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DESTAQUE

COVID-19: ÚLTIMA QUINZENA REGISTA MAIS 
98 INFETADOS NA P. VARZIM E 124 EM V.CONDE

A Direção-Geral da Saú-
de atualizou na passada 
segunda-feira os dados da 
Covid-19 por concelho. O 
boletim publicado a 19 de 
outubro, com números re-
gistados até ao final de do-
mingo, reporta um aumento 
de 98 casos na Póvoa de Var-
zim, ou seja, uma média diá-
ria de 7 casos novos nos últi-
mos 14 dias, sendo agora 705 
os positivos acumulados. 

O cenário é semelhante, 
mas ligeiramente pior, em 
Vila do Conde, onde se acu-
mulam 1054 infetados com 
o novo coronavírus, regis-
tando-se um aumento de 
124 casos no mesmo perío-
do de 14 dias, uma média de 
quase 9 novos casos diários 
desde o passado dia 5. 

No concelho poveiro ha-
verá perto de meio milhar 
de casos ativos e 16 óbitos 
(mais um) causados pela Co-
vid-19, enquanto no municí-
pio vilacondense há também 
cerca de cinco centenas de 
casos ativos e continuam os 
29 óbitos acumulados. 

Em Esposende os da-
dos apresentados pela DGS 
apontam agora um total de 
175 casos, uma grande su-
bida de 81 infetados em re-
lação ao registo de há duas 
semanas, uma média de 
quase 6 novos infetados por 
dia na última quinzena. Por 
fim, nos restantes municí-
pios vizinhos da Póvoa de 
Varzim, há 126 casos novos 
em Barcelos (são agora 596) 
e em Famalicão há mais 163 
infetados (são agora 1021). 

DADOS DO ACES 
SÃO PIORES

Os mais recentes dados 
públicos do Agrupamen-
to de Centros de Saúde da 
Póvoa de Varzim e de Vila 
do Conde, atualizados no 
passado dia 14 de outubro, 
indicavam que só este mês 
já havia 220 casos confirma-
dos de Covid-19 na Póvoa 
de Varzim e 212 infetados 
em Vila do Conde, um so-
matório de 432 novos casos 
juntando os dois concelhos. 

Desde o início da pande-
mia e até à data anterior-
mente referida acumula-
vam-se 573 casos ativos no 
município poveiro, 403 pes-
soas tinham recuperado e 
registavam-se 16 óbitos. No 
mesmo período o concelho 
vilacondense apresentava 
537 casos ativos, 711 pes-
soas estavam curadas e re-
gistavam-se 29 falecimentos. 
Muitos dos casos ativos nos 
dois munícipios transitam 
de setembro. 

Refira-se ainda que os nú-
meros do ACES PV/VC, di-
vulgados pela Junta de Fre-
guesia de Vila Chã, são mais 
elevados que os fornecidos 
pela Direção Geral da Saúde.

AUTARQUIAS 
FECHAM CEMITÉRIOS

Devido ao agravar da si-
tuação epidemiológica rela-
cionada com a Covid-19, a 
Câmara da Póvoa de Varzim 
optou por proceder ao en-
cerramento dos cemitérios 
municipais nos próximos 
dias 31 de outubro e 1 de 
novembro. A confirmação 
foi dada por Aires Pereira 
após a realização da última 
reunião do executivo. O edil 
revelou que a decisão foi 
tomada após auscultar Au-
toridade de Saúde e os res-
ponsáveis pelo arciprestado, 
mantendo-se mesmo depois 
do recente pedido da Confe-
rência Episcopal para man-
ter os espaços abertos nesse 
fim de semana. 

Aires Pereira frisa que a 
recente declaração do estado 
de calamidade vem legitimar 
essa opção da autarquia que 
se enquadra nas medidas de 
caráter temporário e exce-
cional que têm sido tomadas 
para preservar a saúde públi-
ca e evitar o surgimento de 
novos focos de propagação 
da Covid-19 na comunidade 
poveira. A ideia será levar as 
pessoas a programar a visita 
aos entes falecidos noutras 
datas, evitando a aglomera-
ção que a tradicional roma-
gem tem naquela data espe-
cífica.

No seguimento, também 
as Juntas de freguesia do 
concelho que gerem cemi-
térios anunciaram o encer-
ramento dos espaços nos 
dias 31 de outubro e 1 de 
novembro. O texto emitido 
por todas é semelhante e re-
fere que, ouvida a Delegação 
de Saúde, o objetivo é evitar 
“aglomerações “altamente 
suscetíveis de potenciar fo-
cos de propagação da pan-
demia”. No caso de específi-
co de Amorim, o cemitério 
também estará fechado no 
fim de semana seguinte, 7 e 
8 de novembro, conforme  se 
pode ler num aviso da Junta 
de Freguesia de Aver-o-mar, 
Amorim e Terroso. 

Também a presidente da 
Câmara de Vila do Conde, 
Elisa Ferraz, assinou um 
despacho em que determina 
o encerramento, nos dias 31 
de outubro e 1 de novembro, 
dos Cemitérios Municipais 
do Monte do Mosteiro e o de 

Caxinas/Poça da Barca.
DOENTES 
TRANSFERIDOS 
PARA MATOSINHOS

O Hospital Pedro Hispano 
está a receber doentes com 
Covid-19 provenientes do 
Centro Hospitalar de Póvoa 
de Varzim-Vila do Conde. 
Segundo a SIC, a unidade de 
saúde de Matosinhos abriu 
uma nova ala para interna-
mento de pessoas infetada-
das com o novo coronavírus 
e entre os utentes lá interna-
dos estão poveiros e vilacon-
denses. Isto porque, segundo 
a mesma fonte, as sete camas 
de internamento do Centro 
Hospitalar de Póvoa de Var-
zim-Vila do Conde estavam 
ocupadas.

RESTAURANTE 
LANÇOU ALERTA

Um restaurante na Póvoa 
de Varzim aproveitou a pá-
gina na rede social Facebook 
para alertar os clientes que 
tenham frequentado o es-
paço “que estejam em alerta 
aos sintomas de COVID 19, 
pois tem gente infecionada 
e iremos ter de encerrar as 
portas por tempo indetermi-
nado, por causa deste maldi-
to vírus...”. 

A publicação do restau-
rante Funchal, situado na 
rua Abade Martins Faria, na 
margem da estrada que liga 
o quartel militar ao centro de 
Beiriz, termina com esta fra-
se: “Peço a vossa compreen-
são e atenção aos sintomas”.
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O presidente da Câma-
ra diz-se “orgulhoso pelo 
facto de o município poder 
conferir aos agentes da Po-
lícia de Segurança Pública 
que estão na Póvoa de Var-
zim “um local de trabalho 
com a dignidade que me-
recem, designadamente ao 
nível da sala de refeições, 
sala de formação e bal-
neários, espaços que são 
diariamente utilizados por 
todos”. 

A opinião de Aires Perei-
ra foi divulgada pelo Gabi-
nete de Relações Públicas 
que dá conta de uma visita 
do autarca “às instalações 
da PSP recentemente re-
modeladas, graças ao in-
vestimento do Município”. 

O edifício apresentava, 
segundo a mesma fonte, 
um “alto estado de degra-

dação, tanto na apresentação 
exterior como nas diferen-
tes divisões”. Por iniciativa 
da autarquia ocorreu a re-
novação dos pisos, pintura, 
colocação de caixilharias e 
instalação de mobiliário. “O 
Superintendente Henriques 
Almeida, Comandante Me-

CÂMARA REMODELOU INSTALAÇÕES DA PSP

tropolitano da PSP Porto em 
substituição, e a Intenden-
te Ana Cláudia Mendes da 
Silva e outros agentes, ma-
nifestaram o profundo agra-
decimento ao Executivo e 
recordaram que a autarquia 
já havia reabilitado também, 
antes destas intervenções 

‘QUEM NÃO COME TUDO, EMBRULHA!’ NOS RESTAURANTES DA PÓVOA
O Cine-Teatro Garrett 

acolheu o lançamento do 
Projeto “Embrulha” no Mu-
nicípio da Póvoa de Varzim. 
Esta iniciativa, realizada em 
parceria com a Lipor e a 
Associação Portuguesa de 
Hotelaria Restauração e Tu-
rismo, visa o reforço da atua-
ção em matéria de redução 
do desperdício alimentar. O 
mote é simples: “Quem não 
come tudo, Embrulha!”. 50 
restaurantes poveiros ade-
riram ao projeto e vão ter 
disponíveis embalagens bio-

degradáveis para incentivar 
os clientes a adotar hábitos 
de consumo sustentáveis, 
aproveitado as sobras da re-

feição e evitando que estas 
terminem no lixo. Um gran-
de número de empresários 
e representantes do setor da 

restauração poveira mar-
caram presença no evento, 
sendo o município presidido 
por Aires Pereira aquele que 
regista o maior número de 
aderentes até ao momento. 
Os promotores da iniciativa 
lembram que ao desperdiçar 
comida, estamos igualmente 
a desperdiçar recursos tão 
importantes como nutrien-
tes, solo, água, mão-de-obra, 
entre outros, pelo que é im-
portante a adoção de com-
portamentos contra o des-
perdício. O “Embrulha.” foi 

desenvolvido para fazer re-
nascer a cultura de aprovei-
tar aquilo que pedimos, mas 
que acabámos por não con-
sumir no restaurante, apro-
veitar aquilo que sobrou, 
garantido que os alimentos 
são transportados com qua-
lidade e segurança. esta ideia 
tem-se revelado uma respos-
ta de sucesso para a redução 
do desperdício de alimentos 
no setor da restauração. Não 
se esqueça! Foi jantar ou 
almoçar fora? Não comeu 
tudo? Então, “Embrulhe.”!

agora realizadas, o edifício 
principal da PSP (nomeada-
mente substituição do pavi-
mento do piso 3, revisão da 
instalação elétrica, serviços 
de isolamento e pintura, re-
modelação total das instala-
ções sanitárias e camaratas”, 
refere o comunicado da Câ-
mara. 

Refira-se que, na Póvoa, 
a PSP está instalada num 
edifício municipal onde em 
tempos funcionou uma es-
cola.

COMEÇOU 
AMPLIAÇÃO 
DE PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO 
DO ANTIGO QUARTEL

Atenção que já está encer-
rado o parque de estacio-
namento do antigo quartel 

militar. Com o aproximar 
da conclusão da obra de 
requalificação do Bairro 
da Matriz, segue-se agora 
a ampliação do parque de 
estacionamento. A inter-
venção visa responder à 
carência de espaços para 
deixar o automóvel na zona 
centro da cidade. A obra 
vai duplicar os lugares de 
estacionamento, subin-
do dos cerca de 200 atuais 
para 435, segundo o proje-
to apresentado. A obra co-
meçou no passado dia 12 e 
também incluiu a supressão 
do estacionamento na Rua 
Rocha Peixoto até à conclu-
são da empreitada. Neste 
período e em alternativa, a 
Câmara disponibiliza aos 
cidadãos uma área de esta-
cionamento gratuito junto 
ao Hospital.

‘FEIRA LIMPA, COMPRAS COM GOSTO!’ JÁ ARRANCOU
A Feira de Aver-o-Mar foi 

escolhida para assinalar, no 
passado domingo, o arran-
que da mais recente inicia-
tiva de educação ambiental 
promovida pelo Municí-
pio da Póvoa de Varzim: o 
“Feira Limpa, compras com 
gosto!”. 

Este projeto piloto e pio-
neiro é desenvolvido em 
parceria com a Lipor e 
com o apoio da União das 
Freguesias de Aver-o-Mar, 
Amorim e Terroso, tra-
tando-se do mais recente 
exemplo do esforço que tem 
vindo a ser feito no cami-
nho da correta gestão e en-
caminhamento de resíduos, 
proporcionando um espaço 

agradável e atrativo, através 
da reciclagem e da limpeza 
do respetivo recinto. 

A vereadora do pelouro 
do Ambiente, Sílvia Costa, 
marcou presença na ação 

de sensibilização a feirantes 
e clientes. O momento foi 
aproveitado para a distribui-
ção de sacos amarelos e azuis 
para a separação de embala-
gens de plástico e de papel/

cartão na própria banca, 
para serem posteriormente 
colocados nos contentores 
disponibilizados no recin-
to da feira. Como incentivo 
às boas práticas, os comer-
ciantes, cumprindo as regras 
definidas, habilitam-se a um 
sorteio que os premiará com 
uma mensalidade gratuita.

APROVADO CONTRATO 
PARA GESTÃO DE 
COLÓNIAS DE GATOS

A Câmara da Póvoa de 
Varzim aprovou um Con-
trato Programa com a Asso-
ciação Miacis – Proteção e 
Integração Animal. 

A autarquia decidiu atri-

buir um subsídio no va-
lor de 5 mil euros para o 
desenvolvimento de um 
Plano de Gestão das coló-
nias de gatos no concelho, 
capturando os animais e 
procedendo à respetiva 
esterilização antes de os 
devolver ao local onde fo-
ram encontrados. O edil 
Aires Pereira defendeu que 
esta foi a forma encontrada 
para controlar o aumento 
exponencial de gatos no 
município.

