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DESTAQUE

SURTOS DE COVID-19 PROLIFERAM NA REGIÃO 
Na última segunda-feira 

foi publicada mais uma atua-
lização semanal da Direção-
-Geral da Saúde em relação 
aos casos de Covid-19 por 
concelho, dados que acumu-
lam todos os ativos, mortos 
e recuperados desde o iní-
cio da pandemia. O boletim 
publicado a 21 de setembro, 
com números fechados até 
ao final de domingo, repor-
tava a existência de 537 casos 
na Póvoa de Varzim, ou seja, 
um aumento de 132 infe-
tados em relação à anterior 
edição do jornal, o que dá 
uma média diária superior 
a 9 casos novos nos últimos 
14 dias. 

O cenário está semelhan-
te em Vila do Conde, onde 
se acumulam 842 infetados 
com o novo coronavírus, 
registando-se uma subida 
de 118 casos no mesmo pe-
ríodo de 14 dias, uma média 
superior a 8 novos casos diá-
rios desde o passado dia 7. 

No concelho poveiro ha-
verá perto de duas centenas 
de casos ativos nesta altura e 
14 óbitos causados pela Co-
vid-19, enquanto no municí-
pio vilacondense há também 
cerca de duas centenas de ca-
sos ativos e 29 óbitos acumu-
lados. Em Esposende os da-
dos apresentados apontam 
um total de 76 casos, mais 10 
que o registo anterior, uma 
média inferior a um novo 
infetado por dia no período 
já referido. Entretanto, nos 
restantes municípios vizi-
nhos da Póvoa de Varzim, 
Barcelos tem agora 420 ca-
sos (mais 63) e em Famali-

cão subiram para 755 casos 
(mais 126). 

CENTRO SOCIAL 
DE AMORIM 
FECHADO DEVIDO 
A VÁRIOS CASOS

Um surto de Covid-19 
provocou o encerramento de 
várias valências do Centro 
Social Bonitos de Amorim 
pelo menos até ao próximo 
dia 30, segundo a direção da 
instituição comunicou aos 
pais.  Inclusive o presidente 
da instituição também foi 
infetado, tendo Domingos 
Santos especificado que ha-
via, na passada segunda-fei-
ra, 13 funcionários e quatro 
crianças com teste positivo, 
ou seja 17 casos no total. 
Como consequência da de-
teção do primeiro caso na 
última quinta-feira, a ativi-
dade foi suspensa e o encer-
ramento do berçário, creche, 
jardim-de-infância, ATL, 
Centro de Estudos e Cen-
tro de Dia foi determina-
do pelo Delegado de Saúde 
Local, apenas continuando 
em laboração a parte admi-

nistrativa para dar informa-
ções aos encarregados de 
educação, além da cozinha, 
com duas pessoas, para tra-
tar do apoio domiciliário 
– um serviço que envolve 
seis elementos. O dirigente 
assegura que o CSBA está 
“atento à situação e a seguir 
todas as orientações do De-
legado de Saúde”, tendo uma 
equipa especializada estado 
nas instalações no domingo 
a proceder à desinfeção dos 
espaços. Quase três cente-
nas de pessoas frequentam 
habitualmente as respostas 
sociais do CSBA (260 crian-
ças e 21 idosos). Todos os 
funcionários (51) estão a ser 
testados, bem como cerca de 
quatro dezenas de utentes 
mais novos. Por causa destes 
casos, fechou ainda o ATL 
da Escola EB1 Nova, no cen-
tro da cidade.

TURMA DO 4º ANO EM 
ISOLAMENTO DEVIDO 
A CASO POSITIVO 
DE ESTUDANTE

Foi colocada em isolamen-
to profilático uma turma do 

Pub.

4.º ano do Grande Colégio 
da Póvoa de Varzim depois 
de uma criança ter dado 
positivo à doença Covid-19. 
O diretor da instituição pri-
vada de ensino, Rui Maia, 
explicou que vinte alunos, 
todos assintomáticos, pas-
sam a ter aulas pela Internet 
desde a última terça-feira e, 
tal como a professora, ficam 
em casa até ao final do mês. 
O responsável acrescentou 
que, “com o rigor que temos 
nas medidas implementadas, 
dificilmente haverá algum 
contágio no interior do colé-
gio”, tendo ainda assim cum-
prido as diretrizes da Dele-
gação de Saúde.

O foco da infenção que 
atingiu a criança terá sido 
uma festa de início de ano le-
tivo da academia AM Dance, 
uma vez que se registaram lá 
três infeções. Ao Público, a 
directora Ana Marques disse 
que encerrou portas logo na 
quinta-feira, depois de saber 
que havia três alunos infe-
tados (duas jovens alunas e 
uma professora). A acade-
mia permanecerá encerrada 
até ao final do mês e a tes-

tagem continua. “Os alunos 
estão bem, os sintomas são 
mínimos, alguns sem sinto-
mas, e estão em casa”, disse, 
explicando que a academia 
fez uma festa de arranque 
do ano letivo, num espaço 
fechado, “mas grande”, e que 
as duas alunas não estavam 
presentes, apenas o adulto.

MERCADO MANTÉM 
HORÁRIO E RESTANTES 
ESTABELECIMENTOS 
ABERTOS ATÉ ÀS 23H

No âmbito da situação de 
contingência que passou a 
vigorar em Portugal devido 
à pandemia, a Câmara da 
Póvoa de Varzim anunciou 
algumas decisões que entra-
ram em vigor no passado dia 
15. O presidente Aires Perei-
ra, no exercício da compe-
tência que lhe foi conferida 
pela Resolução do Conselho 
de Ministros e após ouvir a 
Delegação de Saúde e a PSP, 
“determinou que os estabe-
lecimentos do concelho po-
dem estar abertos até às 23h 
(admitindo-se a manutenção 
de horários de encerramento 
atualmente vigentes, desde 
que anteriores ao limite ago-
ra fixado) e que, atentas as 
caraterísticas dos produtos 
nele transacionados, o Mer-
cado Municipal deve manter 
o período de funcionamento 
atual”, isto é, das 6h às 19h de 
segunda a sábado. 

As restantes medidas em 
vigor são as anunciadas pelo 
Governo e vão durar, pelo 
menos, até ao final deste 
mês. 
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MUNICÍPIO

A Estrada Nacional 13 
vai ser intervencionada pe-
las Infraestruturas de Por-
tugal de forma a melhorar 
as condições de circulação 
pelo intenso tráfego que 
apresenta. A confirmação 
foi dada pela Câmara da 
Póvoa de Varzim, que sa-
lienta que a obra vai con-
tribuir para um acréscimo 
de segurança de equipa-
mentos, bem como dos 
próprios utilizadores da 
via. O investimento é de 
2,3 milhões de euros e irá 
beneficiar o troço entre os 
quilómetros 25 km e 36 
km da EN13, desde Vila 
do Conde até à freguesia 
da Estela, passando pela 
cidade da Póvoa e pelas 
freguesias de Aver-o-Mar 
e Navais. A intervenção 
irá reforçar a capacidade 
estrutural do pavimento, 
repôr a sinalização hori-
zontal, substituir a sinali-
zação vertical, reabilitar a 
drenagem existente e inte-
gração paisagística, avança 
a autarquia. O prazo de 
execução é de 210 dias es-
tando, por isso, o seu tér-
mino previsto para abril de 
2021.

AMPLIAÇÃO DO 
PARQUE DO 
ANTIGO QUARTEL

Já começaram os traba-
lhos preparatórios para a 
ampliação do Parque de 
Estacionamento no Anti-
go Quartel Militar da Pó-
voa de Varzim. A Câmara 

Municipal deu conta que o 
estacionamento está proibi-
do em duas filas, conforme a 
planta ilustrativa divulgada, 
desde a passada quarta-fei-
ra, dia 16. Esta empreitada 
de reabilitação do parque 
surge no âmbito da requali-
ficação do bairro da Matriz 
e vai fazer com que a capa-
cidade passe de 202 para 
435 lugares de estaciona-

7 MESES PARA REQUALIFICAR A ESTRADA NACIONAL 13

mento. As obras, segundo a 
autarquia anunciou, só irão 
arrancar a partir de 12 de 
outubro, com uma duração 
prevista de 8 meses. Durante 
esse período e para colmatar 
a falta de espaço para deixar 
os automóveis, o município 
irá disponibilizar uma área 
de estacionamento livre per-
to do centro da cidade (junto 
ao Hospital).

ÚLTIMAS OBRAS 
NA ZONA DA MATRIZ 

Desde a passada segunda-
-feira, dia 21, que o trânsito 
na Rua do Pinheiro, na Pó-
voa de Varzim, está cortado. 
Segundo avisou a autarquia, 
o acesso a este arruamento 
é efetuado pela Rua Sacra 
Família (que tem agora dois 
sentidos no troço compreen-
dido entre a Rua da Igreja e 
a Rua Daniel Gomes Jun-
queira). O corte deve-se aos 
trabalhos de execução do 
lajeado na transição com 
a Rua 1º de Maio, que foi 
aberta ao trânsito, permitin-
do o escoamento dos veícu-
los que acedem ao entron-
camento pela Rua Senhor 
do Bonfim. Também a Rua 
Carlos Alberto passou a es-
tar fechada ao trânsito para 
conclusão dos remates finais 
com a Rua Visconde de Aze-
vedo, estando a conclusão 
prevista para o final desta 
semana. De modo a permitir 
o escoamento do trânsito na 
Rua Rocha Peixoto e parque 

de estacionamento do an-
tigo quartel, foi reaberta a 
circulação na Rua da Ama-
dinha. Estas são algumas 
das últimas obras relacio-
nadas com os trabalhos de 
requalificação do bairro da 
Matriz. 

Recorde-se que, com a 
retoma da circulação de 
trânsito da Praça do Al-
mada para a Rua Visconde 
de Azevedo e Rua da Igre-
ja, no passado dia 10, teve 
início a última fase dessa 
grande empreitada. Esta 
intervenção começou em 
toda a extensão da Rua de 
São Pedro. A Rua Primeiro 
de Maio passou a ter senti-
do descendente em direção 
à Praça do Almada, desde 
o entroncamento com a 
Rua da Conceição. O troço 
compreendido entre a Rua 
da Conceição e a Rua do 
Pinheiro tem apenas aces-
so a moradores. O último 
troço a intervir será na Rua 
da Conceição, entre a Rua 
da Igreja e o Largo do Ci-
dral.

JÁ NÃO SE PAGA EM ALGUMAS ZONAS JUNTO À PRAIA
A Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim anunciou 
ter retirado os parquíme-
tros instalados nos parques 
de estacionamento da Rua 
do Varzim Sport Club e da 
Avenida dos Pescadores, em 
Aver-o-Mar, junto à praia da 
Fragosa. A autarquia revela 
que o regime de utilização 
dessas zonas de estaciona-
mento deixou de ser tarifa-
do. O pagamento iniciou-
-se a 10 de junho e deveria 
terminar apenas a 30 de 
setembro, mas esse fim foi 
antecipado duas semanas. 
O estacionamento tarifado 

naqueles locais teve como 
objetivo, de acordo com o 
município, “garantir a rotati-
vidade necessária” naquelas 
zonas da cidade, permitindo 
disciplinar “algum estacio-
namento abusivo” durante a 
época balnear.

EDIFÍCIO 
DOS SERVIÇOS 
VAI PARA JUNTA 
DE FREGUESIA

O atual edifício onde es-
tão instalados os Serviços da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim já tem o novo 

destino traçado. Os traba-
lhadores da autarquia estão 
de saída para uma casa nova, 
na antiga Garagem Linha-
res, e a escolha já está feita: 
será a futura sede da Junta 
da União de Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai. Quem o revelou 
foi o vice-presidente da Câ-
mara, Luís Diamantino, no 
programa Grande Entrevista  
da Rádio Onda Viva, quan-
do foi abordada a questão da 
possível criação de uma re-
sidência universitária que a 
autarquia deseja instalar na 
Praça do Almada.
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Estão concluídas as duas 
empreitadas para a instala-
ção do Subsistema da Rede 
de Drenagem de Águas Resi-
duais Domésticas na fregue-
sia da Estela. O anúncio foi 
feito no início desta semana 
pela autarquia, que aprovei-
tou para revelar que decorre 

Pub.

“É BOM PEDALAR AQUI!” INCENTIVA AO USO DA BICICLETA
“É Bom Pedalar Aqui!” é 

o novo projeto de Educa-
ção Ambiental do Municí-
pio da Póvoa de Varzim e 
foi apresentado no Audi-
tório Municipal na segun-
da-feira. Trata-se de um 
desafio lançado às escolas 
para promover o ensino e a 
prática do uso da bicicleta. 
A iniciativa foi simbolica-
mente lançada durante a 
Semana Europeia da Mo-
bilidade e contou com a 
presença dos Diretores de 
Agrupamento e Coordena-
dores do 1º ciclo. Através 
de um projeto aprovado e 
elegível para financiamen-
to pelo Fundo Ambiental 
– ENEA, a vereadora Sílvia 
Costa explicou que esta é 
uma oportunidade de dotar 
um universo de 5 escolas 
básicas do concelho com 
pavimentos e sinalética de 
pequenos circuitos ciclá-
veis, que permitirão às tur-
mas de 3.º ou 4.º ano apren-
der a andar de bicicleta em 
segurança e desenvolver 
princípios de cidadania ati-
va em grupo. Outro verea-

dor, Luís Ramos, aproveitou 
a sessão para recordar as 
medidas implementadas de 
incentivo à mobilidade com 
modos suaves (a pé e de bici-
cleta) e pela sustentabilidade 
ambiental no município po-
veiro: a rede municipal de 
ciclovias que se estende ao 
longo de 30 km, a nova rede 
de transportes rodoviários, 
a reabilitação do Centro 
Coordenador de Transpor-
tes, a reabilitação do Bairro 
da Matriz, a limitação da 
velocidade para zonas 30 em 
todas as áreas escolares, os 
pontos de carregamento de 
veículos elétricos espalha-

dos pela cidade e, ainda, a 
criação de vias estruturantes 
como a ampliação da via B. 
O vice-presidente Luís Dia-
mantino lançou o repto aos 
representantes das escolas 
para que colaborem na im-
plementação deste projeto 
junto dos mais novos.

SEMANA EUROPEIA 
DA MOBILIDADE 

A propósito da Semana 
Europeia da Mobilidade , 
durante o último fim de se-
mana a Avenida dos Banhos 
esteve novamente encerrada 
ao trânsito, permitindo ape-

nas a circulação a peões e 
ciclistas, para reforçar o in-
centivo à mobilidade. O Mu-
nicípio produziu também 
diversos folhetos e vídeos de 
promoção das ciclovias que 
continuam disponíveis nas 
plataformas municipais.

Outra iniciativa prende-se 
com o alargamento das van-
tagens do projeto “Reciclar 
para Ganhar”, a máquina 
instalada no Mercado Mu-
nicipal que recolhe resíduos 
recicláveis atribuindo uma 
valorização direta ao utili-
zador. Agora, para além dos 
vales que dão descontos em 
compras no mercado, em 
bilhetes de cinema no Gar-
rett e em entradas na Var-
zim Lazer, haverá também a 
possibilidade de usufruir de 
descontos ao nível da mobi-
lidade, designadamente de 
bilhetes de viagem (Z6) do 
Metro.

DESPORTO SÉNIOR 
EM PONDERAÇÃO 

As atividades do Desporto 
Sénior e dos Centros Ocupa-

cionais estão numa indefi-
nição devido às restrições 
que derivam da pandemia 
da Covid-19. O possível 
regresso à ação está nesta 
altura a ser ponderado pela 
autarquia da Póvoa de Var-
zim, cujo autarca lembra 
que a idade desses utentes 
obriga a vários cuidados e 
limitações. Aires Pereira 
náo esconde o carinho que 
tem para com esta área, 
mas defende que será pre-
ciso proteger a população 
mais idosa, obrigando a 
uma avaliação séria para 
perceber o que poderá ser 
feito. O edil também revela 
que os clubes das diversas 
modalidades desportivas 
terão maiores dificuldades 
na utilização de espaços 
nesta temporada, embora 
já tenha permitido o uso 
das instalações desporti-
vas municipais para a rea-
lização de treinos e jogos, 
como por exemplo para os 
seniores do Póvoa Ande-
bol, numa temporada que 
deverá ter sempre muitas 
limitações.
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AVER-O-MAR COM ‘NOVA’ ESCOLA ABERTA À COMUNIDADE
O início do ano letivo 

na Póvoa de Varzim deve-
ria ter ficado marcado pela 
conclusão das obras nas 
escolas básicas de Aver-
-o-Mar e Dr. Flávio Gon-
çalves. No entanto, ape-
nas o estabelecimento de 
ensino na freguesia abriu 
com a renovação concluí-
da, tendo o equipamento 
da cidade de esperar mais 
um ano para tal suceder. 
Pelo menos essa é agora a 
expetativa do autarca Ai-
res Pereira, que se mostra 
feliz pela reabertura nor-
malizada em Aver-o-Mar 
e deseja o desenrolar bem 
sucedido da segunda fase 
de requalificaçáo da Flávio 
Gonçalves, cuja abertura 
de propostas e posterior 
adjudicação vai suceder 
em breve depois da pa-
ralisação que sucedeu há 
cerca de meio ano. Tam-
bém a atual diretora do 
Agrupamento Flávio Gon-
çalves mostrou a mesma 
esperança. Dores Milha-
zes está a cessar funções 
mas quer voltar à escola 
EB 2,3 daqui a um ano 
para inaugurar a remode-
lação, tendo agradecido ao 
município pela disponibi-
lidade e apoio concedido 
para tornar possível a rea-
bilitação.

