia segurando um bebé ao colo e pergunta ao
balconista se pode usar a balança de bebê.
- Lamento, minha senhora, nossa balança que pesa bebés está
avariada. Mas podemos calcular o peso do bebé se pesarmos a mãe
e o bebê juntos na balança de adulto. Em seguida, pesamos a mãe
sozinha e subtraímos o segundo valor do primeiro!
- Ah, isso não vai dar certo... diz a loura.
- Por que não?
- Porque eu não sou a mãe, sou a tia!!!
A loira está num restaurante. Ela chama o empregado e, quando ele
se aproxima, ela levanta-se e fala baixinho no ouvido dele:
- Onde é casa de banho?
O empregado responde: - Do outro lado.
A loira aproxima-se do outro ouvido do empregado e diz: - Onde é
a casa de banho?

1. A maior cobra do mundo.
A maior cobra do mundo é a nossa conhecida
sucuri (Eunectes murinus), que vive na América do
Sul. Ela pesa em média 220 quilos e mede entre 3 e
6 metros.
2. O animal mais dorminhoco do mundo.
Já o tatu-canastra é o animal que mais dorme
por dia. São 18,1 horas em média, o que equivale a
75,4% de 24 horas. Se você de vez em quando acha
que dormiu demais, lembre-se do tatu canastra.
3. Uma ilha australiana é invadida anualmente
por caranguejos-vermelhos.
Todos os anos, entre os meses de novembro
e janeiro, dezenas de milhões de caranguejos
abandonam as florestas da Ilha Christmas em
direção às praias para fazer a desova. A migração
dos caranguejos-vermelhos atrai turistas do mundo
todo para a pequena ilha de quase 2 mil habitantes.
4. Maior acidente radioactivo da história
aconteceu no Brasil.
O maior acidente radioativo da história ocorrido
fora de instalações industriais aconteceu em
Goiânia, em setembro de 1987. O que provocou
esse acidente foi o manuseio indevido de uma fonte
radioativa de césio-137 abandonada. Ao todo,
6.500 pessoas foram contaminadas, sendo que 4
morreram.
5. A maior árvore do Brasil foi descoberta em
2019.
É a angelim vermelho de 88 metros, o equivalente
a um prédio de 30 andares. A primeira expedição à
árvore gigante, previamente localizada por satélite,
reuniu uma equipe de 30 pesquisadores. Fica
na Floresta Estadual do Paru, no norte do Pará,
Estima-se que tenha entre 400 e 600 anos.
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ÚLTIMAS

BAIRRO DOS PESCADORES VAI SER REABILITADO
para o novo ano letivo por
390 mil euros. Serão ainda
estabelecidos protocolos de
colaboração com os Agrupamentos de Escolas Cego
do Maio, Dr. Flávio Gonçalves, Aver-o-Mar e Rates
para o desenvolvimento do
Programa das Atividades de
Enriquecimento Curricular
no 1ºCiclo do Ensino Básico. No seguimento, foi aprovada a abertura do processo
de seleção de 8 técnicos de
Inglês e 17 técnicos de Atividade Física e Desportiva
para as AEC.

A abertura de um concurso público para a execução
do projeto de requalificação
do Bairro dos Pescadores
foi aprovada pelo Executivo
Municipal da Póvoa de Varzim. A empreitada, cujo valor base é de 960 mil euros,
procederá à substituição dos
pavimentos e infraestruturas
existentes, nomeadamente
águas residuais domésticas
e pluviais, abastecimento de
água, redes elétricas e iluminação pública. Na última
reunião foi aprovado também o acordo de cedência
de terrenos que viabilizará
a construção do arruamento que prolongará a Rua da
Moita, bem como o arranjo
urbanístico na zona envolvente à Igreja Matriz. Ainda
houve luz verde para avançar a elaboração do Plano de
Pormenor da Expansão da
Zona Industrial de Laundos.
AVANÇA PAVILHÃO
DA EÇA DE QUEIRÓS
A adjudicação da construção do Pavilhão Desportivo
da Escola Secundária Eça
de Queirós já foi aprovada