No âmbito dos apoios 
foi aprovada ainda a atri-
buição de um subsídio ao 
Clube Naval Povoense no 
valor de quase 19 mil euros 
para a comparticipação na 
aquisição de uma viatura 
para transporte dos atletas.
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MINISTRO DEIXOU ELOGIOS EM OBRA ESCOLAR
O Ministro da Educação 

veio no passado dia 13 à 
Póvoa de Varzim acompa-
nhar o presidente da Câ-
mara Municipal na entrega 
à comunidade de Aver-o-
-Mar da remodelada e am-
pliada Escola Básica. A in-
tervenção custou cerca de 
4 milhões de euros, sendo 
a fatia proveniente de fun-
dos comunitários de um 
milhão de euros e o princi-
pal investimento a cargo da 
autarquia, com 2,6 milhões 
de euros, um facto subli-
nhado por Tiago Brandão 
Rodrigues, cujo ministério 
contribuiu com 125 mil eu-
ros. O governante congra-
tulou-se com a obra feita 
e deixou elogios ao muni-
cípio pelo empenho colo-
cado neste processo que 
culminou numa nova vida 
naquele estabelecimento de 
ensino. Aires Pereira frisou 
que o valor gasto nesta em-
preitada foi o necessário 

e ajustado para dignificar 
uma escola e uma zona do 
concelho que o mereciam, 
tendo o edil também garan-
tido que o esforço financeiro 
feito se dirige, sobretudo, 
aos alunos de Aver-o-Mar, 
Aguçadoura, Navais e Este-
la. Quem não esteve presen-
te fisicamente no evento foi 
o diretor da escola averoma-
rense, Carlos Sá, por estar 
confinado em casa devido à 
Covid-19. O professor parti-
cipou remotamente na ses-
são e realçou o simbolismo 
do momento histórico que 
concluiu um longo processo. 

3,6 MILHÕES PARA CONCLUIR EB 2,3 FLÁVIO GONÇALVES
O executivo municipal 

aprovou a adjudicação da 
empreitada de remodelação 
e ampliação da Escola E.B. 
2/3 Dr. Flávio Gonçalves, 
pelo valor de 3,6 milhões de 
euros, à empresa CCR, que 
recentemente concluiu uma 
intervenção semelhante na 
Escola E.B. 2/3 de Aver-o-
-Mar. A Câmara pretende 

avançar para retoma da obra 
o mais depressa possível, 
tendo como objetivo a con-
clusão até ao início do pró-
ximo ano letivo, ou seja, no 
prazo de execução de dez 
meses. A intenção foi reite-
rada por Aires Pereira, presi-
dente da autarquia, que fica a 
aguardar o visto do Tribunal 
de Contas para o desenrolar 

normal do processo.
Ainda na área da educa-

ção, refira-se que foi aprova-
da a atribuição de um subsí-
dio no valor de 31 mil euros 
aos alunos do 1.º CEB, com 
escalão 1 (A) e 2 (B), para 
efeitos de aquisição de ma-
terial escolar e de cadernos 
de atividades para o presen-
te ano letivo.
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200 PAINÉIS SOLARES DA ENERGIE VÃO PARA OS EMIRADOS
Uma das unidades ho-

teleiras mais elogiadas dos 
Emirados Árabes Uni-
dos tem agora uma marca 
portuguesa por causa da 
Energie, uma firma poveira 
que forneceu 200 painéis 
solares termodinâmicos 
que permitem ao “resort” 
cobrir por inteiro a neces-
sidade da água quente. Se-
gundo divulga a empresa 
sediada no Parque Indus-
trial de Laundos, o hotel 

situado na ilha de Saadiyat 
obteve em 2019 o prémio 
mundial de “Melhor De-
sign” e com o sistema insta-
lado poderá “aquecer até 75 
mil litros de água por dia, 
o que permite rentabilizar 
o investimento em apenas 
dois anos”. O resort possui 
293 quartos, cinco restau-
rantes, dois bares/lounge 
e três piscinas exteriores e 
“passou gastar menos 85 
por cento na fatura energé-

tica”, explicou o presidente 
do conselho de administra-
ção da Energie. Luís Rocha 
acrescentou que a empresa 
que lidera está presente nos 
EAU desde 2018 e é “um 
mercado no qual a Energie 
está a apostar, até porque um 
dos objetivos daquele país 
passa por atingir uma utili-
zação de 44% de energias re-
nováveis até 2050”. A Ener-
gie não divulgou o volume 
do investimento em causa.

COOPERATIVA AGRÍCOLA PREOCUPADA COM COVID-19 NO SETOR
A Cooperativa Agrícola 

Leiteira da Póvoa de Varzim 
está a tomar todos os cuida-
dos por causa da pandemia 
da Covid 19. O presidente 
José Moreira Campos as-
segurou que, ao contrário 
do que muitas pessoas po-

dem pensar, os agricultores 
estão sensibilizados para o 
problema que está a afetar 
o mundo e aceitam as pre-
cauções. A instituição, que 
assinalou recentemente 72 
anos de existência, quer evi-
tar ao máximo ser um foco 

da doença, mas não é possí-
vel eliminar algum receio no 
setor. 

O dirigente revelou que 
um dos funcionários terá 
sido contaminado por um 
elemento de um grupo de 
amigos e, de imediato, a 

AVISO AOS ANTIGOS TRABALHADORES DA TÊXTIL MINDELO  
Fernando Gomes tem 

esperança que os antigos 
trabalhadores da Fábrica 
de Mindelo consigam re-
ceber cerca de três milhões 
de euros indemnização a 
que ainda terão direito. O 

porta-voz veio às instala-
ções da Rádio Onda Viva e 
do jornal Póvoa Semanário 
pedir para dar eco dessa es-
perança junto dos mais de 
300 funcionários que foram 
despedidos há quase 25 anos 

PESCA À SARDINHA FOI PROIBIDA E NÃO TEM DATA PARA REGRESSAR 
A partir das “zero ho-

ras  do dia 10” foi  proibida 
a captura, assim como a ma-
nutenção e descarga de es-
pécies”. Isto “com qualquer 
arte de pesca”, conforme o 
despacho da secretária de 
estado das Pescas, Teresa 
Coelho, publicado no Diário 
da República do dia 8. 

A governante justificou 

que a pesca   “tem sido de-
finida com base nos dados 
do melhor aconselhamento 
científico disponível, com o 
objetivo de assegurar a gra-
dual recuperação do recurso, 
em linha com os objetivos da 
Política Comum das Pescas” 
e foi por isso que “Portugal 
e Espanha apresentaram um 
Plano Plurianual para a Ges-

tão e Recuperação da Sardi-
nha 2018-2023”. 

Esse plano, sublinhou, 
implica “uma paragem de 
pesca mínima de seis meses 
em cada ano, regulação das 
capturas, medidas de prote-
ção dos juvenis dirigidas à 
sardinha e limitações anuais 
das possibilidades de pesca”. 

Para este ano de 2020 

também “foram estabeleci-
das medidas de gestão e li-
mites de captura”  e o limite 
máximo  “foi agora atingido”, 
impondo-se o reforço das   
“medidas de conservação e 
proteção desta espécie, esta-
belecendo, para todas as ar-
tes de pesca, uma interdição 
total da captura de sardinha”. 

Quanto ao futuro, Tere-

sa Coelho prevê que “sejam 
publicados, antes do final do 
ano, os resultados da valida-
ção da regra de exploração e 
da avaliação anual do estado 
do recurso pelo Conselho 
Internacional para a Explo-
ração do Mar (CIEM), que 
determinará as possibilida-
des de pesca para o próximo 
ano.

e não receberam a totalida-
de do dinheiro. A verba em 
falta estará retida pela Caixa 
Geral de Depósitos e resulta 
de juros da venda de maqui-
naria. Fernando Gomes re-
vela que procurou ajuda de 

cooperativa tomou medidas 
imediatas de desinfeção no 
armazém em causa e foram 
feitos testes aos colabora-
dores mais próximos. José 
Moreira Campos frisou 
também que muitas explo-
rações possuem animais que 

dependem do trabalho dos 
proprietários, que por vezes 
são uma exclusiva estrutura 
familiar e que não pode pa-
rar.   Por isso, a cooperativa 
da Póvoa não afasta a ideia 
de criar uma equipa de in-
tervenção para esses casos. 

advogados e que na passa-
da semana moveu mais um 
processo para conseguir que 
o dinheiro seja distribuído a 
quem de direito, isto depois 
de já ter recorrido ao Tribu-
nal da Relação do Porto.

INSCRIÇÕES ABERTAS



JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 22 OUTUBRO  2020 | 7

EDUCAÇÃO



8 | 22 OUTUBRO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

EDUCAÇÃO

ESCOLA CEGO DO MAIO 
LEMBROU PATRONO

Os 203 anos do nasci-
mento de Cego do Maio 
foram assinalados pelo 
Agrupamento de Escolas 
que tem aquele herói po-
veiro como patrono. Na 
cerimónia realizada no 
estabelecimento de ensino 
liderado por Arlindo Fer-
reira marcaram presença 
o presidente da Câmara 
da Póvoa de Varzim, Aires 
Pereira, o vice-presidente 
e vereador da Educação na 
autarquia, Luís Diamanti-
no, o Delegado Regional da 

DGEstE, Sérgio Afonso, e o 
Subdiretor geral da DGAE, 
César Israel. 

Para além da inauguração 
de um vitral alusivo a Cego 
do Maio, criado pelo Clube 
de Artes da Escola, o progra-
ma contou ainda com a ses-
são de entrega de diplomas 
de mérito escolar a cerca de 
228 alunos, que decorreu 
em cada uma das salas de 
aulas, e também do Quadro 
de Honra Académico ao 
melhor aluno da escola, Rui 
Bicho.

VAI COMEÇAR MAIS UMA EDIÇÃO DE PROJETO ESCOLAR
Arrancou esta semana 

nova edição do Projeto Es-
cola da Minha Vida, orga-
nizado pelos Pelouros do 
Desporto e da Juventude da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim. 

Tal como tem sido hábito, 
participam as Escolas Bási-
cas de Aver-o-Mar, Dr. Flá-
vio Gonçalves, Rates e Cego 
do Maio, a Escola Básica e 
Secundária Campo Aberto, 
as Escolas Secundárias Eça 

de Queirós e Rocha Peixo-
to, o Colégio de Amorim e o 
MAPADI. 

Os alunos dos estabele-
cimentos de ensino envol-
vidos podem inscrever-se 
até ao dia 22 de janeiro de 

2021, no caso das modali-
dades de banda desenhada, 
desenho, escultura, pintura 
e multimédia, e até ao dia 6 
de janeiro, nas Olimpíadas 
da Escrita. 

O ato de encerramento do 

evento está agendado para 
23 de abril com a entrega de 
prémios aos vencedores. 

Os trabalhos laureados se-
rão depois expostos na Casa 
da Juventude de 27 de abril a 
7 de maio.
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FREGUESIAS

CLÁUDIO FONTE 
E LISTA A ELEITOS 
NA UD BEIRIZ

A União Desportiva de 
Beiriz tem novos órgãos 
sociais. O ato eleitoral de-
correu no passado sábado e 
saiu vencedora a lista A, que 
totalizou 55 votos, superan-
do os 46 votos da lista B, ten-
do ainda sido registado um 
voto nulo, num total de 102 
votantes. Cláudio Fonte foi 
eleito presidente da Direção, 
derrotando o anterior líder, 
Carlos Fernandes, que lide-

rava a UB Beiriz há vários 
mandatos. O novo dirigente 
máximo da coletividade terá 
Sérgio Vale como vice-pre-
sidente, enquanto Orlando 
Casanova irá liderar a As-
sembleia Geral e José Con-
ceição ficará responsável 
pelo Conselho Fiscal. Con-
firmada nas urnas a mudan-
ça, Cláudio Fonte promete 
revitalizar a associação no 
próximo triénio.

Três freguesias foram 
visitadas, na passada se-
mana, pelo executivo mu-
nicipal da Póvoa de Var-
zim. O presidente Aires 
Pereira e os vereadores do 
PSD estiveram a acompa-
nhar o ponto de situação 
de investimentos em curso 
ou que irão começar em 
breve. 

Em Beiriz houve pas-
sagem pela obra de am-
pliação do cemitério que 
permitirá dobrar a capa-
cidade. A comitiva seguiu 
para a Rua da Fontinha, 
zona na qual o Município 
investirá 550 mil euros 
para estabelecer a ligação 
da Praça da Margarida à 
rotunda do Cruzeiro. De-
pois foi a vez de conhecer 

EXECUTIVO VISITOU ESTELA, ARGIVAI E BEIRIZ
a recente intervenção de 
restauro no Tanque das La-
vadeiras e no Parque do Cas-
tanhal. Em fase de planea-
mento está a criação de um 
parque lúdico-desportivo 
para a Praça da Margarida. 

Em Argivai a incursão 
começou pela requalifica-
ção que decorre no Parque 
do Anjo e depois foi a vez 
de passar pelo troço da Es-
trada Nacional 206 que será 
alvo de várias intervenções 
em parceria com a Infraes-
truturas de Portugal. Esta 
visita foi acompanhada pelo 
presidente da União de Fre-
guesias, Ricardo Silva, assim 
como os representantes de 
Beiriz, Amadeu Matias, e de 
Argivai, Augusto Moreira.

Finalmente, na Estela, a 

GCR AGUÇADOURENSE SUSPENDE TODA A ATIVIDADE
O Grupo Cultural e Re-

creativo Aguçadourense 
decidiu que “não haverá 
nenhuma atividade des-
portiva, cultural ou lúdica 
até ao final do ano”. A cole-
tividade informou também 
que continuam suspensos 

incursão que serviu para 
apresentar o projeto de 
construção de um parque de 
estacionamento que servirá 
de apoio ao Parque Verde 
e às festas da freguesia. Na 
companhia dos elementos 
da junta, a comitiva muni-
cipal passou por diversos 
arruamentos intervenciona-
dos na recente ampliação da 
rede de saneamento básico, 
cujo pedido de ligação po-
derá ser efetuado na autar-
quia estelense. Segundo um 
comunicado do município, 
Aires Pereira comprometeu-
-se a melhorar o pavimento 
de mais algumas ruas, no-
meadamente a ligação do 
Parque Verde aos passadiços 
recentemente construídos 
no Rio Alto, que permitirá 

caminhar do centro da Este-
la até ao mar. No momento 
foi ainda dada a conhecer a 
ampliação e modernização 
do Parque de Merendas, 

junto à A28, assim como a 
construção da nova varian-
te que tem como finalidade 
desviar o tráfego pesado do 
centro da freguesia.

treinos, ensaios e reuniões 
presenciais até ao fim de 
2020. 