Em Aver-o-Mar, depois 
de quase dois anos de 
obras, o diretor Carlos Sá 
publicou um texto no site 
do agrupamento a congra-
tular-se com a conclusão 
dos trabalhos e a agrade-

cer a todos aqueles que co-
laboraram para um final fe-
liz que ultrapassou diversas 
adversidades e que deixou 
a escola e a zona envolven-
te muito valorizada para a 
comunidade educativa que 
serve.

Durante a reabertura da 

atividade escolar, o edil su-
blinhou a forte aposta da 
autarquia na educação e 
realçou o investimento de 
cerca de 10 milhões de eu-
ros efetuado neste mandato 
nos projetos das escolas de 
Aver-o-Mar, da Giesteira, 
das Machuqueiras (Laun-

dos), Nova, novo pavilhão 
da Eça de Queirós e na Flá-
vio Gonçalves. Um investi-
mento num futuro melhor 
para as crianças, referiu o 
edil. Aires Pereira aprovei-
tou o momento para reafir-
mar a aposta na manutenção 
das escolas primárias na ci-

dade, tal como sucede nas 
freguesias, em detrimento 
da aglomeração de alunos 
em centros educativos de 
grande dimensão.  O ob-
jetivo é manter os alunos 
junto dos locais onde resi-
dem e facilitar a vidas das 
famílias, apontou o edil.

Pub.
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ESCOLA EB1 NOVA TEM NOVO PAVILHÃO DE APOIO
O novo edifício de apoio 

da Escola EB1 Nova da Pó-
voa de Varzim foi dado a 
conhecer neste arranque do 
ano letivo. Aires Pereira e o 
executivo municipal visita-
ram o estabelecimento de 
ensino, no passado dia 17, 
para conhecer o salão po-
livalente onde as crianças 
poderão, por exemplo, ter 
aulas de educação física e 
realizar diversas outras ati-
vidades, além de servir de 
abrigo e recreio quando es-
tiver mau tempo. 

O investimento rondou os 
330 mil euros e foi execu-
tado em cerca de 10 meses. 
O edil apreciou a conclusão 
da empreitada que tinha 
prometido à comunidade 
educativa e, entre elogios 
ao trabalho feito, sublinhou 
as mais valias que vão ser 
proporcionadas aos alunos, 
professores e funcionários. 

A diretora do Agrupa-
mento Flávio Gonçalves, 
que está a poucos dias de se 
reformar e participou no úl-
timo cargo público naquelas 
funções, deixou um agrade-
cimento à autarquia pela rá-
pida concretização da obra. 
Maria das Dores Milhazes, 
que ali estudou na sua infân-
cia, admitiu estar comovida 
por esta intervenção que irá 
melhorar as condições para 
os alunos. 

Este ato marcou oficial-
mente o início do ano esco-
lar no concelho poveiro e o 
presidente da Câmara não 
deixou de desejar um bom 
ano a todos os envolvidos, 

realçando a importância 
de adotar comportamentos 
preventivos face à pande-

mia da Covid-19 para evitar 
encerramentos ou um novo 
confinanento. Na inaugura-

Pub.

ESCOLA EB1 DE BARROS FECHOU
O regresso do ano letivo 

2020/2021 trouxe à Póvoa 
de Varzim o fecho de uma 
escola do prineiro ciclo. A 
revelação foi feita na Onda 
Viva pelo vice-presidente 
da Câmara que também 
detém o pelouro da Educa-
ção e que foi o convidado 
do programa “Grande En-
trevista”. Luís Diamantino 

justificou que, dado o redu-
zido número de alunos, não 
fazia sentido manter aberta 
a escola de Barros, na Este-
la, quando existe na fregue-
sia outro estabelecimento 
(Teso) que permite melhores 
condições de ensino e ter 
turmas dividas por ano es-
colar. Ou seja cada ano tem 
o seu espaço e não há ensi-

no misto (várias classes) em 
simultâneo na mesma sala. 
É assim melhorada a oferta 
pedagógica às crianças, ex-
plicou o autarca que, noutro 
contexto, sublinhou que, no 
último ano, a Câmara da Pó-
voa fez o maior investimento 
de sempre na área da Educa-
ção: cerca de 14 milhões de 
euros.

ção do pavilhão estiveram 
também responsáveis pelo 
projeto e da autarquia, as-

sim como os atuais e antigos 
coordenadores da escola e 
da associação de pais.    
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PS QUER DEBATER DESAGREGAÇÃO DAS UNIÕES DE FREGUESIAS
O Congresso Distrital do 

Partido Socialista, que ree-
legeu Manuel Pizarro como 
Presidente da Federação, 
contou com a presença de 
uma delegação poveira. 

João Trocado, presidente 
do PS da Póvoa de Varzim, 
entregou à mesa uma mo-
ção setorial pela concreti-
zação da desagregação das 
uniões de freguesias, e fez 
a respetiva apresentação, 
que será debatida e vota-
da assim que tome posse 
a nova Comissão Política 
da Federação Distrital do 
Porto do PS, órgão para o 
qual foi eleito diretamente 
o poveiro Hugo Carvalho 
Gonçalves. 

Continuam a pertencer à 
Comissão Política da Fede-
ração Distrital, por inerên-
cia dos respetivos cargos, 
João Trocado, Cristiana 
Fernandes, José Milhazes e 
Miguel Pinto, assim como 
Miguel Nascimento, eleito 
para representar a Federa-
ção Distrital da Juventude 
Socialista.

Em relação ao processo 
político que poderá de-
sencadear a desagregação 
de algumas uniões de Fre-
guesias, João Trocado reco-

nheceu que “tem suscitado 
uma divisão de opiniões em 
diversos fóruns, mas na Pó-
voa de Varzim, assim como 
em diversos concelhos do 
distrito, a vontade das po-
pulações merece prevalecer”, 
reconheceu o líder socialis-
ta, sublinhando que “deve 
por isso ser dada voz à po-
pulação para decidir sobre 

o futuro da sua freguesia, a 
bem do desenvolvimento 
harmonioso do território e 
do respeito pela identidade 
cultural e histórica de cada 
comunidade”.

BALANÇO DA 
ÉPOCA BALNEAR

O PS Póvoa aproveitou o 

PCP DEFENDE OBRAS URGENTES NO CENTRO HOSPITALAR
O PCP reuniu na passada 

segunda-feira com o Con-
selho de Administração do 
Centro Hospitalar Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde, ten-
do visitado também a uni-
dade vilacondense, segundo 
um comunicado enviado às 
redações. A deputada Dia-
na Ferreira lembrou que 
“há mais de 20 anos que o 
PCP insiste na construção 
de um novo Hospital”, acen-
tuando que se trata de uma 
“necessidade urgente para 
melhorar a resposta de saú-
de para estas populações, 
num caminho que foi aberto 
com a intervenção do PCP”. 
A comunista sublinhou que 
“o projeto, já conhecido, 
de ampliação do Hospital 
da Póvoa precisa de avan-
çar, situação que preocupa 
o PCP”, tendo a deputada 
apontado “que há procedi-
mentos administrativos que 
o Governo PS não concre-
tiza”, apesar de essas verbas 

terem sido “assumidas pelo 
próprio Governo numa re-
solução do Conselho de Mi-
nistros em Abril de 2019”. 
Diana Ferreira entende que 

“a concretização torna-se 
mais urgente à medida que o 
tempo passa, tendo em conta 
as condições físicas de cada 
um dos hospitais”. O PCP 

prometeu “intervir na As-
sembleia da República para 
que sejam tomadas todas 
as medidas e procedimen-
tos de modo a garantir com 
celeridade o investimento 
necessário para a realização 
das obras previstas”. A dele-
gação do PCP contou tam-
bém com Ricardo Galhardo, 
da DORP, Jorge Machado e 
Victor Lopes, membros das 
Comissões Concelhias da 
Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde. 

AÇÃO DE PROTESTO 
NO CENTRO DE SAÚDE

A última terça-feira ficou 
marcada por uma ação de 
protesto da CDU no Centro 
de Saúde da Póvoa de Var-
zim. Os comunistas defen-
dem a “reposição plena dos 
cuidados de saúde primá-
rios”. Em comunicado envia-
do às redações, é salientado 
ser “necessária e urgente a 

resposta aos problemas de-
correntes do surto epidémi-
co”, mas recordado que essa 
“não pode ser feita à custa 
da perda de valências e res-
posta a todos os utentes em 
geral, mas em particular a 
idosos e doentes crónicos”. 
A CDU alega que não pode 
continuar o “cancelamento 
generalizado de consultas e 
consequente falta de acom-
panhamento, impossibilida-
de de muitos utentes acede-
rem a consulta de recurso, 
incapacidade de resposta às 
muitas solicitações e pedidos 
de esclarecimento, originan-
do confusões e impaciência 
nos utentes”. No documento 
é sublinhado que “o Serviço 
Nacional de Saúde exige in-
vestimento no seu conjunto, 
nomeadamente com a con-
tratação de profissionais que 
garantam o pleno funciona-
mento de todos os Centros 
de Saúde, ao mesmo tempo 
que se responde à epidemia”. 

encerramento da época bal-
near, no passado dia 13, para 
fazer um balanço e tirar as 
lições para o futuro. 

Em comunicado, os so-
cialistas defenderam que “o 
aumento da zona das barra-
cas não cumpriu o objetivo” 
e que “diminuiu-se o espaço 
disponível, que se traduziu 
num maior aglomerado de 
pessoas, e não se garantiu 
a devida compensação aos 
concessionários”, tendo re-
ferido que “deveria ter-se 
optado por não ter ou re-
duzir o número de barracas 
e acordar outras formas de 
compensação com os con-
cessionários”. 

O líder João Trocado tam-
bém considera que “o es-
tacionamento pago junto à 
praia contribuiu mais para 
acentuar a discriminação 
financeira entre os poveiros 
do litoral e os poveiros das 
freguesias do que no contro-
lo do número de veraneantes 
no acesso às praias”, afirman-
do que, “sem outras alterna-
tivas, os parquímetros são 
um mero imposto pelo uso 
da praia, que é de todos”. 

Em relação à qualidade 
das águas, que apontam ser 
“fundamental para o pres-

tígio de um dos maiores 
tesouros, a costa”, os socia-
listas dizem ser “profun-
damente preocupante que, 
em plena época balnear, 
diversas praias estejam in-
terditas a banhos durante 
vários dias” e receiam “que 
isso se possa repetir”. Por 
esse motivo, sublinham 
ser “fundamental perce-
ber quais foram as causas, 
sejam de ordem estrutu-
ral ou conjuntural, para 
atuar de imediato e, assim, 
garantir a excelência das 
praias”. 

Os socialistas povei-
ros, “por uma questão de 
transparência”, entendem 
que “devem ser publicadas 
todas as análises já reali-
zadas e a realizar para que 
possamos restaurar a con-
fiança de todos”. 

O documento termina 
salientando que “a quali-
dade das águas é um fator 
essencial de saúde pública 
e de qualidade ambiental, 
mas também estrutural 
para a economia local”, 
sugerindo ser “necessário 
incentivar a utilização de 
outras praias do norte do 
concelho, promovendo 
toda a nossa costa”.
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EÇA DE QUEIRÓS 
RECORDADO EM 
NOVO LIVRO 
DE GISELA SILVA

A incontornável figura 
literária do escritor Eça de 
Queiroz motivou o lança-
mento de mais um livro. Foi 
escrito pela professora po-
veira Gisela Silva e intitula-
-se “Ora Eça, Senhor Quei-
roz!”. A apresentação da 
obra, destinada ao público 
infanto-juvenil e que conta 
com ilustrações de Afonso 
Pinhão Ferreira, decorreu 
no passado sábado no Ci-
ne-Teatro Garrett. Além da 
autora e do ilustrador, que 
lidera a Assembleia Muni-
cipal, o evento contou com 

o testemunho do vice-pre-
sidente da autarquia, Luís 
Diamantino, perante uma 
plateia atenta e que marcou 
presença em grande núme-
ro, embora respeitando as 
restrições inerentes à pan-
demia da Covid-19. Gisela 
Silva tem no escritor poveiro 
do século XIX o seu autor 
favorito e voltou a honrá-lo 
com um novo livro depois de 
ter lançado “Eça de Queirós 
– Sou um pobre homem da 
Póvoa de Varzim” em 2018, 
entre outras obras literárias 
dedicadas aos mais novos. 

CORRENTES D’ ESCRITAS DE 2021 VAI PREMIAR LIVRO DE POESIA
A XXII edição do Cor-

rentes d´Escritas já está a 
mexer. O evento terá lugar 
entre os dias 23 e 27 de fe-
vereiro de 2021 e contem-
pla novamente a atribuição 
do Prémio Literário Casino 
da Póvoa, que distinguirá 
um livro de poesia, caben-
do ao vencedor receber 20 

mil euros. A autarquia po-
veira deu conta que o anún-
cio da obra escolhida pelo 
público voltará a ser feito na 
Sessão de Abertura, estando 
a entrega da distinção reser-
vada para a Sessão de Encer-
ramento. Os livros candida-
tos terão de ser enviados até 
15 de outubro e apenas serão 

aceites a concurso obras 
publicadas em Portugal (1ª 
edição), escritas por autores 
de língua portuguesa e cas-
telhana/hispânica e editadas 
entre julho de 2018 e junho 
de 2020, excluindo obras 
póstumas, obras completas e 
compilações e obras de lite-
ratura infanto-juvenil.

O compositor Lucas 
Rei Ramos venceu o 13.º 
Concurso Internacional 
de Composição da Póvoa 
de Varzim, com a obra 
“As Estruturas de Solaris”, 
enquanto o público distin-
guiu “Ministério do Caos”, 
de Manuel Brásio. O anún-
cio foi feito na noite de 
domingo durante o con-
certo final do concurso, 
pelo Drumming - Grupo 
de Percussão, de Miquel 
Bernat, que decorreu no 

COMPOSITOR ESPANHOL VENCE 
CONCURSO DO FESTIVAL DE MÚSICA

âmbito do 42.º Festival In-
ternacional de Música da 
Póvoa de Varzim, e que tinha 
as duas composições como 
obras finalistas. O espanhol 
Lucas Rei Ramos obteve o 
1.º prémio, no valor de 2.500 
euros, atribuído pela Câmara 
Municipal da Póvoa de Var-
zim, e Manuel Brásio, o 2.º 
prémio, pela Associação Pró-
-Música da Póvoa de Varzim, 
no valor de mil euros, a que 
junta os 500 euros do Prémio 
do Público. As duas obras se-

rão editadas em partitura.
O FIMPV, que teve início 

no passado dia 09, encerra 
esta quinta-feira, dia 24, com 
a atuação da Kölner Aka-
demie, dirigida pelo maes-
tro Michael Williams, com 
o oboísta Albrecht Mayer, 
como solista, em obras de 
Bach e Vivaldi. O espetáculo 
decorre na Igreja Matriz, que 
foi um dos palcos do evento, 
dirigido por Raul da Costa, 
juntamente com a Igreja de 
Rates e o Cine-Teatro Gar-
rett. 

Pub.
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GNR RECUPEROU KAYAK ROUBADO DE CAMPEÃO MUNDIAL
A GNR, através do Nú-

cleo de Investigação Cri-
minal de Matosinhos, 
recuperou o kayak de Fer-
nando Pimenta que tinha 
sido roubado em março 
passado da Triauto em 
Vila do Conde. Os milita-
res da Guarda encetaram 
um conjunto de diligências 
policiais e de investigação 
que permitiu a recuperação 
da embarcação do cam-

peão mundial e a identifi-
cação do principal suspeito 
do furto, de 48 anos, que 
foi constituído arguido e já 
tem antecedentes criminais 
neste tipo de crimes, sen-
do os factos remetidos ao 
Tribunal Judicial de Vila do 
Conde. O kayak, avaliado 
em cerca de 3 mil euros, foi 
entregue ao legítimo pro-
prietário, revelou a GNR. 