43 MIL EUROS
EM APOIOS

pelo executivo poveiro na
passada terça-feira. O investimento ascende a quase
1,5 milhões de euros e foi
um dos assuntos da área da

educação tratado na última
reunião. Também foi dado o
aval para a abertura de consulta prévia para o fornecimento de refeições escolares

A última reunião ficou
também marcada pela atribuição de vários apoios. As
associações
participantes
no Plano de Promoção de
Atletismo e no Plano de Desenvolvimento do Ténis de
Mesa, na época 2019/2020,
vão receber quase 14 mil
euros no total, cerca de
metade para cada uma das
competições. Foi aprovado
um contrato-programa com
a Fábrica da Igreja Paroquial

de Nossa Senhora da Conceição, com vista à atribuição de um subsídio de 20
mil euros para financiar a
continuação das obras de
reabilitação do edifício do
antigo Colégio do Sagrado
Coração de Jesus. O Instituto Maria da Paz Varzim terá
direito a quase 9 mil euros
para apoio à aquisição de
equipamento destinado ao
novo espaço na antiga Escola de Nova Sintra. Por fim,
refira-se que a autarquia
voltou a não aceitar a transferência de competências
nos domínios da educação,
saúde e ação social.
GARRET REABRE
EM SETEMBRO
O Cine-Teatro Garrett
anunciou finalmente o regresso à atividade a partir de
1 de setembro. Diversos espetáculos de teatro, concertos de música e sessões de
cinema foram programados
e a bilheteira já está a funcionar. A autarquia tem um
plano de contingência que
cumpre as regras da Direção
Geral da Saúde.

PESCADOR POVEIRO EM DIFICULDADES NO PERU POR CAUSA DA PANDEMIA
Um pescador da Póvoa
de Varzim estava, em cima
do fecho desta edição, há
três semanas retido num
barco no porto de Paita, no
Peru, na América do Sul.
Manuel Silva, de 46
anos, é o capitão de uma
embarcação que tem mais
17 homens a bordo de outras nacionalidades, encontrando-se impedido de
desembarcar por causa da
pandemia da Covid-19. O
alerta chegou através do fi-

lho João, que tem falado com
o pai por telemóvel. O problema é que o grupo estava a
ficar sem comida (já pescam
para sobreviver) e sem combustível (para a eletricidade, essencial para cozinhar
e carregar o telemóvel, por
exemplo), queixando-se que
as autoridades locais nada
fazem, tal como os patrões,
que de resto até devem seis
meses de salários (cerca de
15 mil euros) ao pescador.
Com receio do que possa

suceder ao pai, que anda há
seis meses no mar sem ir a
terra, já foi pedida a ajuda
às autoridades portuguesas
para o ajudar a regressar
a tempo de acompanhar o
nascimento da neta nos próximos dias.
A Secretaria de Estado
das Comunidades garantiu
que o Governo estava a fazer
todos os esforços para resolver a situação de imediato e
assegurar o reabastecimento
da embarcação.

RUI COSTA REPRESENTOU PORTUGAL NOS CAMPEONATOS EUROPEUS
Rui Costa foi 29º classificado na prova de fundo
do Campeonato Europeu que decorreu ontem,
quarta-feira, em França,
na região de Plouay. O ciclista poveiro atacou na
parte final da corrida, mas
foi absorvido pelo grupo
principal e cortou a meta
a três segundos do grande
vencedor
Antes, o corredor da

UAE Team Emirates ficara à
porta do top-10 na prova de
contra-relógio que se realizou na segunda-feira. O poveiro alcançou a 11ª posição
no crono de 25 quilómetros
e demorou 32 minutos e 32
segundos a completar o percurso e ficou a dois minutos
e 14 segundos do vencedor,
tendo sido o melhor português em ação.
Pelo meio, Rui Costa de-

sistiu na Clássica da Bretanha, prova do World Tour
realizada na terça-feira.
O aguçadourense vai agora preparar a participação
nas clássicas das Ardenas na
Bélgica e na Holanda, assim
como a presença na Volta a
Espanha. Neste momento
ocupa o 34º lugar do ranking
da União Ciclista Internacional com 728 pontos acumulados.