Virgínia Torres da Silva 
revela que a decisão se deve 
à “situação atípica que atra-
vessamos” e foi tomada “de-
pois de analisar os últimos 

acontecimentos, falando 
com os responsáveis de cada 
secção e de acordo com as 
instruções da DGS e das au-
tarquias”. 

A dirigente sublinha que 
“nunca o GCR Aguçadou-
rense porá em risco a saúde 

dos atletas, pais, amigos e 
apoiantes”, tendo prometido 
que “a situação será avalia-
da, período a período, de-
pendendo da evolução da 
pandemia e das soluções 
apresentadas pelas entida-
des competentes”. Virgínia 

Torres da Silva acrescenta 
ainda que “o principal ob-
jetivo é zelar pela saúde e 
bem estar de toda a popu-
lação mesmo que tenha-
mos de abdicar de fazer o 
que mais gostamos”. Além 
de pedir apoio e com-
preensão, a direção do clu-
be recorda o lema “Juntos 
somos mais fortes”.

65 ANOS DA MORTE DE ALEXANDRINA ASSINALADOS EM BALASAR
Ao contrário do que esta-

va previsto, o Arcebispo de 
Braga não esteve em Bala-
zar, na Póvoa de Varzim, no 
passado dia 13, a presidir à 
Eucaristia evocativa da beata 
Alexandrina Maria da Cos-
ta que morreu há 65 anos. 
No entanto, D. Jorge Ortiga 
mandou uma mensagens aos 
fiéis e devotos da popular-

mente conhecida por “san-
tinha de Balazar” em que 
reforçou a ideia da necessi-
dade dos católicos se apro-
ximarem mais da Eucaristia 
e de outros atos religiosos. A 
missa evocativa foi celebra-
da pelo padre Dário Pedroso  
que recordou um dos aspe-
tos mais marcantes da beata, 
que, recorde-se, nos últimos 

treze anos de vida se alimen-
tou somente da comunhão 
diária.  No final, o pároco 
Manuel Casado Neiva fa-
lou sobre a elevação a Santa 
da Beata Alexandrina – um 
processo a aguardar desen-
volvimentos - e da constru-
ção do santuário, com algu-
mas vicissitudes por causa 
da pandemia.
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O homem que, em Vila 
do Conde, matou a mãe - 
uma senhora com 91 anos 
- com fogo e golpes de for-
quilha foi condenado, pelo 
Tribunal de Matosinhos, a 
16 anos de internamento 
compulsivo depois de ter 

MATOU A MÃE E VAI PASSAR 16 ANOS INTERNADO
sido considerado inimputá-
vel, mas perigoso. 

De acordo com o CM, ten-
do por base oque foi apura-
do em sede de julgamento, 
o homicida, com 53 anos, 
regou com álcool a idosa 
que se encontrava na cama e 

chegou-lhe fogo. A mãe, que 
em 2013 tinha sofrido um 
acidente vascular cerebral, 
ainda terá tentado fugir ar-
rastando-se, mas foi vítima 
de 17 golpes com uma for-
quilha que lhe afetaram os 
pulmões e o coração. Ficou 

com 40 por cento do corpo 
queimado. O acusado, Vítor 
Fernandes, manteve-se em 
silêncio no tribunal, mas an-
tes o Ministério Público já 
tinha promovido o interna-
mento preventivo depois de 
uma perícia médico-legal ter 

concluído que o arguido 
padece de uma descom-
pensação psicótica aguda 
impeditiva de perceber a 
ilicitude e a gravidade da 
conduta. O caso sucedeu 
em dezembro de 2019 na 
freguesia de Vila Chã.   

FOGO VIOLENTO DESALOJA MULHER EM AMORIM
Um violento incêndio des-

truiu, no passado dia 10 de 
outubro, parte de um prédio 
na Póvoa de Varzim e pro-
vocou ferimentos na mão 
da proprietária que tentou 

travar o alastrar do fogo a 
partir de uma lareira. Cerca 
das 19h30, as chamas des-
truíram o primeiro piso de 
um imóvel situado na rua 
das Sencadas em Amorim. 

“À nossa chegada já o 1.º an-
dar estava totalmente toma-
do pelas chamas”, explicou 
ao JN o adjunto do comando 
dos Bombeiros da Póvoa de 
Varzim. Jorge Gomes  com-

plementou que a madeira e 
os tetos falsos acabaram por 
facilitar a rápida propagação 
das chamas, que destruíram 
por completo os dois aparta-
mentos do 1.º andar (só um 

estava habitado) e fizeram 
ruir o telhado da casa. A 
mulher ferida ficou desalo-
jada. No local estiveram 18 
elementos e cinco viaturas, 
mais a PSP e a GNR.

 

 

Regulamento 
Melhor Exposição do Jornal Póvoa Semanário 

O concurso “Melhor Exposição do Jornal Póvoa Semanário” destina-se a todos 

os postos de venda deste jornal.  

Os participantes devem ter o autocolante “Jornal Póvoa Semanário vende-se 

aqui” e ter o jornal devidamente exposto. 

Para participar no concurso, os interessados devem preencher a ficha de 

inscrição em anexo e enviar a mesma para o e-mail radioondaviva@sapo.pt até 15 de 

Outubro de 2020. 

Entre 23 e 30 de Outubro de 2020, um colaborador da rádio passará nos postos 

de venda para tirar duas fotografias, uma da exposição e outra do autocolante. 

Posteriormente, as fotografias serão publicadas no jornal, na edição do dia 05 

de Novembro de 2020 para que todos os leitores e interessados tomem conhecimento 

das exposições que estão em concurso. 

A votação do concurso será feita de duas formas distintas, valendo cada uma 

50%: 

 Entre 09 a 15 de Novembro de 2020 - publicação na página do Facebook 

da Rádio Onda Viva de todas as fotos para votação do público em geral; 

 A 17 de novembro de 2020 – votação por parte de 2 júris independentes 

que classificarão as fotos de 1 a 10. 

No dia 19 de novembro de 2020 serão anunciados os vencedores do concurso 

através do Facebook da Rádio Onda Viva e da edição do jornal do mesmo dia. 

Para as 3 melhores exposições iremos atribuir os seguintes prémios: 

 1º Lugar: 15 dias de publicidade na Rádio Onda Viva, 8 spots por dia, com 

gravação de spot incluída. 

 2º Lugar: 7 dias de publicidade na Rádio Onda Viva, 8 spots por dia, com 

gravação de spot incluída. 

 3º Lugar: publicidade no Jornal Póvoa Semanário, na edição do 

dia 14 de Janeiro de 2021. 
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Um homem foi detido 
em Vila do Conde, no pas-
sado dia 13, na sequência 
de uma operação de com-
bate ao tráfico de droga 
desenvolvida pela Divisão 
de Investigação Criminal 
da Polícia de Segurança 
Pública. 

Agentes efetuaram duas 
buscas, sendo uma domi-
ciliária, e apreenderam 
liamba suficiente para 
cerca de 355 doses indivi-
duais, haxixe que podia ser 

PSP DETEVE MAIS 
UM SUSPEITO DE 
TRÁFICO DE DROGA

QUARTETO APANHADO NA PÓVOA EM CARRO FURTADO EM V.CONDE
A GNR deteve na Pó-

voa de Varzim três homens 
(com idades entre os 16 e 
os 35 anos) e identificou um 
menor com 15 anos que te-
rão efetuado o furto de um 
veículo em Vila do Conde. 
Os militares do posto vila-
-condense receberam, no 
passado dia 5, a informação 
da prática do crime e, no 
desenvolvimento de diligên-
cias, acabaram por localizar 
o automóvel em causa. O 
quarteto pôs-se em fuga mal 
viu a GNR mas, com o apoio 
de elementos do Núcleo de 
Investigação Criminal de 
Matosinhos e de militares 
do posto poveiro, o grupo 
foi travado já na Póvoa de 

Varzim. Após uma revista à 
viatura foram apreendidos 
dois gorros, duas gazuas e 

um martelo especifico para 
quebrar vidros. A viatura foi 
entregue ao proprietário e a 

GNR verificou que um dos 
detidos já tinha cumprido 
13 anos de prisão efetiva por 
crime de furtos e roubos, 
mas ainda assim o Tribunal 
de Vila do Conde aplicou a 
medida de coação menos 
gravosa – Termo de Iden-
tidade e Residência – aos 
três indivíduos maiores de 
16 anos, já que o jovem de 
15 anos, por ser inimputável 
em razão da idade, foi entre-
gue à mãe. 

JOVEM DE 16 ANOS 
APANHADO 
A CONDUZIR 
CARRO FURTADO

Um jovem de 16 anos foi 

detido na madrugada do 
passado dia 13 por ter sido 
apanhado a conduzir um 
automóvel quer tinha aca-
bado de furtar em Vila do 
Conde. 

A Polícia de Segurança 
Pública apanhou o adoles-
cente, estudante e residente 
em Rio Tinto, na localidade 
de Perafita – Matosinhos. O 
suspeito da prática do crime 
de furto e de condução sem 
habilitação legal decidiu 
ignorar as indicações das 
autoridades para parar em 
Leça da Palmeira e foi per-
seguido durante algum tem-
po, tendo a fuga terminado 
graças à intervenção policial 
pouco depois.

repartida por 187 unidades 
pessoais, ainda um automó-
vel, uma estufa com sistemas 
de ventilação e iluminação, 
2971 euros, uma soqueira, 
oito munições, três telemó-
veis, duas balanças digitais 
e diversos objetos utilizados 
no cultivo, preparação e em-
balamento para a venda di-
reta de estupefacientes. 

O presumível traficante 
tem 27 anos, está desem-
pregado e reside em Vila do 
Conde, acrescenta a PSP.    
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ESTABELECIDA PARCERIA ENTRE 
AUTARQUIA E FARMÁCIAS POVEIRAS

A Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim e a Asso-
ciação Nacional de Farmá-
cias estão a preparar uma 
resposta comum para os 
próximos tempos no que diz 
respeito à evolução da pan-
demia da Covid-19. 

O autarca Aires Pereira 
e a farmacêutica Cristina 
Azevedo, representante das 
15 farmácias do concelho 
poveiro, encontraram-se em 

Há mais uma iniciati-
va eliminada por causa da 
pandemia da Covid-19. 
Desta vez foram a Asso-
ciação Cultural Capela 
Marta e o respetivo Coro a 

CAPELA MARTA FORÇADA A CANCELAR ENCONTRO CORAL
anunciarem que não haverá 
a oitava edição do Encontro 
de Música Coral da Póvoa 
de Varzim. Em comunicado 
assinado pelo presidente da 
instituição, João Magalhães, 

Amorim na Farmácia Mar-
ques Ramalho para estabe-
lecer algumas parcerias que 
serão desenvolvidas junto de 
grupos de população mais 
vulnerável. 

É o caso, segundo dá con-
ta a autarquia, da aplica-
ção gratuita da vacinação 
de pessoas com mais de 65 
anos, responsabilidade que 
será assumida pela Câma-
ra, através de um protocolo 

MANUEL MARQUES ELEITO PRESIDENTE DA AAPN
A lista A foi a mais vota-

da nas eleições para os ór-
gãos sociais da Associação 
de Armadores de Pesca do 
Norte (AAPN), coletividade 
com sede em Vila do Conde. 
Manuel Marques foi eleito 
presidente da direção, tendo 
derrotado José Luis Ribeiro 
(lista B) e Manuel Fernan-
do Vareiro (lista C) num 
sufrágio equilibrado e que 
definiu a equipa que vai ter 
pela frente um mandato de 
três anos. O vencedor rapi-
damente expressou “o agra-
decimento aos membros 

das duas listas concorrentes, 
pela atitude democrática e 
respeitosa durante o período 
de campanha”. Aos membros 
que o vão acompanhar em 
funções elogiou a “atitude 
altruísta de prescindirem 
do seu tempo pessoal e da 
família para uma causa que 
importa a todos, a revitali-
zação do setor das pescas de 
que, direta e indiretamente, 
dependem centenas de pro-
fissionais e suas famílias”. 
Manuel Marques agradeceu 
também a “todos os que fi-
zeram questão, ao longo de 

quatro semanas, presencial-
mente, telefonicamente ou 
por mensagem de nos felici-
tar, incentivar e motivar para 
esta causa”. Também não 
foram esquecidos os “ami-
gos e família que sempre 
apoiaram desde o primeiro 
minuto”. O novo presidente 
da AAPN refere que a par-
tir de agora todos estarão 
unidos e tudo será feito para 
que “a representatividade da 
pesca artesanal cresça e, com 
isso, tenhamos voz nas ins-
tituições governamentais e 
comunitárias”.

a estabelecer entre o Mu-
nicípio e ANF, para o caso 
dos cidadãos com carências 
económicas comprovadas. 
Outro exemplo apontado 
no comunicado prende-se 
com a comparticipação do 
serviço farmacêutico de 
Preparação Individualizada 
da Medicação, que promove 
a toma dos medicamentos 
certos, na dose correta e à 
hora indicada.

e pelo diretor artístico do 
evento, Tiago André Pereira, 
justifica-se o cancelamento 
com os planos de contingên-
cia inerentes à doença cau-
sada pelo novo coronavírus.  