Fernando Pimenta fez ques-
tão de agradecer o trabalho 
feito pelas autoridades para 
recuperar a embarcação com 
a qual conseguiu feitos his-
tóricos ao serviço da seleção 
nacional. Ao larápio foi fatal 
a colocação do kayak à ven-
da no OLX no passado dia 
10, tendo o alerta resultado 
na detenção no dia seguinte 
pelo NIC. 

VIOLENTO INCÊNDIO CAUSA 
DESTRUIÇÃO EM BALAZAR

No passado dia 10, ocor-
reu um violento incêndio 
que obrigou a uma grande 
mobilização de bombeiros 
em direção a Balazar. Segun-
do o comandante da corpo-
ração local, o alerta foi dado 
às 15h25 para a existência 
de fogo em áreas comerciais 
e gares de transporte num 
edifício na rua do Cubo, que 
começa na Estrada Nacional 
206 para Famalicão, no caso 
um pouco antes da fronteira 
com Negreiros. 

Segundo Francisco Nova, 
ardeu diversa matéria prima, 

mas os danos nos imóveis 
são avultados e há a registar 
um ferido leve, um civil que 
inalou fumo a mais e teve 
de receber assistência mé-
dica. Estiveram no local 63 
operacionais e 24 viaturas 
de diversas corporações, no-
meadamente Viatodos (Bar-
celos), Vila do Conde, Vila 
das Aves, Pedrouços (Maia), 
Moreira da Maia, Trofa, S. 
Mamede de Infesta e Mato-
sinhos/Leça. 

O fogo terá começado 
num armazém de tecidos, 
que ficou reduzido a es-

combros, tendo-se alastrado 
depois a mais três que dão o 
emprego a 20 pessoas, mas 
o presidente da junta, José 
Araújo, disse não acreditar 
que os postos de trabalho es-
tejam em risco. 

Obras de manutenção da 
cobertura, nomeadamen-
te com a colocação de tela 
asfáltica, terão estado na 
origem das chamas que des-
truiu grande parte de qua-
tro armazéns situados num 
complexo industrial e co-
mercial situado na margem 
da EN 206.

Pub.

Avenida Dr. António Bento Martins Júnior, 42 Caxinas
(junto à Igreja Nosso Senhor dos Navegantes)

4480-664 Vila do Conde

facebook.com/Cavalinho-Vila-do-Conde-407054466154499

PÁGINA DE AMIZADE
Cláudia Faria (Cavalinho Vila do Conde)

VILA DO CONDE
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Elementos da Brigada 
de Investigação Criminal 
da 8.ª Esquadra detiveram 
na passada terça-feira mais 
dois suspeitos do crime de 
tráfico de droga. A deten-
ção ocorreu pelas 15h15 
na rua Gomes de Amorim, 
em Aver-o-Mar. Os agen-
tes da PSP surpreenderam 
um angolano de 49 anos e 
um português de 52 anos. 
Ambos foram apanhados 
com produto que dava 
para obter cerca de mil 
doses de heroína, cocaína 
e cannabis no âmbito do 
cumprimento de uma bus-
ca domiciliária. As autori-
dades aprenderam ainda 
uma balança de precisão.

Anteriormente, no pas-
sado dia 17, elementos da 
8.ª Esquadra de Investi-
gação Criminal já tinham 
feito outras duas detenções 
relacionadas com o crime 
de tráfico de estupefacien-

BRIGADA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DETEVE TRAFICANTES
tes. Uma mulher desem-
pregada de 34 anos e um 
pescador de 41 anos, ambos 
residentes nas Caxinas, fo-
ram intercetados na Rua da 
Quintela, em Argivai, pouco 
depois da uma da tarde do 
passado dia 17. Os suspeitos 
foram surpreendidos pela 
PSP quando se encontravam 
a transportar Cocaína, He-
roína e Haxixe suficientes 
para a preparação de 175 do-
ses individuais. No decorrer 
da abordagem à viatura con-
duzida pelo casal, aqueles 
embateram na viatura poli-
cial, imobilizada na faixa de 
rodagem, provocando danos 
em ambas os automóveis. 

PSP FEZ OUTRA 
DETENÇÃO POR 
SUSPEITA DE TRÁFICO 

Agentes da Esquadra de 
Vila do Conde da PSP de-
tiveram um homem de 25 

anos na rua 5 de Outubro 
sob suspeita de tráfico de 
droga. A detenção foi efe-
tuada na madrugada deo 
passado domingo (2h50) e 
ao operador de máquinas, 
residente em Vila do Conde, 
foram apreendidas 14 doses 
de haxixe.

TRÊS MOTOCICLISTAS 
DETIDOS POR 
CONDUÇÃO PERIGOSA

O Comandante da 8.ª Es-
quadra de Investigação Cri-
minal procedeu à detenção 
de três homens, com idades 
entre os 25 e os 28 anos, por 
condução perigosa nos res-
petivos motociclos. O trio 
foi detido no entroncamento 
da Rua Casal do Monte e da 
Avenida General Humberto 
Delgado, por volta das cinco 
da tarde da passada quinta-
-feira. 

Os três motociclistas co-

DESPISTE PROVOCA 
FERIDO LIGEIRO NA 
AVENIDA DO MAR

Um automóvel despis-
tou-se ao início da noite 
do passado sábado na Ave-
nida do Mar, na Póvoa de 
Varzim, muito perto da 
Central de Camionagem, 
provocando um ferido li-
geiro. O acidente sucedeu 
por volta das 21h30, tendo 
o carro embatido frontal-

DOIS FERIDOS EM DESPISTE E ATROPELAMENTO NA CIDADE
mente num poste de ilumi-
nação. Os bombeiros foram 
ativados para socorrer a ví-
tima e limpar o piso, tendo 
a PSP e a Polícia Municipal 
também marcado presença 
na ocorrência. 

ATROPELAMENTO 
CAUSOU FERIMENTOS 
A PEÃO NA PASSADEIRA

Um ferido ligeiro foi o 
resultado de um atropela-

mento que aconteceu ao 
início da noite da passada 
sexta-feira na EN 13 na 
zona da Praça do Almada. 
A vítima estaria a atraves-
sar a rua na passadeira e 
foi colhida por um auto-
móvel. Os Bombeiros da 
Póvoa acorreram rapida-
mente ao local com duas 
ambulâncias e 4 elemen-
tos, tendo transportado a 
pessoa atropelada para a 
Urgência do hospital local. 

meçaram a ser seguidos 
quando se encontravam na 
A28 (sentido Sul / Norte) a 
violar grosseiramente as re-
gras de circulação rodoviá-
ria relativas à prioridade, à 
ultrapassagem, à mudança 
de direção, ao limite de ve-
locidade e à obrigatoriedade 
de circular na faixa de roda-
gem da direita, criando deste 
modo perigo para a vida ou 
para a integridade física de 
outrem e bens patrimoniais 
de valor elevado, segundo 
informaram as autoridades. 
Após se terem apercebido 
que estavam a ser monitori-
zados, os três homens con-
tinuaram o comportamento 
ilícito e procuraram, em ple-
na A28, imobilizar a viatura 
em que seguia o Oficial da 
PSP. No entanto, não só não 
lograram os intentos como 
foram surpreendidos pelo 
acionamento dos meios da 
8.º EIC, procedendo-se à de-

tenção dos três indivíduos.
Dois dos detidos, um 

vigilante e outro emprega-
do fabril, são residentes na 
Póvoa de Varzim, enquanto 
o terceiro elemento reside 
em Barcelos e é distribui-
dor.

RESIDENTE NA PÓVOA 
DETIDO NO PORTO 
POR INJURIAR PSP

A PSP deteve um em-
pregado de hotelaria de 22 
anos residente na Póvoa de 
Varzim. O homem foi deti-
do no Porto pelas 13h40 do 
passado dia 13. Elementos 
da Esquadra do Infante fo-
ram chamados na sequên-
cia de desacatos na rua da 
Madeira e, quando tenta-
vam resolver a situação, fo-
ram ofendidos pelo jovem, 
que foi detido pela prática 
do crime de injúrias sobre 
agentes. 

Pub.
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REGRESSAM AS CONSULTAS NÃO PROGRAMADAS DE PEDIATRIA 
A Consulta não progra-

mada de Pediatria da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde reabriu na 
passada semana com um 
atendimento adaptado à 
realidade atual. Em comu-
nicado foi referido que o 
serviço “funciona por mar-
cação entre as 17 e 20h com 

 A Associação Nacional 
de Centros de Inspeção Au-
tomóvel, em parceria com a 
GNR, está a promover uma 
campanha de sensibiliza-
ção para uma condução se-
gura e responsável. No âm-
bito da Semana Europeia 
da Mobilidade, que decorre 
entre os passados dias 16 
e 22, foi lançado o apelo 

LANÇADO APELO PARA ACABAR COM MORTES NA ESTRADA
“Zero Mortos na Estrada 
Todos os Dias”. Paulo Areal, 
presidente da ANCIA, que é 
também administrador do 
Centro de Inspeções Doura-
sil, na Estela, e líder da As-
sembleia Geral da Associa-
ção Empresarial da Póvoa de 
Varzim, sensibilizou para a 
mudança de comportamen-
tos na estrada, diminuindo 

triagem telefónica prévia 
através dos números 252 
249 130 ou 252 249 131”. A 
mesma fonte explicou que, 
“no horário da consulta, a 
criança e respetivo acompa-
nhante aguardam na sua via-
tura e, após contacto, entram 
diretamente para o gabinete 
médico, evitando aglomera-

EMOÇÃO MARCOU HOMENAGEM AO COMANDANTE DA CAPITANIA
José Marques Coelho foi 

homenageado ao final da 
tarde do passado dia 14 du-
rante a celebração de uma 
missa na igreja da Lapa. 

O responsável pelas capi-
tanias da Póvoa de Varzim 
e de Vila do Conde vai ces-
sar funções esta semana e já 
tinha recebido um voto de 
louvor do executivo povei-
ro no passado dia 8. Agora, 
foi publicamente agraciado 
com uma réplica da ‘Lancha 
Fé em Deus’ oferecida pelo 
município como reconheci-

mento do trabalho efetuado 
nos últimos 4 anos nas áreas 
da segurança marítima e da 
vigilância da época balnear. 

Marques Coelho recebeu 
ainda um quadro com a sua 
imagem numa oferta do 
‘Grupo da Terça-Feira’, que 
reúne algumas personalida-
des da sociedade local e no 
qual fez grandes amigos. 

No final da cerimónia, o 
comandante agradeceu as 
lembranças e não escondeu 
a emoção sentida por esta 
surpresa. 

ção na sala de espera”, sendo 
recomendado apenas um 
acompanhante por criança. 
A Santa Casa da Misericór-
dia de Vila do Conde subli-
nha que “pretende-se desta 
forma continuar a dar uma 
resposta às crianças em se-
gurança, minimizando o 
risco de contágio”.

os riscos de acidente.  Três 
dezenas de entidades nacio-
nais com responsabilidades 
diretas e indiretas na segu-
rança rodoviária estiveram 
envolvidas nesta iniciativa, 
que foi organizada a nível 
europeu pela Roadpol – Eu-
ropean Roads Policing Ne-
twork com o apoio da Co-
missão Europeia.

Pub.
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MINISTRA VISITOU AGROS EM ARGIVAI 
E INAUGUROU INSTALAÇÕES EM BARQUEIROS

A Ministra da Agricultu-
ra, Maria do Céu Antunes, 
marcou presença na Ce-
rimónia Simbólica de Ce-
lebração do Setor Agrope-
cuário, no Espaço AGROS 
– Póvoa de Varzim, a 
convite da Administração 
União das Cooperativas 
de Produtores de Leite de 
Entre Douro e Minho e 
Trás-os-Montes. A gover-
nante presidiu ao evento, 
realizado na passada sex-
ta-feira, no qual estiveram 
presentes cerca de 50 ou-
tras individualidades de 
relevo no panorama políti-
co nacional e relacionadas 
com o setor agropecuário e 
cooperativo.

Depois de uma breve 
apresentação de enquadra-
mento na fileira da pro-
dução de leite e do Grupo 
AGROS, o discurso de 
boas vindas e abertura foi 
proferido pelo Presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da AGROS, José 
Capela, que elencou as 
sérias preocupações que 
afligem o setor, nomea-
damente, o desmembra-
mento do Ministério da 
Agricultura, a nova PAC 
pós 2020, a execução do 
PDR2020 e a necessidade 
de apoio para a renovação 
geracional, o compromisso 
da neutralidade carbónica, 
a contínua desresponsa-
bilização da Distribuição, 

e o enquadramento político 
do setor nos Açores. No fi-
nal, José Capela aproveitou 
ainda para convidar a Mi-
nistra e todos os presentes 
a visitarem a próxima Agro-
Semana, evento marcante no 
calendário agrícola nacional. 
Recorde-se que, face à situa-
ção epidemiológica do novo 
Coronavírus, a 8ª edição do 
certame foi adiada para se-
tembro de 2021.

Seguiram-se mais duas 
apresentações contextuais, 
sendo a primeira levada a 
cabo por Isabel Santos, Mé-
dica Veterinária e Responsá-
vel na AGROS pelo Serviço 
de Certificação e Sustenta-
bilidade das Explorações, 
sobre a evolução do projeto 
iniciado em 2019 pelo se-
tor cooperativo leiteiro, o 
processo de certificação das 
suas explorações pelo Proto-

Pub.

colo Welfare Quality (WQ)®, 
já utilizado em outros países, 
visando avaliar a conformi-
dade em Bem-Estar Animal. 
Por último, Carlos Osório, 
Diretor Geral da Ucanorte 
XXI, empresa participada do 
Grupo AGROS, apresentou 
de forma mais pormenoriza-
da o Projeto Secador de Mi-
lho Grão, cujas instalações 
foram inauguradas no pro-
grama do evento. A Cerimó-

nia foi encerrada com a 
intervenção da Ministra da 
Agricultura e o tradicional 
Milk Drink, brinde ao leite 
genuinamente português.

Seguiu-se o momento 
de inauguração das Insta-
lações Silares de Secagem 
de Milho Grão, em Bar-
queiros – Barcelos. Este 
projeto, liderado pela em-
presa participada Ucanorte 
XXI, dando seguimento à 
estratégia de criação de va-
lor do Grupo AGROS em 
prol da produção de Leite, 
e atuando pela defesa dos 
interesses dos Agricultores 
e pela continuidade e sus-
tentabilidade da atividade 
agrícola, agindo com ple-
na consciência dos desa-
fios futuros, pretende criar 
condições aos agricultores 
da região para produzirem 
milho em grão como alter-
nativa à atividade de pro-
dução de leite.

A AGROS - União de 
Cooperativas, quer pelo 
seu passado, quer pelo que 
representa para a economia 
do setor agroalimentar, 
através das suas Cooperati-
vas Agrupadas nas Regiões 
de entre Douro e Minho e 
Trás-os-Montes, considera 
ter um papel importante na 
promoção e divulgação das 
atividades agrícolas que 
são impulsionadoras de 
desenvolvimento local e fi-
xação das suas populações.
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PS ESCOLHE CANDIDATO AUTÁRQUICO A 15 DE NOVEMBRO
O candidato socialista à 

Câmara de Vila do Conde 
vai ser escolhido através 
de eleições diretas no pró-
ximo dia 15 de Novembro. 

Uma conferência de 
imprensa que decorreu 
na passada segunda-feira 
confirmou a realização 
dessas eleições primá-
rias.  Os militantes e sim-
patizantes do PS estão 
assim convidados a esco-
lher o candidato à Câmara 

Municipal de Vila de Conde 
nas autárquicas de 2021. 

Vítor Costa, presidente da 
Comissão Política Conce-
lhia, é candidato a esse um 
ato eleitoral inédito a nível 
interno nas estruturas locais 
do Partido Socialista, tendo 
salientado a importância de 
que a escolha seja feita atra-
vés de um universo mais 
alargado que a estrutura à 
qual preside. 

No evento marcou pre-

TRABALHADORES DA AZINCON REUNIRAM COM IEFP
A sala polivalente da Bi-

blioteca Municipal José Ré-
gio foi palco de reuniões do 
IEFP Vila do Conde - Pó-
voa de Varzim com os cerca 
de 130 trabalhadores que 
perderam o emprego na 
têxtil Azincon. No segui-

mento do apoio e solidarie-
dade transmitidos pela pre-
sidente Elisa Ferraz, foram 
agendadas estas sessões com 
o objetivo de serem trans-
mitidas informações para o 
acesso ao subsídio de desem-
prego, bem como informar 

sobre a disponibilidade de 
oportunidades de colocação 
profissional. Em comuni-
cado, a Câmara Municipal 
promete que “continuará a 
acompanhar a situação des-
tes trabalhadores, na sua 
grande maioria mulheres, 

sença o presidente da dis-
trital do PS-Porto, Manuel 
Pizarro, que defendeu ser 
o momento dos cidadãos 
de Vila do Conde darem 
a resposta, tendo também 
feito o apelo à participação 
massiva. 

Os interessados em vo-
tar devem inscrever-se no 
PS até duas semanas antes 
de 15 de novembro para 
participarem no ato elei-
toral.

com a atenção necessária 
para minimizar os impac-
tos nas famílias de tão grave 
problema agora instalado 
nas mesmas”. A autarquia 
relembra que “este acompa-
nhamento social decorre no 
âmbito do Programa ‘Esta-

AVANÇAM OBRAS EM BAGUNTE, MOSTEIRÓ E CANIDELO
PASSAGEM HIDRÁULICA 
RECONSTRUÍDA

Já estão a decorrer as 
obras de execução da Pas-
sagem Hidráulica localizada 
na Rua de Santo António, 
em Bagunte, mais concreta-
mente num dos afluentes do 
Rio Ave, a Ribeira de Friães, 
obra há muito desejada pela 
população, salienta a Câma-
ra. A autarquia recorda que 
a reconstrução tornou-se 
necessária após o colapso 
parcial do tabuleiro na se-
quência das cheias de 2011, 
que provocaram uma cra-
tera com cerca de 3 metros 
de diâmetro, dificultando 
o acesso às propriedades. 
Segundo o município, esta 
reabilitação irá simplificar 
o funcionamento hidráulico 
de toda a zona a montante, 
apresentando uma solução 
com menos risco de entu-
pimento e ao mesmo tempo 
favorável a nível ambiental. 
A mesma fonte assegura 
que a estrutura irá também 
manter a função de captação 
de água para as duas levadas 
localizadas a jusante, uma 
em cada margem, com vis-
ta a uma futura reabilitação 
dos moinhos existentes. Re-
fira-se que a Rota das Raí-
zes, caminhos velhos de Vila 

do Conde, que liga a ponte 
D. Zameiro à cividade de Ba-
gunte, passa nesta passagem 
hidráulica.

LARGO DA LAMEIRA 
REMODELADO 

A Câmara de Vila do 
Conde revelou que já arran-
caram as obras de requali-
ficação de um dos pontos 
do concelho carregado de 
história quer pelos edifícios 
existentes, pelas atividades, 
mas também pelas vias que 
ali se cruzam. Trata-se do 
Largo da Lameira, o centro 
cívico de Mosteiró, onde 
em tempos funcionou uma 
das mais antigas farmácias 
do país, na altura, em 1755, 
ainda chamada de botica, 
a botica Azevedo. Refere a 

Câmara que a empreitada 
que vai custar quase 557 mil 
euros insere-se no projeto 
da Área de Reabilitação Ur-
bana  da freguesia que em 
termos administrativos está 
unida a Vilar. Os trabalhos 
durar sete meses e visam 
“contribuir para a regenera-
ção e requalificação urbana” 
do miolo de Mosteiró “bem 
como melhorar a qualidade 
e funcionalidade do espaço 
com vista à promoção de ati-
vidades culturais e de lazer”, 
assim como “criar boas con-
dições de funcionamento 
da  centenária feira semanal 
“Feira da Lameira” e refor-
çar a mobilidade e a acessi-
bilidade”. Na informação da 
edilidade há também um 
aspeto sensível sobre a subs-
tituição de árvores “danifica-

das” por novas espécies com 
características específicas 
para o local”. 

RUA REQUALIFICADA

A Câmara de Vila do Con-
de tem em curso obras de 
requalificação na Rua de Fa-
rilhe, em Canidelo. A inter-

venção visa o alargamento e 
pavimentação do arruamen-
to, bem como a construção 
de passeio e baía de estacio-
namento. Estes trabalhos da 
responsabilidade do Muni-
cípio pretendem colmatar 
dificuldades de circulação e 
reforçar a segurança rodo-
viária e pedonal no local.

mos Aqui’, criado no atual 
contexto da pandemia da 
Covid-19 e através do qual 
são disponibilizados às fa-
mílias que se encontrem 
em situação de emergência 
social todos os apoios ne-
cessários.
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NOVAS INSTALAÇÕES NA ESCOLA JÚLIO/SAÚL DIAS
Foram inauguradas no 

spassado dia 12 as novas 
instalações da Escola Bá-
sica Júlio/Saúl Dias – Pólo 
do Pré -Escolar e 1.º Ciclo, 
mas a Câmara Municipal 
advertiu que “não podia 
ser uma cerimónia aberta 
ao público, por questões 
de segurança relacionadas 
com a pandemia covid-19 
e com o necessário cum-
primento de todas regras 
impostas no momento”. As-
sim, só um número restrito 
de convidados pôde assistir 
ao descerramento da placa 
evocativa pela presidente 
da Câmara, Elisa Ferraz, 
acompanhada da Diretora 
do Agrupamento de Esco-
las. Acrescenta a autarquia 
que o equipamento signifi-

cou um investimento de 1,5 
milhões de euros e “propor-
cionará excelentes condições 
para o relevante trabalho de 
professores, alunos e pessoal 
não docente e permitirá a 
transferência dos alunos do 
Jardim de Infância de For-

PRÉMIOS DO CÍRCULO CATÓLICO DE OPERÁRIOS
O Círculo Católico de 

Operários já anunciou os 
vencedores do prémio lite-
rário Joaquim Pacheco Ne-
ves. A sessão de entrega dos 
diplomas será a 2 de outu-
bro e num registo diferente 
do habitual, mais restrito, 

para limitar o acesso de pes-
soas ao auditório da institui-
ção. Os vencedores relativos 
ao ano letivo 2019/2020 fo-
ram: Sofia Roque Igreja, no 
2.º ciclo, da Escola Frei João 
que submeteu a obra “O meu 
diário, os meus segredos, a 

minha vida; já do 3.º ciclo, 
o júri distinguiu com o pri-
meiro lugar Santiago José 
Maia Ferreira,   um aluno 
da Escola EB 273 D. Pedro 
IV, de Mindelo, que escre-
veu “Memórias de um gato” 
e quanto ao ensino secundá-

mariz e das Escolas Básicas 
Meia Laranja e Bairro Alto”. 
Além de material tecnoló-
gico, “o imóvel integra duas 
salas de Jardim de Infância e 
quatro do 1.º ciclo do ensino 
básico e ainda sala das ciên-
cias, de atividades diversas, 

de prolongamento, poliva-
lente e respetivos balneá-
rios, refeitório e gabinetes 
de trabalho para os profes-
sores e de atendimento aos 
pais. Dispõe igualmente de 
espaços exteriores, campo 
de jogos e de recreio, com 
equipamentos lúdico-des-
portivos adequados a estas 
faixas etárias”, descreveu o 
município.

RETOMA DA REDE 
DE TRANSPORTES

Em Vila do Conde os es-
tudantes que frequentam os 
diferentes níveis de ensino, 
1.º 2.º e 3.º ciclos e secundá-
rio, regressaram às respeti-
vas escolas para o início do 
novo ano letivo. A autarquia 

realça que está garantido 
o devido transporte para 
os estabelecimentos de 
ensino, tendo a presidente 
Elisa Ferraz, acompanha-
da pelo vereador com o 
pelouro da Mobilidade, 
Paulo de Carvalho, per-
corrido vários pontos do 
concelho para verificar “in 
loco” que não houve falhas 
e que está assegurada uma 
rede de transporte escolar 
eficaz. O Município desta-
ca que desenvolveu desde 
julho passado um proces-
so de negociação com os 
operadores de transporte, 
que culminou com a ga-
rantia da prestação deste 
importante serviço a todos 
os alunos e à população do 
concelho.

rio, uma aluna da escola José 
Régio foi a vencedora: Ana 
Rita Gonçalves, com o tra-
balho “O sol que nos separa”, 
foi considerada merecedora 
do primeiro prémio.

Na noite anterior, dia 1, 
decorrerá o Lançamento do 

EXECUTIVO CONTESTA E LAMENTA VENDA DA RÁDIO LINEAR
A Câmara de Vila do 

Conde aprovou por unani-
midade um voto de Protesto 
/ Lamento pela venda da rá-
dio Linear. O documento foi 
apresentado pelo Movimen-
to Nós Avançamos Unidos 
(obteve os votos favoráveis 
dos eleitos pelo PS e PSD) 
relativamente à realização 
do negócio que entende ser 
“prejudicial para Vila do 
Conde e para todos os vi-
lacondenses”. A licença da 
Rádio Linear pertencia à so-
ciedade M90 Radiodifusão, 
Lda, que a cedeu à Rádio 
Sem Fronteiras-Sociedade 
de Radiodifusão, S A, com 
frequência no concelho de 
Oeiras, empresa detentora 
do alvará da Rádio Positi-
va. A Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social 
decidiu aprovar o “Pedido 
de cessão do serviço de pro-
gramas da Rádio Linear”, 
tendo a autarquia registado 
que tal significa que “o con-
celho deixa de ter uma rádio 
de cariz local, com progra-

mação e informação própria 
realizada em Vila do Conde”. 
O executivo liderado por 
Elisa Ferraz considera que, 
“depois do fim da Rádio Foz 
do Ave e com as alterações 
que se preveem na linha edi-
torial e na programação da 
Rádio Linear, Vila do Conde 
sofre mais um revés com a 
transformação de um órgão 
de comunicação social ex-
clusivamente local, que dava 
voz às instituições e associa-
ções do concelho”.

BALANÇO POSITIVO 
NO SOCORRO BALNEAR

A Câmara de Vila do Con-
de, num balanço da época 
balnear, considera que esta 
terminou com um saldo 
muito positivo. A autar-
quia destaca o facto de não 
existirem vítimas mortais, 
tendo sido realizados 24 
salvamentos, 29 evacuações 
para o hospital e 369 ações 
de primeiros socorros, se-
gundo dados avançados pela 

Capitania de Vila do Conde. 
A edilidade aponta que “es-
tes resultados confirmam a 
eficaz vigilância suportada 
pelo município nos 17 quiló-
metros da costa, bem como 
a permanente melhoria 
da qualidade do concelho, 
criando condições que afir-
maram Vila do Conde como 
um destino balnear seguro 
para os vilacondenses e para 
os muitos veraneantes” que 
estiveram de visita no verão. 
A Câmara fez questão de 
“salientar que as condições 
de segurança dos utentes 
das praias foram executadas 
em articulação com as vá-

rias entidades com compe-
tências nesta matéria: APA, 
Capitania de Vila do Conde, 
Docapesca, a Associação dos 
Concessionários de Praia e 
com a Associação de Nada-
dores Salvadores”. 

RECOLHA PORTA-A
-PORTA VAI CRESCER 

A Câmara de Vila do Con-
de revela que arrancou com 
mais uma fase “recolha de 
resíduos multimaterial, de 
resíduos alimentares e de 
lixo porta-a-porta, com no-
vos circuitos, de forma regu-
lar, na zona Norte da cidade, 

abrangendo cerca de 3100 
fogos. Para já está a ser en-
tregue material informativo 
e já de seguida, acrescenta 
o município, vão ser distri-
buídos gratuitamente a cada 
habitação equipamentos 
empilháveis para recolha de-
dicada de papel/cartão, plás-
tico/metal, vidro, alimen-
tares e lixo. A ideia é que 
os vila-condenses possam 
fazer a separação em casa e 
nos dias certos coloquem os 
recipientes para recolha, tal 
como já sucede, desde 2018, 
em 900 fogos situados a nas-
cente da Estrada Nacional 
13 e que permitiu a retirada 
de 570 toneladas de resíduos 
do processo que termina na 
incineração indiscriminada. 
Mas este projeto tem outra 
vantagem que até está no 
nome “Reciclar é dar+”. É 
que, segundo o comunicado 
da autarquia, “os resíduos 
recicláveis entregues rever-
ter-se-ão em apoios a favor 
dos Bombeiros Voluntários 
de Vila do Conde”.

Livro de Bolso com os con-
tos vencedores da edição 
2018/2019: “Uma questão 
de racismo” de Letícia Ro-
cha, “Uma má decisão” de 
Inês Russo e “Os livros da 
prateleira esquecida” de 
Maria João Sampaio. 
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FUTEBOL 

OS ARRANQUES COMPETITIVOS DE VARZIM E RIO AVE

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

RUI RODRIGUES

Olhando o início da II 
Liga, entendo que a vitória 
do Varzim sobre o Porto B 
por 1-0 e os empate a zero 
no terreno do Chaves e na 
receção ao Arouca valeram 
mais pelos resultados do que 
pela qualidade de jogo apre-
sentada pelo coletivo. 

Penso que a equipa do 
Varzim está ainda numa fase 
de crescimento e terá que 
evoluir o modelo tático e tra-
balhar o sistema, os automa-
tismos e comportamentos 
posicionais que potenciem 
um melhor acerto de passe e 
ritmo de circulação de bola 
no setor intermediário. Os 
espaços de criação de dese-
quilíbrios interiores poderão 
surgir com mais apoios fron-
tais e recuados que facilita-
rão a ligação entre setores. 
A equipa tem de aumentar 

a agressividade e intensida-
de no meio campo e colocar 
mais jogadores nos proces-
sos ofensivos sem perder os 
bons equilíbrios defensivos 
que vem apresentando após 
a perda com a subida alter-
nada de aproximação de um 
dos médios Diarra ou Rui 
Moreira para zonas de cria-
ção onde joga André Vieira. 
A criação de ângulos e linhas 
de passe que permitam aos 
médios receber e tirar a bola 

da pressão em segurança 
através de trocas posicionais 
e mobilidade pode acelerar o 
ritmo e qualidade de circu-
lação. 

Ao mesmo tempo, vendo 
o arranque oficial do Rio 
Ave, destaque para a justa vi-
tória por 2x0 sobre o Borac 
para a Liga Europa. Um jogo 
em que teve o mérito de sa-
ber respeitar o adversário e a 
qualidade superior técnica e 
tática dos seus jogadores fez 
a diferença no final do jogo. 

No início da I Liga a equi-
pa empatou 1-1 em Tondela, 
onde concedeu 45 minutos 
de avanço ao adversário mas 
após o intervalo a equipa 
melhorou, com as substitui-
ções, a intensidade, agres-
sividade e pressão sobre o 
adversário, ao mesmo tem-
po que correu correu riscos, 

subiu linhas e acabou por 
empatar nos descontos por 
Meshino. A rotatividade no 
onze com 5 alterações penso 
que foi natural e não retirou-
qualidade nem consistência 
tática à equipa. O coletivo 
precisa de ligar melhor as fa-
ses de construção, definição 
e finalização. A equipa está a 
crescer em competição pois 
tem um calendário apertado 
de jogos neste início de épo-
ca e a consolidação de pro-
cessos e princípios será fun-
damental para a evolução da 
mesma. O Rio Ave continua 
com uma cultura de posse e 
controle do jogo, iniciando 
a construção em seguran-
ça e com qualidade, com o 
seu bloco defensivo muito 
subido e tem preferenciado 
a estrutura posicional de 
4x2x3x1.

CONCURSO PÓVOA SEMANÁRIO - I / II LIGA DE FUTEBOL 2020/21
 Começou da melhor forma o concurso de palpites sobre os jogos envolvendo o Varzim na II Liga e o Rio Ave na I Liga. Os nossos convidados acertaram 

em cheio em diversos resultados finais ou pelo menos na tendência de cada partida, com destaque para a maior pontaria de Pedrinho, que lidera a tabela.

A atividade do futebol 
popular poveiro vai ser reto-
mada na nova época apenas 
com o escalão sénior mascu-
lino e o feminino. A revela-
ção foi feita em comunicado 
pela Comissão Coordenado-
ra após a Câmara da Póvoa, 
através do vereador com o 
pelouro do desporto, Luís 
Diamantino, ter dado o aval 

BOLA VAI ROLAR MAS SÓ 
COM SENIORES E FEMININOS

para o recomeço da compe-
tição. 14 clubes foram con-
vocados para uma reunião 
preparatória que estava aga-
neda para ontem à noite. São 
eles o Aguçadoura, Avero-
mar, Amorim, Argivai, Bei-
riz, Balasar, Estela, Laundos, 
Leões da Lapa, Matriz, Na-
vais, Terroso, Rates e Regufe. 
Nesse encontro terão sido 

tomadas decisões essenciais 
para que a bola possa voltar 
a rolar de forma oficial nos 
diversos terrenos do conce-
lho, adaptando o regulamen-
to e as regras de treino/jogo 
às restrições determinadas 
pela Direção Geral da Saúde 
em relação à pandemia da 
Covid-19. 