No entanto, os subscritores 
afirmam que, “apesar de to-
das as adversidades, conti-
nuamos animados e cientes 
que voltaremos mais fortes, 
sempre em prol da música 

coral, da promoção do 
decano poveiro Capela 
Marta, da divulgação da 
Póvoa de Varzim e, aci-
ma de tudo, da socializa-
ção e da amizade”.  
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RECICLAGEM DA POPULAÇÃO BENEFICIA 
BOMBEIROS POVEIROS E VILACONDENSES

Os Bombeiros da Póvoa 
de Varzim e os de Vila do 
Conde estão entre os con-
templados do projeto de 
Recolha Seletiva “Reciclar 
é Dar+”. As duas corpo-

rações figuram entre as oito 
beneficiárias de material 
avaliado em 41 mil euros. 
O valor foi alcançado graças 
a um total 2.722 toneladas 
de resíduos resultantes dos 

15º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE
A Associação Humanitá-

ria de Dadores de Sangue da 
Póvoa de Varzim assinalou, 
no passado domingo, o 15º 
aniversário. 

Tratou-se, no entanto, de 
um dia 18 de outubro di-
ferente do que vinha sido 
hábito desde 2005 dado que 

não foi possível celebrar fisi-
camente devido ao agravar 
da situação pandémica. 

A coletividade dirigida 
por Vítor Correia aproveitou 
a oportunidade “para agra-
decer à população da Póvoa 
de Varzim, mas também de 
concelhos vizinhos, nomea-

damente de Vila do Conde, 
pela grande afluência” regis-
tada nos últimos meses nos 
pontos de recolha. “Este mo-
vimento é um sinal encora-
jador e de solidariedade dos 
dadores, de salutar nestes 
tempos difíceis de incerteza 
e de crescente discurso de 

circuitos de recolha seleti-
va porta-a-porta residen-
cial (papel/cartão, plástico/
metal, vidro, resíduos ali-
mentares e resíduos verdes) 
nos municípios associados 

da LIPOR. Em função da 
quantidade de recicláveis 
acolhidos foi atribuído um 
valor às causas sociais de 
apoio à comunidade sele-
cionados pelas autarquias 

poveira e vilacondense. 
Neste caso, foram doados 
bens que as duas corpora-
ções necessitavam, nomea-
damente equipamentos de 
proteção individual.

ódio”. Já agora, refira-se que 
este mês ainda vão decorrer 
mais duas recolhas de san-
gue: hoje, quinta-feira, dia 
22, e na próxima terça-fei-
ra, dia 27, ambas na sede da 
associação (Rua Almirante 
Reis, 2), entre as 14h e as 
19h.

O MAPADI e o Varzim 
estabeleceram na passada 
semana uma parceria que 
visa o desenvolvimento do 
futebol de formação nos al-
vinegros. 

MAPADI E VARZIM SÃO PARCEIROS
As duas instituições po-

veiras destacam as “excelen-
tes relações” existentes e que 
ajudaram à concretização do 
protocolo que contempla o 
aluguer do campo de relva 

sintética do MAPADI e a 
realização de formação cre-
ditada para treinadores, sen-
do a entidade liderada por 
António Ramalho certifica-
da pela DGERT e pelo IPDJ. 

COMANDANTE ESTÁ DE SAÍDA 
DA ESCOLA DE SERVIÇOS

Aquilino José António 
Torrado está de saída do 
Comando da Escola de 
Serviços. No momento da 
saída da Póvoa de Varzim, 
o Coronel de Administra-
ção Militar, foi até à Câ-
mara Municipal para se 
despedir de Aires Pereira e 
levar uma lembrança ao lí-
der do executivo. O militar 

esteve um ano na liderança 
da unidade aquartelada em 
Beiriz que considera “uma 
referência do exército na 
área da formação e na área 
da componente operacio-
nal”. O comunicado da edi-
lidade frisa que “a relação 
entre a autarquia e a Escola 
de Serviços sempre se pau-
tou pela cooperação mútua”, 

tendo recordado as “diver-
sas atividades organizadas 
pela Câmara Municipal nas 
quais os militares de Beiriz 
marcam a diferença” e fri-
sado que, “durante o ano em 
que Aquilino Torrado foi 
responsável pela Escola de 
Serviços, essa relação entre 
as duas instituições foi ainda 
mais fortalecida”.
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IGREJA DE NOSSO SENHOR DOS NAVEGANTES EM OBRAS
Já estão a decorrer obras 

“de grande vulto” na Igre-
ja de Nosso Senhor dos 
Navegantes, nas Caxinas.  
Quem o realça é a Câma-
ra Municipal que explica 
que os custos previstos, 
60 mil euros, vão ser in-
tegralmente suportados 
pelos cofres autárquicos 
“no âmbito da sua ação de 
salvaguarda e valorização 

dos edifícios”. Nesse sentido, 
a edilidade decidiu atribuir 
um subsídio à paróquia que 
está a fazer a requalificação 
exterior do edifício e obras 
na cobertura. A Câmara re-
corda que a Igreja foi inau-
gurada em 4 de agosto de 
1985 e, “pela sua peculiar 
forma em barco”, acaba por 
ser “reconhecida em todo 
o país e no mundo”, sendo 

RETOMA DA ATIVIDADE DAS PISCINAS MUNICIPAIS
A Câmara de Vila do Con-

de revelou, na semana pas-
sada, o retomar da atividade 
nas piscinas da cidade e de 
Mindelo a partir da passada 
segunda-feira, mas de fora 
teriam de ficar o Desporto 
Escolar e outras atividades 
resultantes de protocolos 
assinados com diversas en-
tidades. Isto por causa da 
pandemia de COVID 19, 
mas a autarquia promete 
que será efetuada uma ava-
liação mensal do estado das 

coisas tendo em vista a nor-
malização da situação no 
mais curto espaço possível. 

Mais: a edilidade reco-
menda que fiquem também 
de fora, nesta fase, os cha-
mados  grupos de risco (grá-
vidas, idosos e pessoas com 
doenças crónicas).Ou seja, a 
retoma é somente para a es-
cola de natação e para aque-
las pessoas que façam a sua 
matrícula nova até sábado, 
ou que a renovem presen-
cialmente nos serviços ad-

ministrativos dos espaços 
dentro dos horários de fun-
cionamento. 

A edilidade garante que 
serão cumpridas “todas 
orientações impostas pela 
Direcção Geral de Saúde” e 
revela que “com a supervi-
são das entidades de saúde 
locais, foi desenhado um 
plano estratégico contendo 
um conjunto de normas e 
procedimentos para preven-
ção e controlo dos riscos de 
contágio da covid 19”. 

um símbolo da  “devoção 
da comunidade piscatória 
ao Senhor dos Navegantes” 
que “vem de longe”. “O tem-
plo é um símbolo dessa fé 
que, apesar de muitas vezes 
martirizada pelo mar, não 
esmorece e, pelo contrário, 
se mantém bem viva e é 
sentida fervorosamente por 
toda a comunidade”, lê-se no 
escrito municipal.        

No passado dia 8 de Ou-
tubro, Dia Mundial da Vi-
são, o Lar de Terceira Idade 
da Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila do Conde foi 
o ponto de partida da ini-
ciativa Israel V Portugal – 
um projeto desenvolvido 
pela Embaixada de Israel 
em Portugal e pela Shamir 
Optical Portugal. 

Aberto exclusivamen-

RASTREIO VISUAL NO LAR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
te aos idosos do Lar, este 
rastreio visual foi realiza-
do numa unidade móvel de 
refração visual, totalmente 
equipada e coordenada por 
uma equipa de optometris-
tas que, cumprindo todos os 
protocolos de higiene e se-
gurança, diagnosticaram as 
necessidades visuais e forne-
ceram gratuitamente óculos 
graduados, contribuindo as-

sim para uma melhor quali-
dade de vida destes utentes.

Durante o rastreio, esti-
veram presentes o CEO e 
Diretor de Projetos Digitais 
da Shamir que, juntamente 
com elementos da adminis-
tração da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Vila do Conde, 
cimentaram este primeiro 
contacto entre as duas enti-
dades.
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11 MILHOES PARA REQUALIFICAR ESTRADAS DO CONCELHO

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

A Câmara de Vila do 
Conde apresentou aos pre-
sidentes de Junta de Fre-
guesia o projeto Master-
Plan – Rede Estruturante 
do Concelho, que requali-
ficará 12 Estradas Munici-
pais, num investimento de 
11 milhões de euros. O con-
ceito deste projeto, explica-
do na passada sexta-feira, 
no Auditório da Biblioteca 
Municipal José Régio, é 
dotar as Estradas Munici-
pais de melhores condições 
de ligação às autoestradas 
que atravessam o concelho, 
A28 e A7, assim, como às 
Estradas Nacionais. Segun-
do comunica a autarquia, 
“a reformulação da rede ro-
doviária concelhia abrange 
uma extensão de cerca de 
50 quilómetros e consiste 
na requalificação dos pa-
vimentos, que deixarão de 
ser em cubo para passarem 
a betuminoso, criando as-
sim condições que promo-
vem ligações mais seguras 
e rápidas às principais vias 
estruturantes do concelho”. 

APROVADA NOVA 
REDUÇÃO NO IMI 

O Município de Vila do 
Conde deu conta em co-
municado que voltou a 
baixar o Imposto Munici-
pal sobre Imóveis nos pré-
dios urbanos, que passará 
a ser de 0,32%, em 2021, 
em vez dos atuais 0,34%.A 
proposta para a descida do 
IMI foi votada na Assem-
bleia Municipal, tendo sido 
aprovada por unanimida-

de, destaca a autarquia. Na 
nota enviada à imprensa é 
realçado que “Vila do Conde 
continua a trajetória de des-
cida do IMI até à taxa míni-
ma” no final deste mandato, 
caminho definido em 2017, 
sendo recordado que, em 
seis anos, a Câmara reduziu 
a taxa de IMI em cerca de 
36%, deixando de ser 0,50% 
(em 2015) para passar a ser 
de 0,32% já em 2021”. O Ga-
binete de Comunicação dei-
xa mesmo o exemplo: “Uma 
família com 2 filhos, com um 
imóvel avaliado em 100 mil 
euros, no ano de 2015 pagou 
500 euros de IMI. No ano 
de 2021 terá de pagar 280 

euros traduzindo-se numa 
poupança para a família de 
220 euros. A edilidade refe-
re também que, “em termos 
globais, isto significa que 
não foram suportados pe-
los vilacondenses cerca de 
11 milhões de euros em im-
postos, a que acresce o IMI 
familiar implementado em 
2018, que adequa o impos-
to à dimensão do agregado 
familiar”.

AUMENTO DA ÁGUA 
PODE SER ZERO

Este mês a Câmara de Vila 
do Conde e a concessionária 
das redes de água e sanea-

mento vão definir a tarifa 
a aplicar no próximo ano e 
há a possibilidade do acrés-
cimo ser zero. Isto fruto das 
negociações entre as partes 
e de uma terceira revisão do 
contrato como adiantou na 
Onda Viva o vice-presidente 
da autarquia. Pedro Gomes 
aproveitou para explicar os 
valores que estão a ser pra-
ticados aos consumidores e 
que resultam de um historial 
que o autarca recordou no 
programa Grande Entrevis-
ta, aqui e ali em tom crítico. 
O vice-presidente começou 
por lembrar porque é que 
o contrato foi feito com a 
Indáqua - Câmara tinha de 

fazer obras, mas não tinha 
dinheiro e assinou o acor-
do. Na opinião de Pedro 
Gomes, dois aditamentos 
posteriores trouxeram 
menos investimento no 
terreno e no plano inicial 
houve uma parte do con-
celho que ficou de fora 
(Bagunte, Ferreiró, Outei-
ro e Parada).

REMODELAÇÃO 
DA EB1 CORREIOS 
CONCLUÍDA 
EM JANEIRO

Tem sido uma das mais 
faladas empreitadas em 
Vila do Conde até porque 
já está atrasada. A remo-
delação e ampliação da 
escola básica n.º1, mais 
conhecida por “Escola 
dos Correios” é uma em-
preitada de envergadura 
que está a ser realizada em 
pleno centro da cidade, 
com todas as dificuldades 
que isso acarreta.   Além 
disso, a construtora viu-
-se a determinada altura 
forçada a parar por causa 
da pandemia de COVID 
19. Mas agora há uma 
estimativa para tudo ter-
minar.   No final de janei-
ro deve ficar concluída a 
intervenção  presume o 
vice-presidente da Câma-
ra, Pedro Gomes, segun-
do explicou à Rádio Onda 
Viva. A obra é financiada 
por fundos comunitários 
e é a única que falta de 
um conjunto de quatro 
intervenções em estabele-
cimentos escolares.
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DESCOBRE AS
SETE DIFERENÇAS

LAVAGEM DAS MÃOS

NOVO CORONAVÍRUS

Duração total do procedimento: 20 segundos

Molhe as mãos

00

Aplique sabão suficiente para cobrir
todas as superfícies das mãos

01

Esfregue as palmas das mãos, 
uma na outra

02

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

03 04

Esfregue o polegar esquerdo 
em sentido rotativo, entrelaçado

na palma direita e vice versa

Esfregue rotativamente para trás 
e para a frente os dedos 
da mão direita na palma 

da mão esquerda e vice versa

05

06

Esfregue o pulso esquerdo com a 
mão direita e vice versa

07

Enxague as mãos
com água

Seque as mãos 
com um toalhete 

descartável

08
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SOPA DE LETRAS SOPA COM IMAGENS

AJUDA: sapatos, cogumelo, tulipas, copo, relógio, balde.                                   