ANDREA 
SILVA

4 PONTOS

PAULO 
AREAL 

2 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

2 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA
3 PONTOS

PAULO 
MORIM 

0 PONTOS

PEDRINHO 
ROCHA

6 PONTOS

PEDRO 
GOMES

4 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

5 PONTOS

RUI 
MAIA 

3 PONTOS

Covilhã 2x3 Varzim 
Varzim 2x1 Académica

Rio Ave 3x2 Vitória
Famalicão 2x2 Rio Ave

Covilhã 1x0 Varzim 
Varzim 1x0 Académica

Rio Ave 0x0 Vitória
Famalicão 1x1 Rio Ave

Covilhã 0x1 Varzim 
Varzim 1x1 Académica

Rio Ave 1x1 Vitória
Famalicão 0x1 Rio Ave

Covilhã 1x0 Varzim 
Varzim 1x1 Académica

Rio Ave 1x1 Vitória
Famalicão 1x2 Rio Ave

Covilhã 0x1 Varzim 
Varzim 1x0 Académica

Rio Ave 1x0 Vitória
Famalicão 1x1 Rio Ave

Covilhã 1x1 Varzim 
Varzim 1x0 Académica

Rio Ave 2x1 Vitória
Famalicão 0x1 Rio Ave

Covilhã 1x2 Varzim 
Varzim 2x1 Académica

Rio Ave 2x2 Vitória
Famalicão 1x1 Rio Ave

Covilhã 1x2 Varzim 
Varzim 1x0 Académica

Rio Ave 1x1 Vitória
Famalicão 0x1 Rio Ave

Covilhã 1x1 Varzim 
Varzim 2x1 Académica

Rio Ave 1x0 Vitória
Famalicão 1x1 Rio Ave
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FUTEBOL

RICARDO, UM LOBO DO MAR “CORAÇÃO DE LEÃO”

  APOSTA EM JOVEM

O avançado Nicolas 
Souza assinou contrato 
profissional com o Varzim. 
O anúncio foi feito pelo 
clube, cujo jogador, de 
apenas 19 anos, alinhou na 
época passada na equipa 
de juniores, tendo aponta-
do cinco golos em apenas 
quatro jogos. O atacante 
brasileiro confessou-se 
“muito feliz” por ver que 
“o clube está atento ao tra-
balho” que realizou, tendo 

prometido “dar tudo” pelo 
emblema alvinegro e mani-
festado a esperança de “um 
dia entrar no estádio com a 
equipa principal”.

EQUIPA B VENCE

A outra equipa sénior de 
futebol esteve em ação no 
passado fim de semana. O 
Varzim B venceu por 2x0 
no terreno do Rio Tinto na 
primeira jornada da Divi-
são de Elite – Pró-Nacional. 
Marcus Vinicius e Ricardo 

 RIO AVE À CONQUISTA DA EUROPA
A estreia em competi-

ções oficiais do Rio Ave, 
acabou por ser positiva. 

Na Liga Europa, os vi-
lacondenses viajaram até 
à Bósnia Herzegovina e, 
na cidade de Banja Luka, 
defrontaram o Borac, ven-
cendo por duas bolas a 
zero. Um jogo que espe-
lhou o muito trabalho que 
o novo treinador Mário 

Silva tem pela frente, já que 
saíram jogadores importan-
tes dando lugar a outros que 
precisam de tempo para se 
adaptar. No entanto, a deci-
são na eliminatória acabou 
por pender para o Rio Ave, 
mercê dos golos já em perío-
do de descontos de Tarantini 
e de Jambor. Segue-se o Be-
siktas, o forte emblema tur-
co, numa missão facilitada 

pela ausência de público. No 
entanto, este é um adversário 
com grande cartel no futebol 
mundial e terá que ser um 
Rio Ave forte para conseguir 
fazer história. 

No plano interno, a es-
treia na I Liga aconteceu em 
Tondela. Um jogo em que a 
equipa liderada por Mário 
Silva foi cedo surpreendida, 
consentindo um golo logo 

Fernandes marcaram os 
golos na parte final do final 
do jogo. A segunda jornada 
da prova prevê a receção ao 
Candal no próximo domin-
go à tarde. 

FEMININO PREPARA-SE

A equipa feminina do Var-
zim vai estrear-se na série 
norte da II Divisão Nacional 
no reduto do Romariz (Lou-
sada) no dia 4 de outubro. 
Assim ditou o sorteio reali-
zado na  Cidade do Futebol 

aos 9 minutos com o central 
Ricardo Alves a cabecear 
para o fundo das redes. A 
reação dos vilacondenses 
acabou por acontecer, do-
minando nas estatísticas em 
todos os itens. No entanto, o 
melhor que o Rio Ave conse-
guiu foi chegar à igualdade, 
já nos descontos, com um 
golo do reforço japonês Ryo-
taro Meshino. Na próxima 
jornada, o Rio Ave recebe o 
Vitória Sport Club.

em Oeiras. O calendário 
indica que o primeiro jogo 
em casa será uma semana 
depois, no dia 11, frente ao 
Brito. O campeonato prosse-
gue com a visita ao Feirense, 
a receção ao Grijó, as deslo-
cações ao Vilaverdense e ao 
Vildemoinhos, terminando 
a primeira volta com a rece-
ção ao Valadares Gaia. 

Na preparação para o ar-
ranque oficial, as varzinistas 
perderam frente ao Viajes 
Interrías em partida que de-
correu no Campo do Amo-
rim, no passado domingo, 
tendo as espanholas acabado 
por se superiorizar graças a 
um único golo.

DERROTA NO AREAL

O Varzim perdeu por 4x3 

(após prolongamento) dian-
te do Buarcos na final do 
Regional de futebol de praia 
que decorreu no último do-
mingo. A formação alvine-
gra saiu derrotada da partida 
decisiva realizada na Figuei-
ra da Foz, mas já estava auto-
maticamente apurado para a 
fase final de acesso ao esca-
lão principal que vai decor-
rer na Nazaré no próximo 
fim de semana, envolvendo 
mais sete adversários. 

À  3ª jornada, o Varzim 
soma 5 pontos, fruto de uma 
vitória na estreia por 1-0 
contra o Porto B e 2 empa-
tes. O primeiro em casa de 
um dos fortes candidatos à 
subida ( Chaves) e o segun-
do contra o Arouca, nova-
mente na Póvoa. O balanço 
de pontos até acaba por ser 
positivo, mas as exibições 
já começaram a despoletar 
muitas criticas ao técnico 
Paulo Alves. Embora a pré 
época já tenha começado no 
mês de Agosto, a realidade é 
que há muita gente nova no 
plantel em relação à época 
passada, quer no onze inicial 
quer no banco de suplentes. 
Apenas 3/4 jogadores da 
época passada entraram de 
início nos primeiros jogos 
e o técnico alvinegro pede 
tempo para que a qualidade 
de jogo melhore. E se Yusuf 
marcou o único golo em cer-
ca 285 minutos, o outro lado 
da moeda revela um Varzim 

forte a defender. Um quinte-
to que soma todos estes mi-
nutos, com o guarda-redes 
Ricardo como principal fi-
gura. Para muitos, o melhor 
nos 3 jogos, mas só mesmo 
contra o Arouca o guardião 
poveiro mereceu o prémio 
de “homem do jogo”. Segue-
-se o jogo na Covilhã (sába-
do às 11h) e o tempo é curto 
para grandes mudanças, mas 
será contra um adversário 
que ainda não pontuou que 
os Lobos do Mar terão que 
provar alguma evolução na 

dinâmica ofensiva. Na Co-
vilhã o Varzim não tem sido 
particularmente feliz, mas 
este será um verdadeiro teste 
à liderança de Paulo Alves, 
que no final do jogo contra 
o Arouca já sentiu algum 
descontentamento de alguns 
adeptos na porta 1 do Está-
dio.

Paulo Alves:  “Em casa, 
temos que ser mais fortes 
do que fomos hoje. Embo-
ra tenhamos tido algumas 
oportunidades, conseguindo 
mesmo um remate ao pos-
te, é verdade é que temos 
que fazer muito mais. Nes-
ta Liga não há jogos fáceis, 
e o Arouca provou ser uma 
equipa com jogadores expe-
rientes e que nos causou al-
gumas dificuldades. é certo 
que vamos somando pontos, 
mas temos que ir à procura 
destes dois pontos perdidos 
noutro jogo fora, já que en-
caramos todos os jogos com 
o espirito de vitória”.
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A última semana ficou 
marcada pelos primeiros 
treinos na piscina olím-
pica (50 metros) da Var-
zim Lazer para as várias 
equipas de Pólo Aquático 
do Clube Naval Povoen-
se.  Há mais de meio ano 
que os atletas estavam 
privados dessa possibi-
lidade. Os absolutos co-
meçaram primeiro e os 
restantes escalões entram 
em ação no dia seguinte. 

“Com a implementa-
ção e cumprimento do 
plano de contingência 
elaborado pela empresa 
municipal, estando as-
seguradas as condições 
de segurança necessárias 
para a prática da moda-
lidade e com a necessária 
responsabilidade que nos 
são, a todos, exigidas, os 
atletas regressam ao seu 
local de treino habitual”, 
revelou o clube em co-
municado. “Numa época 
que se espera, em quase 
tudo, atípica, este ‘regres-
so a casa’ marca a repo-
sição de alguma da nor-
malidade perdida desde 
o início da pandemia, em 
março passado, altura 
em que o clube deixou de 
ter acesso à ‘sua’ piscina”, 
sublinharam os respon-
sáveis do CNP. 

PÓLO DO CNP 
VOLTOU À 
PISCINA 
OLÍMPICA

O pesadelo terminou para 
a secção de Hóquei em Pa-
tins do Clube Desportivo 
da Póvoa. Depois de uma 
descida de divisão completa-
mente inesperada na última 
época, a honra dos poveiros 
foi resgatada pela conquista 
de um dos três lugares que 
permitem novamente fazer 
parte do lote das equipas 
que irão disputar a segunda 
divisão - zona norte. Ainda 
com o jogo contra o Fânze-
res por disputar, os poveiros 
conseguiram o passaporte 

HÓQUEI DE REGRESSO À II DIVISÃO
no passado domingo fruto 
de uma vitória contra o Li-
mianos por 2-7. No entanto, 
em Ponte de Lima, foi preci-
so sofrer e lutar muito. Uma 
equipa à imagem do treina-
dor Ruben Fangueiro, que 
apesar de ver o rival adian-
tar-se com 2 golos, soube 
reagir e demonstrar confian-
ça nos jogadores para dar a 
volta por cima. Com Miguel 
Castro de stick quente (3 go-
los), juntamente com João 
Abreu (2 golos) Ziga e Zé 
Carvalho, os poveiros foram 

conseguindo a vantagem 
que Rodolfo Sobral na baliza 
tratou de manter inalterável. 
A festa fez-se em moldes de 
contenção, até porque foi só 
na viagem de regresso que, 
após muitas consultas aos 
regulamentos, foi confirma-
da a subida de divisão. No 
entanto, no próximo sábado, 
existe ainda a oportunidade 
de carimbar o passaporte 
com “o selo dourado” dos 
verdadeiros campeões, na 
recepção ao Fânzeres, num 
jogo agendado para as 18h. 

PÓVOA ANDEBOL ESTREOU-SE COM TRIUNFO
No jogo correspondente à 

2ª jornada do Campeonato 
Placard Andebol 1, a equipa 
do Póvoa Andebol Clube es-
treou-se a ganhar. 

Depois de adiada a 1ª jor-
nada, com os poveiros a te-
rem que viajar até Madeira, 
foi a Sanjoanense que calhou 
em sorte para apadrinhar o 
primeiro jogo dos comanda-
dos de Jorge Carvalho no es-
calão maior da modalidade. 
Foi uma primeira parte algo 

 Ruben Fangueiro (trei-
nador):   “Conseguimos o 
que todos esperavam, re-
gressar a uma divisão, que 
será no  mínimo  a que a 
grandeza deste clube mere-
ce. Não foi fácil, mas todos 
acreditamos que esta equi-
pa tem condições para estar 
noutro patamar. O hóquei 
tem grandes tradições no 
clube, com uma presença 
na 1ª divisão, e iremos con-
tinuar a trabalhar para que 
isso possa voltar a ser pos-
sível, com a ajuda de todos”.

aquém das possibilidades do 
conjunto poveiro, com os 
visitantes a conseguirem ir 
para o descanso com 3 golos 
de vantagem. Na segunda 
metade tudo foi diferente, 
com a equipa poveira a rea-
gir cedo e em poucos minu-
tos a equilibrar o marcador. 
Já nos minutos finais, passa-
ram para a frente do marca-
dor, com António Ventura 
e o guarda redes Humberto 
Gomes com desempenhos 

individuais de relevância. 
Como nota positiva, é de 

referir o nível de organiza-
ção dos responsáveis do clu-
be poveiro, no regresso dos 
jogos ao Pavilhão Municipal, 
que por conta das restrições 
pandémicas ainda não pôde 
contar com os adeptos. 

No final do jogo, o cen-
tral Ventura referiu que “se 
queremos ser fortes neste 
campeonato, teremos que 
entrar nos jogos com outra 

atitude. Hoje, deixamos que 
a Sanjoanense fosse ganhan-
do confiança por conta das 
vantagens que permitimos. 
Temos um excelente plantel, 
com gente com experiência 
de 1ª divisão, e com con-
dições de realizar um bom 
campeonato.” 

No próximo sábado, a 
equipa poveira viaja até Se-
túbal, para realizar o jogo da 
3ª jornada, agendado para as 
18horas.

INSCRIÇÕES ABERTAS
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BASQUETEBOL FALHA SUBIDA MAS MANTÉM SONHO VIVO
 A final a duas mãos con-

tra a Académica/Efapel, 
não correu de feição para 
a equipa liderada pelo pro-
fessor José Ricardo. Duas 
derrotas (84-72 fora, e 77-
82 em casa) abortaram o 

objetivo dos poveiros numa 
temporada atípica, já que 
eram os grandes favoritos 
à conquista da 2ª vaga, por 
alturas da paragem do cam-
peonato, devido à pande-
mia. Retomada a atividade, 

a preparação para a final foi 
a possível, e mesmo com a 
reestruturação do plantel 
(entradas de João Embaló, 
Mark Edwards e Anthony 
Smith), os poveiros não con-
seguiram ser mais fortes que 

VOLEIBOL DO CDP JÁ É DE PRIMEIRA

A formação sénior mas-
culina de voleibol do Clube 
Desportivo da Póvoa sa-
grou-se a melhor equipa do 
play-off de acesso à 1ª divi-
são, concluindo o Torneio 
realizado nos últimos dois 
fins de semana em Matosi-
nhos com 4 vitórias nos jo-
gos realizados, e todos por 
3 sets a 0. 

Desde a estreia contra a 
frágil equipa açoriana do 
CDMarienses, que o “fala-
tório” na cidade (e não só) 
elevava a equipa liderada 
pelo poveiro Edgar Silva a 
um patamar de primeira. 
Grandes exibições se segui-
ram com o Ala Gondomar 
e G. Santo Tirso e esta ver-
dadeira “dream team” do 
voleibol local conquistou 
por direito próprio a admi-
ração de todos. Depois da 
derradeira vitória contra a 
A.Espinho, foi em ambien-
te de festa que foram rece-
bidos no parque de esta-
cionamento do clube, com 
uma manifestação espontâ-

nea da autoria das jogadoras 
seniores, com muita gente a 
aderir. Naturalmente, à boa 
maneira portuguesa, a con-
quista foi celebrada com um 
jantar num restaurante local, 
que é também um patroci-
nador da secção de voleibol, 
o “Zé das Letras”.

ARMADA 
VENEZUELANA COM 
CORAÇÃO POVEIRO

Ao capitão Ismel Ramos, 
juntaram-se mais dois com-
patriotas: Jesús Gomes e Ro-
nal Fayola, que vieram acres-
centar poder na rede, tanto a 
atacar como a defender. Três 

venezuelanos que em pou-
co tempo ganharam raízes e 
já falam como verdadeiros 
poveiros. Autênticos joga-
dores de equipa, sem tiques 
de vedetismo, são hoje uma 
referência que seguramente 
irá entusiasmar muitos jo-
vens para a prática do volei-
bol. Para “el capitano Ismo”, 
o clube que os acolheu é e 
será sempre parte das nossas 
famílias. “Com esta situação 
da Covid-19, o Desportivo 
da Póvoa abriu as suas por-
tas e nunca iremos esquecer 
esse gesto. Estamos agrade-
cidos a todos pela confiança 
já dizemos que também so-
mos poveiros”.

GARI, IGOR E MARIA 
CARLOS: UMA 
TRIPLA VENCEDORA

As grandes vitórias co-
meçam a ser delineadas nos 
bastidores e esta grande con-
quista do voleibol poveiro, 
começou em tempo de in-
certezas. Com a pandemia 
a provocar o cancelamento 
das provas, este trio de po-
veiros não cruzou os braços 
e afincadamente começou 
a preparar um plantel para 
estar na elite do voleibol na-
cional. 

O regresso de alguns po-
veiros: Diogo Arriscado, 
Fábio Milhazes e Fábio Lou-

renço, a contratação de um 
quarteto ao Fiães : Luís 
Godinho, Francisco Amo-
rim, Guilherme Moreira e 
Vlado Tolmatchov, e a con-
tinuidade de atletas como:   
João Orfão, Ricardo Go-
mes, João Barbosa, Miguel 
Ferreira, João Silva, Pedro 
Oliveira e António Costa. 

Mesmo na adversidade, a 
preparação do play-off foi 
acontecendo com total em-
penho coletivo, que acabou 
por dar os frutos desejados. 
Chegar à 1ª divisão deixou 
de ser um sonho, que o téc-
nico Edgar Silva dedicou de 
forma emocionada ao seu 
falecido pai.

a Académica. “Foram-se os 
anéis, mas ficaram os dedos” 
e a equipa poveira já tra-
balha a pensar na próxima 
época, assumindo manter 
o objetivo de chegar à Liga 
Portuguesa. No primeiro 

teste desta nova pré-época, 
os comandados de José Ri-
cardo venceram o Guifões 
por 72-55, já sem contar 
com os atletas americanos, 
que entretanto foram dis-
pensados.
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 A estratégia de Klopp 
neste mercado foi como 
uma pessoa que vai a uma 
cadeia de fastfood e esco-
lhe um ingrediente extra a 
acrescentar a um menu de 
qualidade já existente. O 
plantel do Liverpool é como 
um menu de qualidade, 
muita qualidade por sinal, e 
Klopp viu um extra de clas-
se ser acrescentado nas duas 
últimas contratações. A pri-
meira foi de Th iago Alcânta-
ra, médio espanhol de pura 
excelência que jogava no 
Bayern Munique e acabou 
de ganhar a Liga dos Cam-
peões. A segunda foi o nos-
so português Diogo Jota que 
deixa assim a armada por-
tuguesa em Wolverhampton 
para rumar a Liverpool e ser 
uma grande dor de cabeça 
para as defesas contrárias. 

A abertura da II Liga fi -
cou marcada pela vitória 
do Varzim frente ao Porto 
B por 1-0. Os alvinegros 
entraram a vencer no cam-
peonato, mas escorregaram 
no passado fi m de semana 
ao empatar frente ao Cha-
ves por 0-0. Embora não 
tenham perdido nenhum 
jogo até ao momento, os 
lobos do mar contam com 
uma vitória e um empa-

te nos dois primeiros jogos 
ofi ciais. Ora se para Paulo 
Alves a equipa que ganhou 
frente ao Porto B é “equipa 
que ganha não se mexe”, a 
equipa que jogou frente ao 
Chaves, “tem que ir crescen-
do e ter mais jogadas e mais 
oportunidades no plano 
ofensivo” afi rmou o técnico 
em conferência de imprensa.

Ao que tudo indica o Var-
zim continua a trabalhar 

...  Alan Shearer é o 
maior goleador de todos 
os tempos da Premier lea-
gue. Foram 260 golos no 
total.

LIVERPOOL EXTRA CLASSE 

SABIA QUE ...

ARRANQUE A TODO O GÁS 

A CONQUISTA DA EUROPA
A temporada começou 

da melhor forma entrando 
com o pé direito na con-
quista da Europa, a primei-
ra etapa foi ultrapassada. A 
experiência e a serenidade 
do capitão Tarantini e a 
alma da Caravela foram a 
chave para arrancar uma 
vitória suada na Bósnia! 
O novo timoneiro, Mário 
Silva, lançou Gelson Dala 
e o internacional angolano 
foi decisivo para agitar as 
águas num jogo difícil que 
parecia atado ao nulo. Para 
fechar a contenda, frente ao 
Borac, o regressado Jam-
bor carimbou o passaporte 
mesmo em cima do apito 
fi nal. Venha o Besiktas! Os 
carimbos do passaporte 

têm aumentado, uma vez 
que vai ser a estreia do Rio 
Ave na Turquia. Um desafi o 
complicado mas que os Vi-
lacondenses encaram com 
toda a sua raça e alma ca-
racterística. Antes de rumar 
para leste os Vilacondenses 
foram até Tondela suar para 
arrancar um ponto, num 
jogo com domínio total dos 
verde e brancos mas com 
uma bravura que só os bei-

Zagueiro de estampa física impressionante, Washington aterrou em Portugal em 1974 com 
um currículo respeitável conquistado no futebol brasileiro. Aguerrido, imponente, impiedoso 
na marcação, muito forte no jogo aéreo, incansável na defesa das suas cores, era um esteio 
defensivo e um líder natural, senhor de um poderoso remate que o tornava chave nos livres.

Chegou ao Varzim oriundo do Espinho, a tempo de integrar as notáveis equipas de António 
Teixeira que fi zeram fi gura entre os maiores. A história de Washington no Varzim foi inter-
calada com passagens pelo vizinho Rio Ave. Em 1981/82 regressou aos Lobos do Mar e foi 
instrumental na subida de divisão e na estabilização do clube na Primeira nos anos seguintes.

Protagonizou uma carreira longa e bonita. Onde quer que jogasse, num santuário repleto 
como o Maracanã, nos grandes relvados ou num modesto pelado, Washington destacava-se 
pela presença, espírito competitivo e porte. Figura incontornável do futebol português, encan-
tou e deixou-se encantar pelo Mar e pelas Gentes da Póvoa.

WASHINGTON

Se por um lado, todos idea-
lizamos que Th iago encaixe 
com naturalidade no onze 
inicial, por outro lado, Dio-
go Jota tem uma tarefa bem 
mais complicada, uma vez 
que tem pela frente, um dos 
tridentes ofensivos mais de-
molidores dos últimos anos 
no futebol europeu. Mané, 
Firmino e Salah são os ha-
bituais titulares mas a ver-
dade é que também nunca 
tiveram uma concorrência 
ao nível de Jota. Contabili-
zando todas as competições 
e número de jogos que o Li-
verpool terá esta época, será 
mais que sufi ciente para o 
português mostrar o por-
quê de ter sido contratado 
e certamente que um dia irá 
ser ele um dos focos princi-
pais do trio ofensivo do Li-
verpool.

rãs conseguem colocar em 
jogo, teve de ser o japonês 
Ryotaro “Tsubasa” Meshino 
a sair do banco e marcar o 
golo nos minutos fi nais. O 
foco parte agora para mais 
uma eliminatória rumo 
ao sonho de chegar o mais 
longe possível na segunda 
prova mais importante de 
clubes a nível europeu. Va-
mos ter jogo em Vodafone 
Park, vamos ter Rio Ave FC!

para dar seguimento ao 
trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido Atual-
mente a equipa de Paulo 
Alves ocupa a terceira po-
sição com 4 pontos. 
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TÍTULOS REGIONAIS PARA MASTERS DO CDP E DO NAVAIS
O Desportivo da Póvoa 

e o Centro Desportivo e 
Cultural de Navais subi-
ram várias vezes ao pódio 
na última edição do Regio-
nal de Masters que decor-
reu em Lousada. 

No CDP, destaque para 
os títulos regionais de Tony 
Calvo no escalão M35 nas 
provas dos 200m, 400m e 
800m. Merecem também 
referência as vitórias de 
Paulo Costa no escalão 
M40 nos 400m barreiras, 
de Conceição Santos no 
escalão F40 nos 200m, de 
Sónia Eusébio no escalão 
de F35 no Lançamento do 
Disco, de Fátima Silva no 
Escalão de F50 nos 3000 
m e de Marisa Pereira no 

Foram 17 anos a pre-
parar esta conquista, mas 
depois de algumas ten-
tativas, eis que a equipa 
sénior de futsal do Caxi-
nas conseguiu a almejada 
subida à elite do futsal 
nacional. Com um traba-
lho ímpar na Formação, 
a equipa caxineira apre-
sentou-se no play-off com 
a sua imagem de marca. 
Jovens futsalistas, apoia-
dos por um punhado de 
outros mais experientes. 

Primeiro venceram o 
Barreirense por 5-1, mas 
depois tiveram que sofrer 
para vencer o Ferreira de 
Zézere. Um adversário re-

cheado de brasileiros e que 
até esteve a vencer. No en-
tanto, a equipa liderada por 
Nuno Silva conseguiu dar a 
volta ao marcador perto do 
fim com Pretoa selar o pas-
saporte para a Liga Placard. 
Estão de parabéns as gentes 
das Caxinas: a presidente 
Sílvia Alves, o diretor téc-
nico Raul Moreira, todos 
os colaboradores e, natural-
mente, toda a estrutura da 
equipa técnica. 

A equipa do Rio Ave tam-
bém marcou presença no 
em Torres Novas, com uma 
estreia vitoriosa sobre o Sas-
soeiros por 3-2, mas acabou 
eliminado pelo Ferreira do 

MODALIDADES

CAXINAS CHEGA AO TOPO DO FUTSAL NACIONAL

escalão F35 sagrou-se nos 
3000 m marcha. 

No CDC Navais são de 
realçar os títulos regionais 

POVEIRO VOLTA A DEFENDER PORTUGAL NO MUNDIAL
Rui Costa foi selecionado 

para representar Portugal no 
Campeonato do Mundo de 
Estrada, em Itália. O povei-
ro integra um lote de quatro 
ciclistas que terão pela frente 
a prova de fundo no próxi-
mo domingo. Ivo Oliveira, 
Nelson Oliveira e Rúben 
Guerreiro serão os parceiros 
de Rui Costa, atual campeão 
nacional e antigo campeão 
mundial em 2013. A corrida 
será integralmente disputa-
da em circuito, que tem um 
perímetro de 28,7 quilóme-
tros, que será percorrido 9 
vezes para totalizar 258,2 
quilómetros, sendo marcado 
pelo acumulado de subida 
de 5 mil metros e tendo as 

principais dificuldades cen-
tradas em duas subidas. 

Na antecâmara desta com-

petição, Rui Costa termi-
nou o Tirreno-Adriatico na 
28ª posição da classificação 
geral, concluindo a prova 
italiana de oito etapas a 14 
minutos e 10 segundos do 
vencedor. “Não saiu como 
desejado, mas dias melhores 
virão. Obrigado a todos pelo 
o apoio”, disse Rui Costa, que 
somou mais 20 pontos para 
o ranking da União Ciclista 
Internacional e está agora no 
lugar 47, mantendo-se como 
o melhor português. No ho-
rizonte do corredor da equi-
pa UAE Emirates estarão de-
pois as clássicas das Ardenas 
no final deste mês e início de 
outubro, antes da participa-
ção na Volta a Espanha.

obtidos por José Alberto 
Silva nos Lançamentos do 
Peso,  Disco e  Martelo. Em 
evidência estiveram também 

os campeões Fernando Silva 
nos 3000 obstáculos e nos 
800 metros, Carlos Eusébio 
no Salto à Vara e José Gomes 

nos 800 metros. As esta-
fetas masculinas 4x100 e 
4x400 sagraram-se vice-
-campeãs.

JÚNIOR VICE-CAMPEÃO 
NACIONAL DE CRONO

Lucas Lopes sagrou-se vi-
ce-campeão nacional júnior 
de contra-relógio. O ciclista 
da equipa Póvoa de Varzim 
/ CDC Navais foi o segundo 
mais rápido na prova de 17,6 
quilómetros realizada em 
Castelo de Vide. O poveiro 
foi o melhor da formação 
que teve em competição seis 
cadetes e cinco juniores. Lu-
cas Lopes demorou 25 mi-
nutos e 29 segundos a com-
pletar o percurso. Este é o 
ano de estreia do promissor 
corredor num novo escalão, 
depois de em 2019 ter con-
quistado a Volta a Portugal 

de cadetes e ter sido vice-
-campeão nacional. Na se-
mana anterior já tinha sido 
sexto classificado no Nacio-
nal de Rampa. 

Zézere por 7-2. Foi a despe-
dida da equipa liderada por 
André Crud, que será nova-
mente um candidato à subi-
da na próxima época.

Em pré-época já se encon-
tra a equipa masculina do 
Póvoa Futsal/Varzim Sport 
Club, tendo realizado já dois 
jogos particulares. Contra o 
Covão do Lobo, os poveiros 
venceram por 6-5, e na apre-
sentação oficial do Arsenal 
da Maia, a equipa liderada 
por Miguel Marinho empa-
tou a duas bolas. A equipa 
sénior feminina, também 
já iniciou a sua preparação, 
tendo como palco o pavi-
lhão de Beiriz.
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MARIA CÂNDIDA DE 
BARROS MOREIRA 

DA SILVA

MARIA CONSTÂNCIA 
LARANJEIRA DE 

ALELUIA

MANUEL DE MATOS 
FERREIRA

HÉLDER ROGÉRIO 
DO EIRADO E SILVA 

MORIM
MARIA DA CONCEIÇÃO 

MACHADO DE AFONSECA

AMORIM BALASARAMORIM LAÚNDOSTERROSO

Faleceu com 91 anos e foi 
sepultada a 16 de setembro 
no cemitério de Terroso.

Serviço Funebre: 
Agência Palhares, Lda.

Faleceu com 85 anos e foi 
sepultada a 13 de setembro 
no cemitério de Amorim.

Serviço Funebre: 
Agência Palhares, Lda.

Faleceu com 75 anos e foi 
sepultado a 11 de setembro 
no cemitério de Balasar.

Serviço Funebre: 
Agência Palhares, Lda.

Morreu com 74 anos e foi 
sepultada a 19 de setembro 
no cemitério de Laúndos

Serviço Funebre: 
Agência Palhares, Lda.

Morreu com 66 anos e foi 
sepultado a 17 de setembro  
no cemitério de Amorim.

Serviço Funebre: 
Agência Palhares, Lda.



JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 24 SETEMBRO  2020 | 25

REGIÃO

O presidente da Câma-
ra de Esposende efetuou 
uma visita às obras em cur-
so na União das Freguesias 
de Esposende, Marinhas e 
Gandra, algumas de gran-
de envergadura e que vão 
conhecer forte impulso nos 
próximos tempos.

Acompanhado pelo exe-
cutivo daquela União de Fre-
guesias, Aurélio Neiva, Tia-
go Miranda e António Neves 
e de técnicos municipais, 
Benjamim Pereira constatou 
o avanço das empreitadas no 
terreno, assim como perspe-
tivou o arranque, num futu-
ro próximo, de obras tão im-
portantes. “Se tudo decorrer 
dentro da normalidade, até 
ao final do presente ano, as 
obras arrancam no centro da 
cidade. Afinal, 2020 poderá 
ficar assinalado por algum 
facto marcante e muito po-
sitivo para todos os espo-
sendenses”, disse Benjamim 
Pereira.

Em Gandra, o autarca 
apreciou a evolução das 
obras na Avenida de S. Mar-
tinho, nomeadamente a li-
gação ao Largo Padre Eiró, 

perspetivando o arranjo ur-
banístico deste espaço que 
serve a igreja, o centro pa-
roquial e o cemitério da fre-
guesia. De resto, as obras em 
curso deixam espaço para a 
intervenção que já está a ser 
estudada e que contempla a 
construção de uma capela 
mortuária e do alargamen-
to do cemitério. Ainda em 
Gandra, o edil inteirou-se 
dos trabalhos de construção 
do canal intercetor, nomea-
damente as passagens sob a 
estrada nacional 13 que obri-
garão a condicionalismos no 
trânsito. A obra de desvio 
de cheias da cidade avança 
a bom ritmo e os responsá-
veis pela obra deram conta 

das intervenções projetadas, 
nomeadamente a passagem 
desnivelada na rotunda jun-
to à Solidal e a engenharia 
necessária para desviar os 
intercetores existentes na 
zona de perfuração.