DESCUBRA

QUAL É A

SOMBRA QUE 

CORRESPONDE 

AO DESENHO
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FUTEBOL 

A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA DESEQUILIBRAR PELAS ALAS

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

à segunda-feira depois das 
22h, com análise às prestações 

de Varzim e Rio Ave

RUI RODRIGUES

O futebol é um jogo de 
estratégias: existem equipas 
que jogam em bloco baixo 
ou médio e juntam as linhas 
em organização defensiva, 
fecham os espaços interio-
res e dificultam a criação de 
espaços entre linhas. Muitas 
vezes as formas de desor-
ganizarmos a sua coesão 
defensiva é criando espaços 
nas alas e movimentando 
a bola para esses espaços, 
posicionando os laterais en-
costados à linha. Com isso 
poderemos dar mais largura 
e profundidade aos nossos 
processos ofensivos. Sempre 
que a bola entra nas laterais 
os apoios são determinantes 
para potenciarmos transi-
ções e progressões com bola. 
É importante criar linhas de 
passe que aumentem as so-
luções ao portador da bola 
que está de frente para o 
jogo, as variações de flanco 

mantendo a posse de bola 
podem criar desequilíbrios 
no adversário e potenciar 
as progressões com bola e 
as situações de 1x1 nas alas. 
A profundidade em largura 
exige as subidas dos laterias 
para criar superioridade nu-
mérica nas faixas ou com-
binações interiores com um 
médio e triangulações e mo-
vimentações por fora e por 
dentro com o ala. Os laterais 
devem dominar bem a téc-
nica de cruzamentos depois 
de ganhar o espaço na faixa 
ou até fazer diagonais de fora 
para dentro e alvejar a baliza 
contrária. Em futebol tudo é 
dinâmico e nada é estático, 
sem mobilidade e comporta-
mentos posicionais adequa-
dos terás mais dificuldade 
em criar espaços nas alas e 
situações de finalização. 

Em relação ao jogo dentro 
das quatro linhas, o Varzim 

perdeu por 3-1 no terreno 
do Leixões, demonstran-
do maior capacidade para 
ter bola e criar situações de 
golo mas acabou por perder 
e Paulo Alves foi mesmo de-
mitido, sendo substituído no 
cargo por Miguel Leal. 

O Rio Ave também perdeu 
por 0-3 com o Benfica. A 
equipa orientada por Mário 
Silva cometeu muitos erros 

na primeira fase construção 
fruto da pressão alta efe-
tuada por Darwin, Walds-
chmidt, Everton e Rafa. Os 
vilacondenses tiveram me-
nos posse de bola e saíram 
poucas vezes com critério 
para a transição. A elevada 
qualidade técnica e tática 
dos jogadores do Benfica 
foi decisiva e desequilibrou 
o jogo. 

CONCURSO PÓVOA SEMANÁRIO - I / II LIGA DE FUTEBOL 2020/21
 Não houve nenhum palpite certeiro no concurso de palpites dos resultados dos jogos do Varzim na II Liga e do Rio Ave na I Liga. Os nossos convidados 

apenas conseguiram, em alguns casos, acertar na tendência de cada partida realizada. Nesta edição continuam em evidência os dois líderes da tabela e a 
passagem de Lúcio Pereira para meio da tabela, assim como a prestação de Paulo Morim, que partilha a ‘lanterna vermelha’ com dois ‘rivais’. 

O Balasar já se estreou nas 
competições da Associação 
de Futebol do Porto. 

No arranque os balasa-
renses perderam por 2x1 
em Folgosa da Maia na pri-
meira jornada e no passado 
domingo receberam e ven-
ceram o Lavrense por 2x1 na 

BALASAR COM VITÓRIA E 
DERROTA NO ARRANQUE

segunda jornada da Divisão 
de Honra. Rubinho e Zé 
Aguiar foram os marcado-
res de serviço. Os poveiros 
somaram os primeiros três 
pontos da temporada, ocu-
pando o meio da tabela an-
tes de visitar o Custóias no 
próximo domingo.

ANDREA 
SILVA

6 PONTOS

PAULO 
AREAL 

9 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

5 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA
6 PONTOS

PAULO 
MORIM 

4 PONTOS

PEDRINHO 
ROCHA

10 PONTOS

PEDRO 
GOMES

4 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

10 PONTOS

RUI 
MAIA 

4 PONTOS

Varzim 1x0 Estoril 
Mafra 1x1 Varzim 

Farense 1x2 Rio Ave  
Rio Ave 2x0 Moreirense

Varzim 2x1 Estoril 
Mafra 1x1 Varzim 

Farense 2x3 Rio Ave  
Rio Ave 3x1 Moreirense

Varzim 1x1 Estoril 
Mafra 1x1 Varzim 

Farense 2x2 Rio Ave  
Rio Ave 2x1 Moreirense

Varzim 2x2 Estoril 
Mafra 1x2 Varzim 

Farense 2x3 Rio Ave  
Rio Ave 2x1 Moreirense

Varzim 2x0 Estoril 
Mafra 2x1 Varzim 

Farense 1x2 Rio Ave  
Rio Ave 0x0 Moreirense

Varzim 1x2 Estoril 
Mafra 2x0 Varzim 

Farense 0x2 Rio Ave  
Rio Ave 3x1 Moreirense

Varzim 1x 1Estoril 
Mafra 1x2 Varzim 

Farense 1x1 Rio Ave  
Rio Ave 2x1 Moreirense

Varzim 2x0 Estoril 
Mafra 0x1 Varzim 

Farense 0x1 Rio Ave  
Rio Ave 1x1 Moreirense

Varzim 1x0 Estoril 
Mafra 2x0 Varzim 

Farense 1x2 Rio Ave  
Rio Ave 2x0 Moreirense
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FUTEBOL

 DERROTAS PROVOCAM MUDANÇA DE TREINADOR

RAPARIGAS 
IMPARÁVEIS

A formação feminina 
sénior venceu, no passado 
domingo, no campo do 
Feirense por 3x0 e segue 
invicta na liderança isolada 
da zona norte da segunda 
divisão, prova organizada 
pela Federação Portuguesa 
de Futebol, após três par-
tidas (9 pontos). Inês Oli-
veira (2) e Castro foram as 
marcadoras das alvinegras 
que na próxima jornada 
recebem o Grijó. 

Menos sorte teve a equi-

pa B no campeonato de Elite 
/Pró Nacional a não evitar 
a derrota, no estádio muni-

 RIO AVE NÃO RESISTE AO BENFICA E ADIA PRIMEIRA VITÓRIA
A primeira derrota do 

Rio Ave aconteceu frente 
ao Benfica e pode mesmo 
dizer-se que no final da 
primeira parte tudo estava 
decidido. foi uma entrada 
fulminante dos encarna-
dos e logo aos 5m o jovem 
avançado Waldschmidt 
abria o marcador. 

A pressão alta dos co-
mandados de Jorge Jesus 
causava alguma inquieta-
ção no último reduto de-
fensivo verde e branco e os 
encarnados poderiam ter 

ampliado pouco depois de 
duas situações mas os golos 
foram invalidados por fora 

de jogo pelo VAR. Cami-
nhava-se para o intervalo e 
a margem mínima no mar-

cipal poveiro, por 3x1 (golo 
local de Nicolas) na receção 
ao Avintes. O clube caiu 

cador acabava por ser um 
prémio para uma desinspi-
rada exibição do clube vi-
lacondense. Contudo, a su-
premacia dos forasteiros foi 
recompensada já nos derra-
deiros segundos do tempo 
de compensação, novamen-
te com o atacante alemão a 
bisar.

No segundo tempo, depois 
da palestra de Mário Silva, o 
Rio Ave foi mais agressivo e 
até poderia ter marcado. Lu-
cas Piazon teve uma opor-
tunidade de ouro, mas viu 

À terceira foi de vez e a li-
derança de Paulo Alves caiu 
por terra, depois de três der-
rotas consecutivas. O fute-
bol é assim e, curiosamente 
quando a equipa dava sinais 
de melhorias exibicionais, 
os resultados não foram os 
desejados. Foi assim contra 
a Académicaproc e voltou a 
acontecer em Matosinhos. 
Um jogo bastante impor-
tante para alvinegros e lei-
xonenses, já que ambos ne-
cessitavam de pontos para 
acalmar as hostes. João Eu-
sébio fazia a estreia de for-
ma interina, mas consciente 
de que uma vitória seria o 
tónico para continuar. Para 
Paulo Alves, este era o jogo 
D, já que não poderia falhar 
para continuar no cargo. E, 
se o jogo tivesse apenas 60 
minutos, bem que seriam os 
alvinegros a festejar e a agu-
dizar a crise leixonense, cuja 
SAD é presidida pelo povei-
ro André Castro. O Varzim 
dominou e esteve sempre 
mais perto de marcar duran-

te a primeira parte. A mate-
rialização deste ascendente 
aconteceu por volta dos 52 
minutos, com George Ofo-
su a inaugurar o marcador, 
depois de uma excelente 
jogada de Irobiso. Contu-
do, a reação leixonense foi 
rápida e algo dolorosa para 
as hostes alvinegras já que, 
num lance infeliz do capitão 
Luís Pedro, o Leixões empa-
tou. Um golo que deu moral 
aos da casa, que cresceram 
animicamente ao ponto de 
conseguir a reviravolta atra-
vés da “arma secreta” vinda 
do banco. Jota Silva bisou, 
conseguindo para os mato-
sinhenses a primeira vitória 
no campeonato. 

O FIM DA LINHA 
PARA PAULO ALVES

O técnico alvinegro ainda 
se apresentou na habitual 
conferência de imprensa, 
penitenciando-se de mais 
um resultado negativo, la-
mentando o insucesso quan-

do a equipa estava a subir de 
rendimento e a melhorar as 
suas exibições, prometendo 
mais trabalho e empenho 
do grupo de trabalho para 
sair desta crise. No entan-
to, a chegada do autocar-
ro da equipa ao estádio foi 
bastante tumultuosa com 
alguns adeptos a contestar 
a liderança do técnico. Foi 
certamente um fim de sema-
na de reflexão e de decisões 

diretivas, que acabou com a 
saída de Paulo Alves e a con-
tratação de Miguel Leal para 
o substituir. 

REI MORTO...
REI POSTO: 
MIGUEL LEAL

No futebol mandam os 
resultados e manteve-se a 
velha máxima: “quando uma 
equipa não ganha, o treina-
dor cai”. Para Paulo Alves e 
o adjunto Ricardo Vaz o ci-
clo fechou-se e cabe agora a 
Miguel Leal fazer renascer 
a alegria aos adeptos e sim-
patizantes, com vitórias e 
exibições ao nível dos perga-
minhos do mais carismático 
clube poveiro. Na apresenta-
ção oficial, Miguel Leal agra-
deceu à direção: “senti que 
este convite é diferente, pois 
trata-se de um projeto com 
uma dinâmica diferente da-
quilo que estou habituado. É 
um projeto que se identifica 
com aquilo que eu partilho 
ser o futebol nos clubes. Para 

mim é uma honra treinar 
este clube histórico, pelos 
seus pergaminhos e porque 
é um clube de gente séria e 
gente de trabalho, pronta 
a fazer grandes sacrifícios 
porque gosta realmente do 
clube. Aos adeptos e simpa-
tizantes poveiros quero dizer 
que é necessário fazer renas-
cer ou desenvolver a nossa 
raça e a nossa alma, sobre-
tudo a mística que sempre 
caraterizou as equipas po-
veiras. Sabemos da ambição 
dos sócios e simpatizantes, 
também dos jogadores, e o 
mais importante é estarmos 
unidos no sentido de traba-
lharmos para conseguirmos 
os nossos objetivos. Conhe-
ço alguns dos jogadores que 
já trabalharam comigo, ire-
mos analisar se a equipa po-
derá ser reforçada nalguma 
posição, mas o que nos pro-
pomos de imediato é con-
seguir que a equipa consiga 
resultados para conseguir 
realizar um campeonato 
tranquilo.”

para o décimo lugar após 
cinco jogos realizados (7 
pontos) e na próxima ronda 
visita o Canidelo. 

GUARDA-REDES 
CHAMADO À 
SELEÇÃO NACIONAL

Um jogador do Varzim 
foi convocado para a seleção 
nacional de futebol de praia. 
Eduardo Viana, que ajudou 
recentemente o clube a su-
bir ao escalão principal da 
modalidade, mereceu a con-
fiança do treinador Mário 
Narciso. Além do guarda-

-redes alvinegro, também 
o experiente poveiro Bru-
no Torres, do Braga, foi se-
lecionado para um estágio 
de quatro dias que decor-
reu na Figueira da Foz.

o guarda redes grego Vla-
chodimos negar-lhe o golo 
que relançaria o jogo. Já na 
parte final, Gabriel marcou 
o terceiro e definitivo golo 
para os visitantes, depois 
de uma assistência do suí-
ço Seferovic. 

À quarta jornada o Rio 
Ave ainda não venceu, 
conseguindo apenas três 
empates. Na próxima jor-
nada visitará o Farense, em 
busca da primeira vitória, 
antes de receber o Morei-
rense na sexta jornada.
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A melhor jogadora po-
veira de basquetebol de 
sempre decidiu voltar a 
jogar. Sofia Ramalho re-
gressou ao Benfica após 
uma paragem de cinco 
temporadas. Agora com 
40 anos, a base interna-
cional portuguesa foi 
convidada a integrar o 
plantel do clube da Luz 
e passar a experiência 
acumulada ao mais alto 
nível às jovens jogadoras. 

Sofia Ramalho man-
teve sempre a ligação à 
modalidade e não con-
seguiu resistir a este con-
vite para tornar a jogar 
no escalão principal no 
nosso país. Depois de 
ter sido treinadora ad-
junta na época passa-
da, a atleta formada no 
Desportivo da Póvoa 
passa agora para dentro 
de campo e não escon-
de o sonho de voltar a 
ser campeã nacional.    

POVEIRA 
VOLTA A 
JOGAR NO 
BENFICA

Tudo uma questão de ca-
lendário, mas a realidade 
é que jogar contra os três 
candidatos ao título de uma 
assentada não é para todos. 
Por isso, as derrotas do Pó-
voa Andebol contra Porto, 
Sporting e Benfica não  sur-
preenderam. No entanto, 
depois do jogo no Dragão 
Arena, com os poveiros a 
perderem por 15 golos de 
diferença, verificou-se uma 
evolução positiva. Contra 
o Sporting, em casa, apesar 
dos 12 golos de diferença, a 
primeira parte demonstrou 
uma equipa mais personali-
zada. 

Na recente deslocação a 
Lisboa, a réplica poveira ga-

PÓVOA ANDEBOL MAIS PERTO DOS GRANDES
nhou contornos de levar a 
discussão do jogo quase até 
ao fim. A dois minutos do 
final,  havia apenas dois go-
los de diferença, acabando 
o jogo com um 26-22, que 
surpreendeu muitos dos que 
acompanham a estreia dos 
poveiros na Primeira Divi-
são. A

s diferenças orçamentais 
são abissais, mas há uma 
caminho que o grupo de 
trabalho liderado por Jorge 
Carvalho quer trilhar com 
sucesso. Para tal, são neces-
sárias as vitórias e contra 
adversários ditos do mesmo 
campeonato dos poveiros, 
elas já aconteceram: tanto 
em casa contra a Sanjoa-

nense, como em Setúbal. 
Seis pontos que colocam os 
poveiros no 12º lugar, com 
dois jogos em atraso: visitas 
ao Madeira SAD e Sporting 
da Horta (Açores). No pró-

HÓQUEI CONTINUA EM JEJUM DE PONTOS
À terceira jornada, a equi-

pa sénior masculina de hó-
quei em patins do Clube 
Desportivo da Póvoa ain-
da não conseguiu pontuar. 
Cambra, Marinhense e Va-
lença foram os carrascos dos 
poveiros que, apesar de boas 
exibições, não conseguiram 
materializar em pontos. 

Na deslocação a Valença, 
os comandados de Ruben 
Fangueiro estiveram uns 
furos abaixo do pretendido, 
e foi sem surpresa que che-
garam ao intervalo a perder 
por 2-0. No reatamento, o 
golo de Tiago Rocha acalen-
tou esperanças numa hipo-
tética recuperação. Contu-
do, no melhor período dos 

ximo sábado, pelas 19h, no 
Pavilhão Municipal, o Póvoa 
Andebol mede forças com o 
Águas Santas, outro dos his-
tóricos nacionais da modali-
dade.

poveiros, o Valença voltou 
a dilatar a diferença. E, foi 
assim até ao 4-2 final, com 
a particularidade de Tiago 
Pereira ( também conhecido 
por Bolinhas) formado no 
Clube Desportivo da Póvoa, 
ser o autor de dois golos para 
os valencianos. Tal como há 
duas épocas, o jovem po-
veiro que foi treinado por 
Ruben Fangueiro nos esca-
lões de formação, voltou a 
ser decisivo para a sua atual 
equipa. 

Embora aborrecido com 
estes resultados, o técnico 
poveiro acredita que “este 
grupo tem potencialidade 
para fazer mais e melhor. 
Têm faltado as vitórias para 

dar confiança, mas só de-
pende de nós consegui-las. 
Temos dois jogos em casa 
pela frente e o primeiro será 
contra o Espinho. Um adver-

sário que conta por vitórias 
os jogos realizados, mas jo-
gamos na nossa casa e temos 
que pontuar de qualquer 
forma.”
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VOLEIBOL VITORIOSO
A equipa sénior femi-

nina de voleibol do Clube 
Desportivo Póvoa teve uma 
estreia feliz no campeonato 
nacional da 2ª divisão. Ape-
sar das baixas de Sara Ale-
xandre e da venezuelana 
Diana Paredes (ainda não 
inscrita ), a equipa liderada 
por Maria Carlos (também 
libero) defrontou o Esmoriz 
e acabou por vencer todos 
os sets. A superioridade das 
poveiras foi a nota domi-
nante de um jogo onde ape-
nas no terceiro e derradeiro 
set, alguma desconcentra-
ção permitiu às visitantes 
discutir até perto dos 20 
pontos, sempre a dominar 
o marcador. Na reta final, 
com Telma Silva no serviço 
e com uma Catarina Costa 
a “puxar dos seus galões”, 

as poveiras embalaram para 
o triunfo. No final do jogo, 
a treinadora comentou a vi-
tória desta forma:” é sempre 
bom ganhar e conseguimos 
no nosso primeiro jogo na 
2ª divisão, contra um adver-
sário com muitos anos neste 
escalão. Apesar da juven-
tude, o Esmoriz é uma boa 
equipa que valorizou todo 
o nosso esforço. Estamos 
a tentar inscrever a Diana 
que nos ajudou na Liguilha 
e, apesar dos custos de ins-
crição, temos a promessa 
do empenho da direção e 
também apelamos a outras 
instituições e patrocinado-
res para que nos ajudem a 
ter uma equipa ainda mais 
competitiva e que orgulhe a 
cidade e o voleibol feminino 
poveiro.”

BASQUETEBOL ALCANÇA PLENO DE TRIUNFOS
As equipas de basquete-

bol sénior do Clube Des-
portivo da Póvoa conse-
guiram o pleno de vitórias 
nos quatro jogos realizados 
no último fim de semana. 
Depois de tanto tempo de 
paragem e de continua-
rem as restrições devido à 
pandemia, a equipa sénior 
feminina foi a primeira a 
exibir-se perante um gru-
po restrito de adeptos. E 
que jogaço realizaram as 
comandadas do técnico 
Gonçalo Rainha contra o 
Coimbrões. Um adversário 
(teoricamente) mais forte, 
que até começou o jogo 
ganhando uma vantagem 
de 7-0. Contudo, inspira-
das pelas mães na bancada, 
as poveiras reagiram com 
a raça que as carateriza e, 
em crescendo, acabaram 
por conseguir uma vitória 
por 62x42. Vinte pontos 
“à maior”, impensáveis na 
projeção desta estreia no 
campeonato nacional da 
1ª divisão, mas merecidos 
pela determinação e espíri-
to de luta das poveiras.

Nos escalões masculinos, 
as margens nas vitórias 
acabam por refletir a supe-
rioridade dos poveiros. Em 
sub-21, a equipa liderada 
por Ivo Luciano, venceu o 
Estrela Vigorosa por 82x67 
num jogo sem história. 
Esta equipa acaba por ser 

o trampolim de crescimen-
to para uma equipa sénior 
B e ambas serão o viveiro de 
uma equipa A com objetivos 
bem vincados. A formação 
secundária, que contou com 
8 atletas da equipa principal, 
defrontou o Clube Desporti-
vo José Régio, o eterno rival 
vizinho de Vila de Conde, e 
venceu por 74x62. 

Na estreia da Proliga, a 
equipa orientada por José 
Ricardo foi vencer ao Sam-
paense Basket por 74x92. 
Uma vitória por números 
expressivos e que na opinião 
do técnico poveiro “não é 
demonstrativa do valor das 
equipas nesta fase, ou seja, 
nem nós somos tão fortes 
como a Sampaense é tão 
débil. Jogámos contra uma 
equipa com algumas limita-
ções e soubemos explorá-las, 
embora acredite que esta 
equipa irá ser mais forte no 
futuro. Em relação à equipa 
b, volto a frisar que o nosso 
projeto para por potenciar 
os jovens da nossa formação, 
aproveitando os seus contri-
butos para conseguirmos o 
melhor resultado na equi-
pa principal. Hoje sinto-me 
orgulhoso por fazer parte 
deste projeto e é com satis-
fação que nestes 12 jovens, 
sendo que o mais velho tem 
19 anos, conseguimos uma 
relação altura/peso como 
nunca tivemos no clube. “
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 No dérbi de Merseyside 
que terminou empatado a 
duas bolas, Klopp viu-se 
obrigado a substituir o po-
deroso defesa central Virgil 
Van Dijk. 

Na sequência de uma en-
trada dura de Jordan Pick-
ford, o central holandês foi 
substituído por Joe Gomez 
logo nos primeiros minutos 
de jogo.

Perder um jogador deste 
calibre para um jogo des-
ta importância é mau, mas 
perder o mesmo jogador 
para toda a época inteira, é 
mau demais. 

É verdade, Van Dijk so-
freu uma rotura de liga-

Após a primeira vitória 
frente ao Porto B na 1ª jor-
nada, o Varzim tem vindo a 
escorregar. Uma vitória em 
seis jornadas, sendo que as 
últimas três foram derrotas 
consecutivas. O mais re-
cente tropeção foi frente ao 
Leixões (16/10/2020), em 
Matosinhos, onde os alvi-
negros saíram derrotados 
por 3-1. Apesar da rapidez, 
oportunidades e intensi-
dade, a equipa da casa foi 
quem levou a melhor. O 

...  Iker Casillas é o jo-
gador com mais presenças 
(181) na Liga dos Cam-
peões. No segundo lugar 
está Cristiano Ronaldo, 
com 174 presenças.

RUDE GOLPE PARA KLOPP

SABIA QUE ...

DESAIRE ATRÁS DE DESAIRE 

O BOM FILHO A CASA TORNA
Fábio Coentrão voltou a 

pegar no saco, colocou as 
botas e as caneleiras e re-
gressou aos relvados. Após 
uma temporada de ausên-
cia dos estádios e quando 
toda a gente esperava que a 
reforma tivesse chegado ele 
disse presente e aceitou o 
convite do seu clube da ter-
ra, o Rio Ave Futebol Clube 
para voltar a pisar a relva. 
Toda a gente está ciente da 
sua carreira, do seu currí-
culo e da sua vitrine rechea-
da de títulos. É o jogador 
mais novo de sempre a en-
vergar a caravela, o jogador 
mais titulado que lutou nos 
campos da peleja e, segura-
mente, um dos melhores de 
sempre da história do clube 

Vilacondense. A qualidade 
e o talento toda a gente lhe 
reconhece, resta agora sa-
ber em que estado físico ele 
se encontra e até que ponto 
o seu nível de compromisso 
atinge o expoente máximo a 

A história de Lufemba em tons de alvinegro é lendária. O angolano chegou à Póvoa em 
meados dos anos 80. Exibiu-se com elegância e fez a diferença com o seu fi no recorte técnico. 
Foi extraordinário. Atleta de primeira água, tinha muito futebol nos pés. Requintado e habili-
doso, deslumbrava e empolgava as bancadas pela facilidade com que driblava os adversários e 
a visão que demonstrava, encontrando com precisão o caminho para progredir e ligar o jogo. 
Juntamente com o compatriota Vata e Rui Barros, dotou o Varzim de um caudal ofensivo 
de respeito. Henrique Calisto exponenciou o talento à disposição e conduziu os poveiros ao 
7.º lugar na Primeira Liga em 86/87, um registo assinalável nos maiores palcos do futebol 
nacional. As maravilhas de Lufemba e o perfume do seu jogo adocicaram a brisa salgada que 
soprava da praia ali tão perto. O craque representou o Varzim entre 1985 e 1989. Ganhou um 
lugar de destaque na galeria dos seus Maiores e fi cou bem vincado na memória de quem teve 
o privilégio de o ver jogar.

LUFEMBA

mentos e será operado ao 
joelho direito. Por norma, 
uma lesão destas nunca terá 
um período de recupera-
ção inferior a 6 meses, mas 
para um jogador com a ca-
pacidade física de Van Dijk 
nada é impossível. 

Desde que foi contratado 
ao Southampton, Van Djik 
realizou 130 jogos em duas 
épocas e meia, o que diz 
bem da sua preponderân-
cia na equipa orientada por 
Klopp. 