Já em Marinhas, Benja-
mim Pereira observou o 
avanço da obra de requa-
lificação do Campo de S. 
Miguel. Neste momen-
to decorrem trabalhos de 
construção dos muros de 
suporte e, em breve, avança 
a construção dos espaços de 
lazer que transformarão o 
Campo num atrativo local 
de fruição e prática despor-
tiva. Também em Marinhas, 
a rua da Senra avança para 

a fase final dos trabalhos, es-
tando agendado para o final 
do mês a obra de construção 
dos muros de suporte, in-
fraestruturas e colocação do 
piso.

A concluir a visita, Ben-
jamim Pereira analisou a 
intervenção prevista para o 
Mercado Municipal, proces-
so que se encontra em fase 
adiantada e que deverá ser 
submetido à apreciação do 
Tribunal de Contas, assim 
como a obra de requalifi-
cação do Largo Rodrigues 
Sampaio, cuja intervenção 
deverá arrancar até final do 
ano. 

“Estamos a cumprir o 
projeto que foi largamente 
sufragado pelos esposen-
denses. Paulatinamente e 
mesmo com as condicio-
nantes decorrentes da CO-
VID-19, conseguimos man-
ter o foco na nossa ação de 
governação do município e 
priorizamos intervenções, 
sem esquecer o apoio essen-
cial às pessoas, nomeada-
mente as mais necessitadas”, 
vincou o presidente da Câ-
mara.

MUNICÍPIO DE BARCELOS MANTÉM TAXAS EM 2021
A Câmara Municipal 

aprovou, em reunião ex-
traordinária realizada no 
passado dia 17, submeter à 
Assembleia Municipal, que 
se realiza esta sexta-feira, 
dia 25, a manutenção de 
taxas e concessão de bene-
fícios e isenções em 2021, 
no âmbito da preparação 
do Orçamento Municipal 
para 2021.

Assim, o Imposto Mu-

OBRAS EM ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA EM ANDAMENTO

Pub.

RECOLHA DE LIXO 

Perto de uma tonelada de 
lixo marinho foi recolhida 
das praias do concelho de 
Esposende por 178 volun-
tários em ações de limpeza 
organizadas pela empresa 
municipal Esposende Am-
biente, em colaboração com 
a Associação Rio Neiva e 
a Onda Magna, e apoiadas 
pela Fundação Oceano Azul. 

As ações, que assinala-
ram o Dia Internacional de 
Limpeza Costeira, no pas-
sado sábado, centraram-se 
nas praias da Foz do Neiva 
– Antas e Belinho, de Suave 
Mar, de Ofir (sul) – Fão e de 
Pedrinhas, em Apúlia. 

Através desta iniciativa, 
foi possível recolher resí-
duos trazidos pelo mar para 
o areal ou “esquecidos” pelos 
banhistas, arrastados pelos 
rios e linhas de água, assim 
como artefactos utilizados 
normalmente pelos pesca-
dores, contribuindo para 
preservar os habitats abran-
gidos e melhorar significa-
tivamente a imagem destes 
locais. 

nicial sobre Imóveis (IMI) 
que incide sobre os prédios 
urbanos manterá a taxa de 

0,35%, bem como os bene-
fícios às famílias, em função 
do número de filhos. A re-
dução do IMI das habitações 
permanentes será de 20€, 
40€ e 70€, para os agregados 
com um, com dois ou com 
três ou mais filhos, respeti-
vamente.

No IRS deverá manter-se 
a taxa de participação de 5% 
sobre a coleta de 2020.

A Derrama a lançar será 

de 1,2% sobre o lucro tri-
butável sujeito e não isento, 
gerado na área geográfica 
do Município das entidades 
coletivas que exerçam, a ti-
tulo principal, uma ativida-
de de natureza comercial, 
industrial ou agrícola, cujo 
volume de negócio se situe 
no valor igual ou acima dos 
150.000€. 

Ainda na reunião extraor-
dinária da última quinta-

-feira foi aprovado um 
contrato-programa entre o 
Município e a Empresa Mu-
nicipal de Educação e Cul-
tura de Barcelos (EMECB), 
tendo em vista o desenvol-
vimento educativo e cultu-
ral do concelho, incluindo 
a gestão de alguns espaços 
para a concretização do 
programa, e que conta com 
um financiamento munici-
pal de 332.669,04€
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RÁDIO ONDA VIVA

ELISA FERRAZ E LUÍS DIAMANTINO ABORDARAM INÍCIO DO 
NOVO ANO ESCOLAR NO PROGRAMA ‘GRANDE ENTREVISTA’

Nos dois últimos fins de 
semana a Onda Viva teve 
Elisa Ferraz e Luís Diaman-
tino como convidados. A 
presidente da Câmara de 
Vila do Conde e o vice-
-presidente da Câmara da 
Póvoa de Varzim foram à 
rádio abordar o arranque 
do ano letivo nos respetivos 
concelhos. Ambos foram 
recebidos pelo adminis-
trador e diretor, José Go-
mes Alves, que agradeceu 
a presença em estúdio. As 
duas entrevistas podem ser 
ouvidas a qualquer hora no 
podcast disponível no site 
da ROV.

COMUNICADO DO ADMINISTRADOR DA RÁDIO ONDA VIVA
“Enquanto administrador 

da Rádio Onda Viva 96.1, 
venho por este meio infor-
mar os ouvintes que a nossa 
rádio passou a ser a única a 
operar para os concelhos da 
Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde e Esposende.

Assim sendo, o facto de 
terem desaparecido todas as 
rádios à nossa volta traz-nos 
maiores responsabilidades e 
não quer dizer que nos sin-
tamos confiantes no nosso 
próprio futuro.

Queremos, no entanto, 

tranquilizar os nossos ou-
vintes e dar as boas vindas 
aos ouvintes das rádios en-
cerradas.

Tranquilizem-se  os anun-
ciantes, os responsáveis  po-
líticos, as associações e a po-
pulação em geral. A Rádio 

Onda Viva 96.1 estará sem-
pre disponível para trans-
mitir as notícias, ser a vossa 
voz e fazer eco dos vossos 
anseios.

Iremos, naturalmente, 
focar ainda mais a nossa 
atenção nessas localidades 

da região, como já antes 
o fazíamos, mas tentando 
sempre estar mais perto!....

Queremos que não sin-
tam a falta da voz amiga da 
Rádio.

José Gomes Alves
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Bi - Como te descreves? 
MR – Não tenho uma ideia 

generalizada da minha pes-
soa mas acho que sou uma 
pessoa normal, tranquila, 
sossegada sempre na minha, 
a ver o que se passa, sou mais 
passsivo do que ativo no que 
toca a interação social. 

Bi - Data nascimento?
MR – 5 de Maio.
Bi – Signo?
MR – Touro.
Bi - O que dizem do teu 

signo?
MR – Dizem que sou tei-

moso e é verdade mas tam-
bém se traduz que quanndo 
meto uma coisa na cabeça é 
para realizar e quase sempre 
com algum sucesso e bem 
feito.

Bi - Livro preferido?
MR – O meu livro favorito 

é “Não há coincidências” da 
Margarida Rebelo Pinto.

Bi - Filme preferido?
MR -  Pode parecer mór-

bido mas é “ A Lista de 
Schindler”.

MÁRIO RIBEIRO
O “Big Brother” fez 20 anos e designa-se agora por “A Revolução”, mas os verdadeiros revolucionários que mudaram a televisão portu-

guesa foram os primeiros participantes, os “originais”. Longe vai o tempo que era conhecido como o benjamin com a frase icónica “Tás a 
ber”. Agora é empresário e gere três centros de solário “Body Sun” em Riba de Ave, Matosinhos e Vila Nova de Gaia e nesta última cidade 
está sediada uma clínica de medicina avançada “Beauty Clinic”. O nosso “nomeado” para esta  semana é Mário Ribeiro.

BITAITES

Bi - Cor favorita?
MR – Laranja.
Bi - A tua música é?
MR – Ouço um pouco de 

tudo, Rock, Pop, Comercial 
mas é mais na casa do Rock 
e dos anos 80.

Bi - Destino de eleição?
MR – Nova Iorque e por 

incrível que pareça já tive a 
oportunidade de ir mas não 
tive tempo (risos), penso que 
será um destino a conhecer.

Bi – Programa perfeito?
MR – A saída perfeita é 

jantar com os colegas e de-
pois regressar a casa e ficar-
mos todos em convívio. Não 
sou propriamente de ir para 
a noite ouvir música e dan-
çar até porque tenho dois 
pés esquerdos e não tenho 
muito jeito (risos).

Bi - Prato principal?
MR - Sou um bom garfo, 

como de tudo mas não há 
nada que chegue a Bife com 
batatas fritas e ovo a cavalo, 
adoro.

Bi - Sobremesa?

MR – Esta é fácil. Mousse 
de chocolate.

Bi - Não resisto a?   
MR - Não resisto a um do-

cinho (risos).
Bi - Um segredo ou uma 

curiosidade sobre ti?
MR – As pessoas naão 

sabem mas eu tenho uma 
vertente muito racional, ou 
seja eu durmo com um blo-
co de notas na mesinha de 
cabeceira para tirar apon-
tamentos se de noite tiver 
alguma ideia escrever e não 
me esquecer no dia seguinte 
(risos).

Bi - Um amigo é aquele 
que?

MR - Um amigo é aque-
le que mesmo não estando 
presente físicamente, está 
presente e aconselha-nos na 
nossa vida da melhor ma-
neira possível pondo de par-
te parcialidades.

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

MR - Heróis de ficção não 
tenho embora goste mas na 

Pub.

BIFE GRELHADO COM 
MOLHO DE MOSTARDA

Preparação: 

1. Leve uma frigideira ao lume com 1 dl do 
azeite, deixe aquecer, junte os bifes de vaca, tempere-os 
com sal e pimenta e deixe-os fritar de ambos os lados a 
gosto.

2. Leve ao lume um tacho com água tempera-
da de sal e com o fio de óleo, deixe ferver, adicione a 
massa, deixe cozer durante 7 minutos, depois escorra a 
massa e deite-a para uma tigela. Descasque e pique os 
alhos, deite-os para um tacho pequeno, junte o restante 
azeite, leve ao lume até ficarem douradinhos, polvilhe 
com o manjericão picado, mexa e deite sobre a massa.

3. Retire os bifes e reserve-os numa travessa. 
Descasque e pique a cebola, adicione-a à mesma 
frigideira de fritar os bifes e deixe cozinhar até ficar 
macia. Dissolva a farinha no leite, junte também as 
natas e a mostarda Dijon, mexa, adicione à frigideira e 
deixe cozinhar até engrossar. Verta sobre os bifes e sirva 
acompanhados com a massa e decorados a gosto.

Ingredientes:

4   bifes de vaca grandes, 
 250   g   de esparguete 

ou massa linguine, 
1   cebola, 

 4   dentes de alho,
1,5   dl   de   azeite, 
2   dl   de   natas, 

0,5   dl   de    leite, 
 1   fio de óleo, 2   colhe-
res (sopa)   de mostarda 

Dijon, 
1    colher (chá)  de fa-

rinha, 
6  folhas de manjericão,  

Sal e pimenta q.b.

vida real acho que os nossos 
heróis são sempre os nossos 
pais, pelo menos os meus 
são.

Bi - Um desejo ou meta a 
cumprir?

MR – Eu tento todos os 
dias estabelecer metas e gra-
ças a Deus tenho as cumpri-
do com sucesso portanto o 
meu desejo é que as coisas 
continuem assim a cumprir 
as minhas metas.

Bi - O que é que ainda está 

para vir?
MR – Não sei mas espero 

que continue na senda do 
que tem sido o meu presente 
e o meu futuro continue a ser 
assim.Não sei propriamente 
o que está para vir porque 
todos os dias acordo com 
uma prespectiva diferente da 
vida e aquilo que quero rea-
lizar a mais do que o que já 
tenho mas não te sei respon-
der a essa pergunta, sincera-
mente não sei (risos).
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DANIEL SÁ FERREIRA

JÚLIO ALVES

O Covid-19 tem mes-
mo as costas largas. Serve 
para justificar tudo! Agora 
até serve para passar a Lei 
alguns dos mais deliran-
tes devaneios esquerdistas.                                                                                                                                         

Já todos sabíamos que 
dava para empurrar para 
cima do Covid aquele atraso 
monumental na secretaria 
daquele serviço, que aque-
le papel em falta ainda não 
está assinado por causa do 
Covid e que ainda não deu 
para responder àquela so-
licitação porque está tudo 
atrasado fruto do Covid.

 Mas como os meninos da 
geringonça não nos podiam 
desiludir vai que não vai e 
há que passar no Parlamento 
uma Lei para facilitar (ain-
da mais) as expropriações.

  Que eles não gostam da 
propriedade privada já sabía-
mos faltava era ver até onde 
estariam dispostos a chegar... 

 Esta absurda Lei que pas-
sa a facilitar de um modo 
estalinista as expropriações 
foi proposta pelo nosso des-

Na sequência dos artigos 
que temos vindo a publicar, 
segue-se a análise das pers-
pectivas do CDS para as au-
tárquicas de 2021 na Póvoa 
de Varzim. O CDS, partido 
dominante no concelho da 
Póvoa até 1989, tem, desde 
1997, sido relegado para a 
luta pela eleição de um ve-
reador na Câmara Munici-
pal, objectivo que atingiu em 
2009 e 2013, mas que falhou 
em 2017. 

Os desafios para o CDS 
em 2021 serão imensos. 
Desde logo, o desafio à sua 
relevância, ou mesmo so-
brevivência, que tem enfren-
tado a nível nacional com 
a afirmação do Chega e da 
Iniciativa Liberal, deverá ser 
reproduzido a nível local. A 
implantação local do CDS 
ainda é relativamente forte, 
tendo inclusivamente mais 
eleitos em Assembleias de 
Freguesia do concelho do 
que o PS, mas resta saber 
qual será a lealdade dos elei-
tos para com o partido quan-
do os convites das novas 

forças políticas chegarem, e, 
ainda mais importante, dos 
eleitores, se as candidaturas 
que surgirem na Póvoa fo-
rem mais mobilizadoras do 
que a do CDS. O principal 
problema do CDS parece 
ser já ter apresentado o seu 
potencial melhor candidato 
a Presidente da Câmara nas 
eleições de 2009 e 2013, não 
tendo conseguido descolar 
dos resultados das últimas 
décadas, o que terá tido um 
efeito simultaneamente des-
motivante e desmobilizador. 
A ideia de apresentar um 
candidato com visibilidade 
nacional mas sem raízes na 
terra pode vir a ser tentada, 
mas num concelho tão bair-
rista e com identidade tão 
vincada como o da Póvoa, 
seria deveras surpreendente 
se uma candidatura dessa 
natureza viesse a alcançar 
um resultado positivo.

Se percorremos as fregue-
sias e uniões de freguesias 
da Póvoa, em 2017 o CDS 
teve os melhores resultados 
nas freguesias fora do cen-

tro urbano onde apresentou 
candidatos às Assembleias 
de Freguesias, ou apoiou lis-
tas independentes fortes. A 
chave para a sobrevivência 
do CDS pode estar precisa-
mente aqui, na manutenção 
destes eleitos e deste elei-
torado que não desertou o 
CDS- mesmo estando este 
afastado do poder local- mas 
que se pode sentir tentado 
pelo Chega, particularmente 
se este conseguir apresentar 
listas às “suas” Assembleias 
de Freguesia.

O objectivo mais realista 
do CDS para esta eleição pa-

rece ser o de se tentar manter 
como a terceira força política 
na Póvoa, com implantação 
em quase todas as freguesias, 
não abrindo espaço para que 
outras forças políticas à di-
reita entrem no seu eleitora-
do e lhe retirem eleitos. 

O PAN, o BE e o PCP, 
partidos que elegeram re-
presentantes nas autárquicas 
de 2017 na Póvoa, obtiveram 
resultados semelhantes nes-
sa eleição, mas com signi-
ficados diferentes, que lhes 
abrem perspectivas distintas 
em 2021, como analisare-
mos na próxima edição.

Governo à Assembleia da 
República e logo foi apro-
vada, obviamente com os 
votos favoráveis dos três 
da vida airada, PS, PCP e 
BE. Partidos da geringon-
ça que como todos já bem 
sabemos desprezam a pro-
priedade privada (excepto, 
claro está, a deles própria). 

 Se efetivamente já é mau 
vermos o Estado a tra-
tar como formigas os seus 
constituintes através das 
expropriações, esse meca-
nismo nauseante que não 
respeita minimamente a 
posse privada de proprie-
dade e que injustamente 
favorece a parte mais forte, 
perguntam-me o que isso 
tem a ver com o Covid-19?