Agora, o Liverpool vai ter 
de defender o título da Pre-
mier League sem um dos 
principais responsáveis pela 
sua conquista. 

que um clube como o Rio 
Ave o obriga. Se conseguir 
reunir todos estes parâme-
tros, a qualidade falará por 
si, porque mesmo estando 
a 50% é um jogador que 
acrescenta e que pode tra-
zer muita classe e qualidade 
ao plantel de Mário Silva. 
Como Caxineiro que é não 
tenho dúvidas que irá de-
fender a camisola, as cores 
e o brasão da Caravela com 
todos os dentes e até ao úl-
timo suspiro, aliás, como 
sempre o fez ao longo da 
sua longa carreira. Ansioso 
por o ver a entrar no Está-
dio dos Arcos e ver aquela 
canhota a funcionar. Ela de 
certeza que está com sauda-
des de bola.

capitão do Varzim, Luís 
Pedro, foi o porta-voz do 
plantel no fi nal e mostrou-
-se descontente com os 
últimos resultados: “Este 
clube não pode viver as-
sim e não há desculpas. 
Temos que vencer o pró-
ximo jogo”. Atualmente 
o Varzim ocupa a 14ª po-
sição da II Liga e volta a 
entrar em ação já no pró-
ximo dia 25/10/2020 (do-
mingo) frente ao Estoril 
pelas 11:15h.
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NAVAIS SOMOU PÓDIOS NO MEETING DE ATLETISMO DO PORTO
O Centro Desportivo e 

Cultural de Navais mar-
cou presença no Meeting 
de Atletismo do Porto 
que decorreu no estádio 
do INATEL em Ramalde. 
Vários jovens atletas con-
seguiram chegar ao pódio. 
Eduardo Gomes foi se-
gundo classificado no ar-
remesso de bola e nos 600 
metros, Leonor Oliveira 

Joel Rodrigues conti-
nua a colecionar títulos. O 
atleta do Naval Povoense 
venceu dois escalões no 
campeonato nacional de 
Esperanças que decorreu 
nas praias da Salgueira 
(na cidade) e da Barranha 
(Aguçadoura), passando 
a acumular sete títulos 
juniores. O clube realça 
que é um ”feito único em 

Portugal” e pode ainda me-
lhorar já que Joel Rodrigues 
ainda tem mais dois anos 
nos escalões juniores. O Na-
val foi incumbido de organi-
zar a competição e teve mais 
atletas em destaque: José 
Mano foi terceiro em sub16 
e Tiago Almeida e João Nu-
nes obtiveram o 5.° lugar. 
Nos sub18 femininos, Cons-
tança Silva, de apenas 13 

MODALIDADES

TALENTO DO CNP JUNTA MAIS DOIS TÍTULOS À COLEÇÃO

foi segunda no arremesso de 
bola, posição também alcan-
çada por Afonso Carvalho 
nos 50 metros, Rui Pedro Vi-
las Boas no salto em compri-
mento e Nuno Ferreira nos 
60 metros, enquanto Leonor 
Fontes classificou-se em ter-
ceiro lugar no lançamento 
do martelo, tal como Tiago 
Alves no salto em altura e 
João Pinto nos 60 metros.

FUTSAL POVEIRO A DOIS TONS E DOIS EMBLEMAS
O campeonato nacional 

da 2ª divisão está de volta, 
e, nas duas jornadas realiza-
das, a equipa do Póvoa Fut-
sal Clube/Varzim Sport Club 
não foi feliz na estreia em 
casa, perdendo por 2-1 con-
tra o Freixieiro, mas retifi-
cou na jornada seguinte com 
uma vitória em Mogadouro 
por 5-1. Uma realidade di-
ferente, sobretudo devido às 
restrições pandémicas, mas 
com o grupo de trabalho li-
derado por Miguel Marinho 
a demonstrar estar à altura 
de corresponder com bons 
resultados na série B deste 
competitivo campeonato. 

Com os presidentes João 
Rocha e Edgar Pinho na 
bancada, os poveiros bate-
ram-se bem contra o Frei-
xieiro, acabando por não ter 
a sorte do jogo, sofrendo o 
segundo golo perto do final. 
Na deslocação ao Mogadou-
ro, tudo foi diferente, já que 
Benny abriu o ativo logo aos 
3m e depois do resultado 
marcar o 1-2 por volta dos 
25m, os poveiros embalaram 
para um triunfo tranquilo. 
Benny voltou a marcar e Joel 
Queirós, Ricardo Fernandes 
e Miguel Alicante fecharam 
a lista dos marcadores. 

A jornada 3 realiza-se no 

próximo domingo, com os 
poveiros a receberem o CPS 
Vila Flor, às 17h, no Pavi-
lhão Municipal.

Miguel Marinho:  “Não 
sendo felizes na estreia, num 
jogo em que claramente me-
recíamos outro resultado, 
esta equipa irá encarar to-
dos os jogos com espírito 
de vitória. Conseguimos 
reunir um lote de jogadores 
experientes e outros mais 
jovens, com o propósito de 
realizar um bom campeona-
to, que será estarmos na luta 
pela subida de divisão nos 
playoffs. Infelizmente ainda 
não podemos contar com os 
nossos adeptos, que acredito 
esta época podem fazer toda 
a diferença”.

anos, foi sétima classificada. 
Nos sub18, Miguel Matos foi 
terceiro e Miguel Silva obte-
ve a 7ª posição. Concluído 
assim o Circuito Esperanças 
(formação e competição), o 
Clube Naval Povoense con-
seguiu 3 títulos nacionais 
(sub12, sub16 e sub18), 3 
terceiros lugares, 1 quarto 
lugar e várias presenças nas 
meias finais.

 CAXINAS PROCURA 
PRIMEIROS PONTOS 
E RIO AVE GOLEIA
NA ESTREIA

Os dois clubes vila-con-
denses de futsal disputam 
campeonatos diferentes, 
com o Caxinas a estrear-se 
na Liga Placard. Nos 4 jogos 
realizados, as exibições dos 
comandados de Nuno Silva 
não correspondem aos resul-
tados conseguidos. Quatro 
derrotas, quando poderiam 
já ter pontuado. Curioso 
foi o jogo contra o Braga/
AAUM, já que foi realizado 
na Póvoa. O piso do Pavi-
lhão de Desportos de Vila 
de Conde mereceu algumas 
reparações e, na impossibili-

dade de acolher a realização 
de jogos, os responsáveis do 
Caxinas conseguiram fazer 
do Pavilhão Municipal da 
Póvoa, a sua casa. Uma der-
rota por 1-3, materializada 
pelos bracarenses já nos mi-
nutos finais. À procura dos 
primeiros pontos, os caxi-
neiros foram até Modicus de 
Sandim e, mesmo a conse-

guir duas vantagens no mar-
cador, acabaram novamente 
derrotados por 4-3. No pró-
ximo sábado, o adversário 
será o Dínamo Sanjoanense, 
equipa que também subiu de 
divisão nos palyoffs.

Já o Rio Ave, depois de 
falhada a subida de divisão, 
será um dos fortes candida-
tos nesta nova temporada. 
Com a desistência do Aves, 
os vila-condenses não joga-
ram na 1ª jornada, adiando a 
sua estreia. Na visita à ACR 
Lordelo, os comandados de 
André Crud conseguiram a 
vitória de forma avassalado-
ra. Os números finais ( 3-11) 
falam por si e são motiva-
dores para o próximo jogo. 
Desta feita o adversário será 
o Freixieiro, com outros ar-
gumentos, nomeadamente 
do experiente fixo Israel, que 
já passou pelo emblema da 
caravela
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AUGUSTO BOUCINHA MORREU AOS 74 ANOS
A Póvoa de Varzim foi 

abalada, na passada sema-
na, pelo falecimento de Au-
gusto Boucinha. O econo-
mista poveiro tinha 74 anos 
e há vários anos residia em 
Lisboa, onde era hábito, 
por exemplo, representar 
o Varzim nos sorteios da 
Taça de Portugal, motivo 

que levou o clube a emitir 
uma nota de pesar pela mor-
te do ilustre associado, ocor-
rida no dia 13. 

Augusto Boucinha, natu-
ral de Aguçadoura, foi can-
didato à presidência da Câ-
mara Municipal da Póvoa de 
Varzim em 1993 pelo CDS-
-PP numa eleição muito dis-

putada com Macedo Vieira, 
tendo sido eleito vereador. 

Foi também por aquele 
partido que pouco depois foi 
deputado na Assembleia da 
República, órgão que apro-
vou, por unanimidade, um 
voto de pesar pela morte do 
poveiro que também foi pre-
sidente da assembleia de fre-

guesia de Aguçadoura, de 
onde era natural. “Homem 
de causas e de convicções 
fortes, nunca deixou de 
defender e de batalhar por 
aquilo em que acreditava, 
nomeadamente quando o 
assunto estava relacionado 
com a sua terra natal, a Pó-
voa de Varzim”.

O PCP da Póvoa de Var-
zim continua visitar as as-
sociações do concelho e, 
em comunicado, refere que, 
depois de passar pelo Cen-
tro de Desporto e Cultura 
Juvenorte constatou que, 
além dos problemas causa-
dos pela pandemia e que se 
verificam noutras entidades, 
a instituição está a ser par-
ticularmente prejudicada 
pela autarquia. “A JuveNorte 
atravessa hoje dificuldades 
que nada têm a ver com a 
situação atual, mas sim pela 
forma como a Câmara trata 
de forma diferenciada esta 
associação. O facto de Aires 
Pereira/PSD se demarcarem 
e desresponsabilizarem pela 
forma como distribuem os 
dinheiros públicos ao movi-
mento associativo, nomea-
damente pela não entrega 
das verbas que deveriam ser 
entregues no âmbito das ce-
lebrações de S. Pedro a esta 
associação, quando esta em 
nada pôs em causa o que 

estaria combinado entre as 
restantes associações - an-
tes pelo contrário, exerceu 
um direito, afirmando que 
a cultura tem sempre for-
mas criativas de apresenta-
ção - mostra a prepotência 
de como o Executivo trata 
o movimento associativo 
poveiro”, refere o PCP a pro-
pósito do facto da Juvenorte 
não ter recebido qualquer 
fatia dos 60 mil euros do 
subsídio camarário O co-
municado não refere todavia 
que a concessão do dinhei-
ro tinha ficado pendente da 

ausência de manifestações 
públicas nos bairros. Mas o 
certo é que a Juvenorte pu-
blicou um vídeo da atuação 
da rusga atrás do estádio do 
Varzim, mas já em julho. 
Pelo que foi relatado na al-
tura, os responsáveis da Ju-
venorte julgavam que o im-
pedimento se referia apenas 
a junho, mais concretamen-
te ao último fim de semana 
desse mês.O assunto foi tra-
tado num encontro entre os 
bairros participantes - que 
tinham acordado a não rea-
lização de eventos - com a 

Câmara e, por unanimidade, 
foi decidido que a Juvenorte 
ficaria de fora da repartição 
do subsídio.

 Mas o PCP vai mais além 
e aponta outra  “questão 
discriminatória”: “a forma 
como a Juvenorte foi afasta-
da do campeonato de futebol 
Inter Freguesias, o que leva à 
redução da prática despor-
tiva de dezenas de jovens 
nesta associação e zona da 
cidade, prejudicando, tam-
bém, toda a atividade”. Por 
isso a Comissão Concelhia 
da Póvoa de Varzim lançou 
um apelo ao Executivo Aires 
Pereira/PSD para que tenha 
“uma postura de equilíbrio 
e convergência entre o mo-
vimento associativo, em que 
não prejudique nenhuma as-
sociação, pelo contrário, que 
leve a um caminho de apro-
ximação popular ao movi-
mento associativo poveiro”. 

Os comunistas visitaram 
também a Associação da 
Banda Musical da Póvoa de 

Varzim que tem uma Banda 
Filarmónica e uma escola de 
música. Os responsáveis da 
instituição pensam que no 
futuro  “o crescimento e o 
desenvolvimento da Banda 
pode passar por uma maior 
municipalização, a exemplo 
do que já existe noutros paí-
ses”. O PCP descreve depois 
o que é a instituição: A es-
cola tem mais de 30 alunos e 
atualmente está a funcionar 
cumprindo todas as me-
didas sanitárias. A Banda 
suspendeu há sete meses os 
ensaios e as atuações devido 
à pandemia. Tem cerca de 70 
elementos, com uma média 
de idades de 24 anos e, pela 
sua reconhecida qualidade, 
é convidada para cerca de 30 
festividades por ano, entre 
as mais conceituadas. Têm 
como projectos a  curto pra-
zo a gravação de um CD e a 
realização de concertos com 
bandas de música rock, ten-
do já recebido alguns convi-
tes.

PCP ACUSA AIRES PEREIRA DE DISCRIMINAR JUVENORTE
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REGIÃO

Benjamim Pereira foi infe-
tado com o novo coronaví-
rus. O presidente da Câmara 
de Esposende testou positi-
vo à Covid-19 e comunicou 
esse facto à população na 
passada semana, no dia 13m 
através da página pessoal 
no Facebook. Numa curta 
publicação na rede social, 
o autarca explica que desde 
que começou a pandemia 
optou, tal como todo o res-
tante executivo, “por traba-
lhar todos os dias, mantendo 
a normalidade possível, para 
bem do município”. Benja-
mim Pereira frisa que esteve 
“sempre perfeitamente cons-
ciente dos riscos que corria 
ao participar em reuniões 
e ao receber os munícipes, 
para além das circunstâncias 
próprias da vida pessoal e 
familiar”. O edil revela que 
teve temperatura anormal-
mente elevada no passado 
dia 11 e assegura que desde 
esse dia não voltou a sair de 
casa, tendo feito “os procedi-
mentos normais com vista a 
avaliar se se trataria de uma 

eventual infeção pelo vírus 
da Covid-19”. Devido ao re-
sultado do teste, Benjamim 
Pereira informou que terá 
de “estar ausente da Câma-
ra, mas a trabalhar em casa, 
caso a saúde o permita, até 
que tudo esteja ultrapassa-
do”. 

Volvidos uns dias, no últi-
mo sábado concretamente, o 
edil voltou a dar novidades: 
“Começo por agradecer de 

uma forma penhorada as 
inúmeras manifestações de 
apreço e de preocupação 
quanto à minha situação. 
Fiquei verdadeiramente 
sensibilizado e entendo-as 
como extensivas a todos os 
que neste momento passam 
por igual situação no nosso 
concelho. Não esquecerei 
jamais essas atitudes. Como 
é evidente, nos dias que an-
tecederam o aparecimento 

dos sintomas estive em con-
tacto com muitas pessoas, 
quer de dentro da Câmara 
Municipal, quer externas.
Chegaram os resultados dos 
testes efetuados por todas 
as pessoas da Câmara que 
tiveram contacto comigo e 
vou sabendo também das 
restantes. Até agora, todos 
negativos, com exceção da 
minha família. Significa que 
as regras apertadas de segu-
rança que temos na Câmara, 
aliadas a comportamentos 
responsáveis funcionaram 
na perfeição. Peço a todos 
para que tenham cuidado 
e que continuem a cumprir 
as regras de distanciamento 
social e de uso constante da 
máscara. Nota: estamos to-
dos a recuperar bem, apesar 
da presença dos sintomas”. 