 Pois bem é que esta aber-
ração facilitadora das ex-
propriações agora aprovada 
vem anexa ao “Programa de 
Estabilização Económica e 
Social” uma espécie de plano 
de recuperação pós-Covid.

 Parece que o grande pla-
no para sairmos da crise 

provocada pelo Covid, esse 
brilhante plano engendra-
do por esta amálgama de 
esquerda que domina o po-
der, são mais obras públicas, 
mais despesa pública e claro 
está parece que o grande en-
trave eram as expropriações 
porque eram muito com-
plicadas e não deixavam 
avançar a “recuperação”!?!?! 

Não extremista e nem me 
preocupei quando decidi-
ram que deveriam consa-
grar em Lei o controlo de 
preços de bens e serviços 
essenciais, afinal considero 
isso uma medida que para 
alguns pode ser desagra-
davel mas que em último 
caso defende os cidadãos 

dos abusos de alguns idio-
tas armados em capitalistas.  

  Agora esta Lei Simplex 
das Expropriações mete-me 
medo. Desenganem-se por-
que não tenho medo que 
me expropriem nada (afinal 
se o fizessem teriam era de 
acabar de pagar o emprésti-
mo ao banco), tenho medo 
é da roubalheira que vão fa-
zer com esta carta branca, se 
não for mais nada têm agora 
o caminho livre para avan-
çarem com muitas das obras 
megalómanas que estavam 
paradas, isso sim mete medo, 
vão enterrar ainda mais o 
país, beneficiando no per-
curso os amigos e abotoan-
do-se de mais uns milhões.

OPINIÃO

PRESIDENCIAIS E AUTÁRQUICAS: A REENTRADA POLÍTICA (9)

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

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

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

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

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

A Direção

Dois assuntos (a tertú-
lia que a Escola Agrícola 
de Rates realizou em 18 do 
corrente, integrada no pro-
grama comemorativo do seu 
30º aniversário, sob o tema 
“Os agricultores: guardiões 
do ambiente”; e o projeto 
municipal “É bom pedalar 
aqui”, apresentado esta se-
gunda feira, no âmbito da 
semana europeia da mobili-
dade) – dois assuntos, dizia, 
um por iniciativa da socie-
dade civil, outro proposto 
pela administração local, 
demonstram quanto a temá-
tica ambiental é, hoje, cen-
tral na construção do futuro 
que desejamos.

“A G R I C U L T O R E S : 
GUARDIÕES DO AM-
BIENTE” foi o tema que, em 
Rates, reuniu especialistas 
(professores universitários) 
e alunos, em tertúlia que o 
Presidente da Câmara en-
cerrou.

Da intervenção de Aires 
Pereira quero salientar 3 
notas -  1ª: felicitou os agri-
cultores por não se conside-
rarem apenas guardiões (ou 
jardineiros) da paisagem 
– que é importante para a 
identidade, para a valoriza-
ção e para a competitividade 
do território, que é tema da 
investigação cientifica, que 
é objeto de crescente vene-
ração das populações (e, por 
isso, pontualmente protegi-
da e classificada), que tem 
valor económico, ecológico 
e estético…; 2ª: ao focarem 
o debate no Ambiente (que 
pressupõe a paisagem, mas 
está uns bons passos à fren-
te), Aires Pereira afirmou 
que a Casa-Escola demons-
tra estar em dia com o pen-
samento (técnico e político) 
mais avançado. De facto, a 
União Europeia, ao propor-
-se trazer a natureza de vol-

ta às nossas vidas, atribui à 
ecologia a importância cen-
tral do plano de recuperação 
económica pós-Covid-19. 
O Pacto Ecológico Euro-
peu, a concretizar até 2030, 
vai impulsionar a utilização 
eficiente dos recursos (atra-
vés da transição para uma 
economia limpa e circular), 
restaurar a biodiversidade 
e reduzir a poluição (até à 
neutralidade carbónica); 3ª: 
esta luta, à escala europeia e 
liderada internacionalmente 
pela União Europeia, convo-
ca os cidadãos, sem os quais 
não terá sucesso. E os agri-
cultores, convidados a ado-
tar novas práticas no sistema 
de produção alimentar, de-
sempenharão papel nuclear 
no objetivo de transformar 
a sustentabilidade na grande 
marca identitária da agricul-
tura europeia. 

Vêm, portanto, a caminho 
grandes transformações – e 
é bom sabermos que, com 
esta tertúlia e a ação for-
madora que lhes dará con-
tinuidade na Casa-Escola e 
nas múltiplas organizações 

do setor, os agricultores da 
região responderão à cha-
mada.

“É BOM PEDALAR 
AQUI” – assim se batizou 
o projeto que, nesta segun-
da-feira, o município apre-
sentou aos responsáveis do 
1º ciclo, e através do qual 5 
escolas básicas vão ser do-
tadas de pequenos circuitos 
cicláveis que permitirão aos 
alunos do 3º e 4º anos apren-
der a andar de bicicleta em 
segurança e desenvolver 
princípios de cidadania ativa 
em grupo.

Estamos, de facto, numa 
nova era da mobilidade – 
que tem de ser amiga do 
ambiente. A Póvoa tem con-
dições únicas para que todos 
nós adiramos aos modos 
suaves de mobilidade (an-
dar a pé ou em bicicleta): a 
cidade é plana e pequena. A 
rede municipal de ciclovias 
(que se estende por 30 km) 
é, talvez, a face mais visí-
vel de uma revolução (sim, 
revolução) que contempla 
vários outros pilares: o cen-
tro coordenador (intermo-

dal) de transportes (antiga 
central de camionagem) foi 
completamente remodela-
do para se adequar a esta 
nova era; vem aí uma nova 
rede de transporte públi-
co rodoviário; o bairro da 
Matriz está a ser reabilitado 
respeitando a filosofia desta 
nova mobilidade; em todas 
as áreas escolares a veloci-
dade é limitada a 30 km/
hora (“zonas 30”); a cidade 
começa a dispor de pontos 
de carregamento de veículos 
elétricos…

Mas, nesta como noutras 
revoluções, a forma mais 
eficaz de transmitir a men-
sagem aos adultos é fazê-la 
chegar através dos filhos, so-
bretudo dos mais novos. Foi 
nisso que apostou o Pelouro 
do Ambiente, ao fazer das 
crianças do 1º ciclo os agen-
tes desta mudança.

“É bom pedalar aqui” – 
dirão eles em casa, pedindo 
aos pais que a prenda do 
próximo Natal ou do pró-
ximo aniversário seja uma 
bicicleta..

P.R.

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

O AMBIENTE 
NO CORAÇÃO 
DA POLÍTICA… 
E DA VIDA
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ANEDOTAS

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

Uma mulher vai ao médico queixar-se: 
- Sabe, Sr. Doutor, qualquer dia dou em doida. 
- Então porquê minha senhora? 
- Sr. Doutor, agora o meu marido está com a mania que é um frigorí-
fico... 
- E qual é o mal? 
- É que ele dorme com a boca aberta, e eu não aguento mais aquela 
luzinha irritante!

Num manicómio, um indivíduo vai visitar um parente afastado e apa-
rece-lhe, ao fundo do corredor, um maluco com uma faca na mão. O 
homem entra em pânico e começa a correr. O homem correu, correu, 
até que chegou a um sítio onde não tinha mais saída. O maluco encos-
ta-lhe a faca ao pescoço e diz-lhe: 
- Agora,...tome lá a faca e corra você atrás de mim!

Dois malucos: 
- A pesca hoje estava mesmo boa, marcaste o lugar onde estávamos? 
- Marquei, fiz uma cruz no casco do barco que alugámos! 
- És mesmo parvo! Então, se da próxima vez não pudermos alugar o 
mesmo barco como é que vamos saber onde é que era?

Um tipo com 2 metros e 19 e 314 quilos de peso, entra num café em 
que estava um grupo de amigos e pergunta: 
-Quem aqui é o Ramalho? 
E estava um gajo pequenino, muito magrinho e diz: -Sou eu, porquê?
Levou uma tareia que o ia matando.
Quando o brutamontes se foi embora, estava o pequenino todo esca-
vacado a rir-se debaixo da mesa.
Diz aquela malta: -Então ele ia te matando e ainda te ris?
-É que eu enganei-o, eu não sou quem o gajo estava á procura!

CURIOSIDADES
1. O lugar mais profundo dos oceanos.
O lugar mais profundo dos oceanos é a Fossa 

das Marianas, localizada no Pacífico Ocidental. 
O ponto mais profundo da Fossa chega a 11.034 
metros.

2. O lugar mais profundo dos continentes.
Já o ponto mais profundo dos continentes fica na 

Antártida, sob a Geleira Denman, que tem 20 km 
de largura. Descoberto em 2019, esse vale repleto 
de gelo atinge uma profundidade de 3.500 metros 
abaixo do nível do mar.

3. A maior ponte do mundo.
A maior ponte do mundo, segundo o Guinness, 

fica na China e tem 164,8 km! Uma ponte como 
essa seria capaz de ligar São Paulo a Piracicaba. A 
Grande Ponte de Danyang-Kunshan faz parte de 
uma ferrovia de alta velocidade que vai de Pequim 
a Xangai.

4. O maior prédio do mundo.
Esse colosso da engenharia moderna fica em 

Dubai, nos Emirados Árabes, e tem 828 metros 
de altura! O Burj Khalifa, com 163 andares, foi 
inaugurado em 2010. 
    5. O lugar mais silencioso do mundo.

O espaço mais silencioso do mundo, de acordo 
com o Guinness, é uma sala localizada na sede da 
Microsoft, em Seattle, nos EUA. Trata-se de uma 
câmara de experimentos onde se mede um ruído de 
apenas -20,35 dBA.  
    6. Alguns cassinos em Las Vegas não têm 
relógios.

Dificultar a percepção da passagem do tempo é 
uma tática para manter os jogadores focados. Outro 
recurso usado para afastá-los do mundo lá fora é 
não pôr janelas

NIB: 00451460 4027 6966 0599 3 
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O presidente da Câmara 
da Póvoa de Varzim apro-
veitou a última reunião do 
executivo, na passada terça-
-feira, para confirmar que 
os casos de Covid-19 estão, 
por agora, controlados nos 
lares do concelho e que a 
autarquia continua atenta 
com a prestação de diverso 
apoio social, serviço que tem 
registado mais solicitações 
nos últimos dias com o fim 
do verão, a subida notada do 
desemprego e o início da ati-
vidade escolar. Aires Pereira 
considera que o aumento de 
casos e diversos surtos re-
gistados no município nas 
últimas semanas se deve 
ao facto das pessoas não se 
inibirem de participar em 
diversos tipos de eventos so-
ciais e lamenta que famílias 
inteiras estejam infetadas. O 
edil pediu uma mudança de 

AIRES PEREIRA APELA AO CIVISMO PARA TRAVAR SURTOS

14 PESCADORES INFETADOS COM COVID-19 E 45 EM ISOLAMENTO
A Associação Pró Maior 

Segurança dos Homens do 
Mar revelou na passada 
terça-feira que 14 pesca-
dores da Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde estavam 

infetados com a Covid-19. 
Trata-se de um novo surto 
originado em duas embarca-
ções, atracadas em Matosi-
nhos, sendo que uma tem 9 
positivos e outra os restantes 

5, encontrando-se os restan-
tes tripulantes em confina-
mento profilático. No total 
são 45 os pescadores em iso-
lamento. 

Em comunicado é recor-

ESCOLA DOS SERVIÇOS COMPROMETE-SE A SER MAIS SUSTENTÁVEL
No âmbito do Projeto de 

Sustentabilidade desenvol-
vido pela Escola dos Servi-
ços da Póvoa de Varzim, foi 
ontem assinada uma Carta 
de Compromisso entre a 
instituição militar, a LIPOR 
e o Município da Póvoa de 
Varzim. O principal objeti-
vo é a disseminação de boas 
práticas ambientais, desig-
nadamente no âmbito da 
correta gestão dos resíduos 
urbanos gerados nas ins-

talações situadas em Beiriz. 
O acordo foi celebrado por 
Aquilino José António Tor-
rado, Comandante da Escola 
dos Serviços, e Aires Pereira, 
enquanto líder do Conselho 
de Administração da Lipor 
e presidente da Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim. 
Esta foi a formalização da 
cooperação estratégica que 
tem vindo a ser desenvolvi-
da entre os diferentes par-
ceiros com vista à obtenção, 

comportamentos da popula-
ção e aproveitou para apelar 
à consciência cívica para res-
tringir os contactos de modo 
a atenuar o aumento expo-
nencial de casos que pode 
colocar em causa vários se-
tores, como o da educação, 
por exemplo.  

PRINCIPAIS DECISÕES 

O executivo municipal 
aprovou a adjudicação da 
empreitada de ampliação e 
remodelação da Escolas das 
Machuqueiras em Laúndos, 
pelo valor de 996 mil euro. 
Um investimento que foi 

destacado por Aires Pereira 
no final da reunião por re-
presentar um compromisso 
de melhoria dos estabeleci-
mentos de ensino. 

A autarquia também apro-
vou um voto de felicitações 
pela subida da equipa mas-
culina de voleibol do CDP à 
primeira divisão. 

Foram aprovados tam-
bém um conjunto de apoios 
a associações locais, desig-
nadamente à Associação de 
Pais e Amigos das Escolas e 
Jardins de Infância de Laún-
dos no sentido de assegurar 
o transporte de crianças; ao 
Clube de Atletismo da Pó-
voa de Varzim e à Associa-
ção Desportiva e Recreativa 
Académico de Belém para 
questões relacionadas com 
as respetivas sede sociais e 
à Real Irmandade de Nossa 
Senhora da Assunção. 

A Câmara da Póvoa apro-
vou ainda a reativação do 
projeto “Reciclar para Ga-
nhar” no Mercado Muni-
cipal. A partir de agora, a 
máquina de recolha de re-
síduos recicláveis, que este-
ve suspensa por causa das 
restrições impostas pela 
pandemia, vai proporcionar 
mais vantagens aos utiliza-
dores. Aos benefícios exis-
tentes – vales de desconto 
nas compras do Mercado , 
bilhetes de cinema no Gar-
rett e entradas na Varzim 
Lazer – juntam-se descontos 
de 50% no aluguer do espa-
ço em horário off-peak  no 
Clube da Praia (Padel, Ténis 
e Squash), experiências de 
paintball (indoor e outdoor) 
no Rangers Póvoa Clube, bi-
lhetes de Metro (Z6) e um 
mês grátis de estacionamen-
to à superfície.

dado que só neste mês já 
foram testadas cerca de 100 
pessoas ligadas ao setor pela 
entidade presidida por José 
Festas. 

A Associação Pró Maior 

Segurança dos Homens do 
Mar sublinhou também a 
“grande preocupação com 
o impacto que esta pande-
mia poderá trazer” à co-
munidade piscatória. 

pela Escola dos Serviços, da 
Certificação “Coração Verde 
LIPOR”. Este processo teve 
início em janeiro de 2019 e 
já representou, por exemplo, 
a entrega de mais 100 tonela-
das de resíduos para recicla-
gem e valorização orgânica, 
sendo a Escola dos Serviços 
considerada um exemplo 
de como os organismos do 
Exército Português também 
podem ser uma referência 
de sustentabilidade.

APREENDIDA ARMA E DETIDO FAMILIAR 
DE AUTOR DE DISPAROS NO BAIRRO SOPETE

A Polícia Judiciária dete-
ve na Póvoa de Varzim, ao 
início da manhã desta quar-
ta-feira, um homem pela 
prática do crime de posse de 
arma proibida. A detenção, 
em flagrante delito, surgiu na 
sequência do cumprimento 
de um mandado de busca 
domiciliária, visando a re-
cuperação da arma de fogo 

interveniente na tentativa de 
homicídio ocorrida na tarde 
do passado dia 15 de agosto, 
no Bairro Sopete, cujo autor 
se encontra atualmente em 
prisão preventiva. Na altura 
da abordagem policial, no 
bairro social de Amorim, o 
arguido, familiar do autor 
dos disparos, encontrava-se 
na posse da pistola presu-

mivelmente usada para a 
prática dos factos, a qual foi 
apreendida. O detido, com 
26 anos, desempregado e já 
com antecedentes pela prá-
tica dos crimes de condução 
ilegal, ofensas à integridade 
física e roubo, vai agora ser 
presente a interrogatório ju-
dicial para aplicação das me-
didas de coação.

O Capitão Bruno Teles 
é o novo líder das Capita-
nias da Póvoa de Varzim e 
de Vila do Conde. Com a 
saída de Marques Coelho, 
entra agora em funções um 
novo comandante da Polí-
cia Marítima e responsável 
pelos portos de pesca das 
duas cidades. 
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