100% ÁGUA SEGURA 
COLOCA ESPOSENDE 
NO TOPO REGIONAL

Beber água da torneira 
com confiança continua a 
ser uma realidade no Mu-

PRÉMIO VIVER EM IGUALDADE 2020/2021 ATRIBUÍDO A BARCELOS
O Município de Barcelos 

foi distinguido com o Pré-
mio Viver em Igualdade 
2020/2021, no âmbito da 
iniciativa bienal promo-
vida pela Comissão para 
a Cidadania e Igualdade 
de Género. O prémio tem 
como objetivo distinguir 
municípios com práticas 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE ESPOSENDE COM COVID-19
nicípio de Esposende, que 
mantém o indicador 100% 
Água Segura, como atesta o 
Relatório Anual do Setor de 
Águas e Resíduos em Por-
tugal - RASARP 2020, pu-
blicado recentemente pela 
Entidade Reguladora de 
Serviços de Águas Resíduos. 
Este desempenho foi desta-
cado em comunicado pelo 
Município, que salienta ser 
a confirmação da excelência 
da qualidade da água para 
consumo humano registada 
nos últimos anos, colocan-
do Esposende em primeiro 
lugar no ranking de percen-
tagem de água segura nos 
concelhos da região norte. 
Em 2019, foram realizadas 
cerca de 700 análises na tor-
neira dos consumidores de 
Esposende, dando cumpri-
mento ao número de análi-
ses legalmente exigido e sem 
registo de qualquer incum-
primento, e quase 3 000 na 
rede de distribuição, no âm-
bito do controlo operacional 
e do Plano de Segurança da 
Água.

que promovam os objetivos 
da Estratégia Nacional para 
a Igualdade e a Não Discri-
minação 2018-2030 – Portu-
gal + Igual, designadamente 
nas dimensões da igualdade 
entre mulheres e homens, 
da prevenção e combate à 
violência contra as mulhe-
res e a violência doméstica, 

e a prevenção e o combate à 
discriminação em razão da 
orientação sexual, identi-
dade, expressão de género e 
características sexuais. Nes-
ta quinta edição do prémio, 
o júri decidiu atribuir o Pré-
mio a 15 municípios do país, 
sendo que Barcelos foi dis-
tinguindo pela primeira vez.
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RÁDIO ONDA VIVA

JOSÉ MOREIRA CAMPOS E JOSÉ FESTAS NA GRANDE ENTREVISTA
Nos dois últimos fins de 

semana a Onda Viva teve 
José Moreira Campos e José 
Festas como convidados no 
espaço de grande informa-
ção. Os presidentes da Coo-
perativa Agrícola Leiteira 
da Póvoa de Varzim e da 
Associação Pró-Maior Segu-
rança dos Homens do Mar 

A NOVA ONDA DESPORTIVA ESTÁ NO AR 
Numa época complica-

da para os clubes e numa 
altura em que os adeptos 
não podem apoiar presen-
cialmente as suas equipas, 
a Rádio Onda Viva decidiu 
apostar, ainda mais, nas 
transmissões de eventos 
desportivos e na divulga-
ção das atividades e feitos 
de atletas e diferentes em-
blemas que representam a 
Póvoa de Varzim. 

Mantendo o compromis-
so de continuar a transmitir 
a narração de todos os jo-
gos do Varzim, assim como 
acontece em relação ao Rio 

Ave, os 96.1 vão agora entrar 
no mundo das modalidades, 
oferecendo relatos e emis-
sões dedicadas ao andebol, 
basquetebol, voleibol, hó-
quei em patins e futsal, entre 
outros eventos desportivos.

  Com o objetivo de enri-
quecer a programação de 
desporto da estação, foi es-
tabelecida uma parceira com 
o projeto ‘Quarentena da 
Bola’, do jornalista Rémulo 
Jonatas, uma página do face-
book que aborda as questões 
do verdadeiro futebol, sob a 
forma de um programa que 
vai para o ar nas noites de 

quarta-feira. 
As sextas-feiras estão re-

servadas para a nova ‘Onda 
Desportiva’, espaço de en-
trevista e debate que irá 
permitir dar voz a atletas, 
treinadores e dirigentes dos 
diferentes clubes, manten-
do-se o ‘Pontapé de Canto, 
às segundas-feiras, com as-
sinatura de Rui Rodrigues. 

Com uma equipa de 
profissionais dedicados e o 
apoio dos patrocinadores, 
esta será com certeza uma 
viagem desportiva emo-
cionante através da Rádio 
Onda Viva.  

vieram à rádio a convite do 
administrador e diretor, José 
Gomes Alves, que agradeceu 
as respetivas presenças em 
estúdio. 

As duas entrevistas podem 
agora ser ouvidas a qualquer 
hora no podcast disponível 
no site da Rádio Onda Viva 
na internet.

Programação de desporto 
da Rádio Onda Viva 

23/10 (sexta) – Onda Desportiva – 22h

24/10 (sábado) – CDP x Espinho (hóquei) – 21h

25/10 (domingo) – Varzim x Estoril – 11h15 
25/10 (domingo) – Farense x Rio Ave – 15h

26/10 (segunda) – Pontapé de Canto – 22h

28/10 (quarta) – Rebordelo x Varzim – 15h
28/10 (quarta) – Quarentena da Bola – 22h

30/10 (sexta) – Onda Desportiva – 22h

31/10 (sábado) – CDP x Sporting (voleibol) – 17h
31/10 (sábado) – Rio Ave x Moreirense – 18h

01/11 (domingo) – Mafra x Varzim – 15h

02/11 (segunda) – Pontapé de Canto – 22h

04/11 (quarta) – Quarentena da Bola – 22h
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Bi - Como te descreves?
SR - Sou uma pessoa ami-

ga e fiel. Competitiva e exi-
gente. Também sou bastante 
teimosa e persistente. Já fui 
mais orgulhosa mas com o 
tempo vamos mudando e 
vemos que o orgulho muitas 
vezes limita-nos a visão. 

Bi - Data de nascimento?
SR – 4 de junho de 1980.

Bi - Signo? O que dizem 
do teu signo?

SR – Gémeos. Que somos 
8 ou  80 acredito que temos 
um equilíbrio, mas para cer-
tos aspetos é mesmo assim, 
podem ter tudo ou nada, de-
pende de como nós tratam 
e o que nos fazem. E como 
não gostamos de monotonia 
acabámos muitas vezes por 
ser muito radicais em certas 
coisas.

Bi - Livro preferido?
SR - “Alquimia do amor” e 

“Diário da nossa paixão”, de 
Nicholas Sparks. Sou uma 
eterna romântica.

Bi - Filme preferido?
SR - “O bom filho”. Tem 

uma mensagem incrível e é 

SOFIA RAMALHO
Desde cedo soube que o basquetebol seria a sua profissão. Depois de despontar no CDP, omeçaram a aparecer clubes interessados com 

algumas propostas monetárias, passou a pensar nesta modalidade como futuro e tornou-se no seu modo de vida. Considera-se uma sor-
tuda, teve e tem a sorte de fazer o que mais gosta e ganhar dinheiro com um trabalho que é o seu grande amor. Voltar ao Benfica é voltar 
a casa, sempre a fizeram sentir assim e este ano não foi diferente, sempre com aquela vontade de voltar a competir e tentar realizar alguns 
sonhos pendentes. Diz que adorava ganhar o título nacional para pendurar as botas como campeã, mas ainda não sabe se pode dizer que 
será o último ano. Sente-se bastante orgulhosa do percurso profissional e sente que representou sempre bem o país e a cidade. Hoje é uma 
mulher realizada e feliz! Falamos de Sofia Ramalho.

BITAITES

um filme que poucos conhe-
cem. É incrível o desfecho e 
faz-nos pensar.

Bi - Cor favorita?
SR – Azul, apesar de não 

usar muito, mas adoro.

Bi - Programa ou saída 
perfeita?

SR – Ida ao cinema com o 
marido e um bom convívio 
com a família e amigos. 

SR - A tua música é?
AM - Variada. Depende 

muito do meu modo do dia, 
mas adoro música, princi-
palmente as que mal come-
ças a ouvir o pezinho já não 
para. Só boas vibes (risos). 

Bi - Destino de eleição?
SR - Praia e muito sol. Um 

cenário paradisíaco. 

Bi - Prato principal?
SR - O meu favorito é sem 

dúvida o arroz de cabidela 
da minha irmã. 

Bi - Sobremesa?
SR - Difícil, é raro comer 

sobremesa apesar de ser gu-
losa.   Talvez escolha uma 
mousse de chocolate ou 

manga.

Bi - Não resisto a?
SR – Chocolate.

Bi - Um segredo ou uma 
curiosidade sobre ti?

SR - Um segredo não pos-
so contar, assim deixaria de 
o ser. 

Bi - Um amigo é aquele 
que?

SR - Apesar da distância 
ou tempo sabemos que está 
sempre lá, é um irmão ou 
irmã para a vida. 

Bi - Quem é o teu herói 
real ou ficção?

SR - Não sou de ter ídolos, 
mas tenho admiração por 
várias pessoas tanto pelas 
suas qualidades como pelo 
que são realmente, pessoas 
de bom coração, resilientes e 
verdadeiras. 

Bi - Um desejo ou meta a 
cumprir?

SR - Daqueles sonhos de 
menina ainda tenho um 
por realizar: casar pela igre-
ja.  Mas metas a cumprir ou 
desejos a realizar agora mes-
mo: gostaria muito neste 

MOUSSE DE MANGA
Preparação: 

Comece por demolhar as folhas de gelatina em água fria durante alguns minutos.
Passe-as para uma frigideira coberta com um pouco de água fria e leve a lume 

brando até derreterem.
Numa tigela bata as natas até ganharem consistência.
De seguida junte a polpa de manga e o leite condensado.
Mexa bem até o creme ficar homogéneo.
Por fim, junte as folhas de gelatina derretidas e mexa.
Leve ao frio pelo menos duas horas. Nota: Se desejar sirva decorado com lascas de 

manga fresca ou com uma colher de polpa de maracujá, para cortar o doce.

Ingredientes: 
3 folhas de gelatina, 1 lata de Leite Condensado Tradicional, 2 embalagens de Natas, 400 g de manga (polpa), lascas de manga para decoração q.b.

ano desportivo de conseguir 
um título, falta-me a Taça de 
Portugal no meu currículo. 

Bi - O que é que ainda está 
para vir?

SR - Espero que coisas 
boas, que a felicidade e as 

bençãos continuem e, se vier 
alguma coisa menos boa, 
que Deus me dê força e sa-
bedoria para a ultrapassar. 
Aprendi a manter os meus 
sonhos e lutar por eles, mas 
sem pedir, apenas agradecer.

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

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Quarenta e seis anos após a 
revolução do 25 de Abril seria 
de esperar que Portugal tivesse 
uma Democracia consolidada. 
Uma Democracia com órgãos 
fiscalizadores e reguladores 
verdadeiramente eficazes e in-
dependentes do poder políti-
co. Uma Democracia na qual 
os actores políticos tivessem 
elevado sentido de responsa-
bilidade e elevado sentido de 
Estado. Infelizmente, conti-
nuamos longe desse objectivo. 

Vamos analisar o compor-
tamento de cinco Actores 
Políticos da actualidade para 
comprovarmos este desiderato. 

Para culminar a sequência 
de artigos sobre as perspecti-
vas das diversas forças políticas 
para as eleições autárquicas de 
2021, falta reflectir um pouco 
sobre quais serão as possibili-
dades na Póvoa de Varzim dos 
partidos políticos que poderão 
concorrer pela primeira vez 
com o estatuto de partidos re-

presentados na Assembleia da 
República: o Livre, a Iniciativa 
Liberal e o Chega.

Começando por aquele que 
menos possibilidades terá de 
apresentar candidaturas na Pó-
voa- o Livre. Este partido teve 
261 votos nas eleições legislati-
vas de 2019 na Póvoa, 168 dos 
quais na União de Freguesias 
de Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai. Face a esta débil im-
plantação e à concorrência 
que haverá entre os partidos 
de esquerda para recrutar can-
didatos para incluir nas suas 
candidaturas, não se afigura 
muito provável a apresentação 
de uma candidatura pelo Livre, 
até porque não existe no parti-
do uma tradição de apresentar 
candidatos “pára-quedistas”, ou 
seja, sem ligação prévia com o 
território ao qual concorrem. 
Em suma, uma candidatura 
própria do Livre a qualquer 
dos órgãos autárquicos seria 
uma surpresa, o cenário mais 
provável para a sua participa-

ção seria a inclusão da sua sigla 
e de alguns activistas numa co-
ligação com outros partidos de 
esquerda. 

A Iniciativa Liberal teve 392 
votos nas eleições legislativas 
de 2019 na Póvoa, foi indis-
cutivelmente a sétima força 
política do concelho. 258 des-
ses votos foram na União de 
Freguesia de Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai e 82 em Aver-
-o-Mar, Amorim e Terroso, 
confirmando a tendência de os 
partidos mais pequenos terem 
melhores votações nestas agre-
gações de freguesias. A Inicia-
tiva Liberal apresentou recen-
temente a equipa dirigente do 
seu núcleo territorial na Póvoa 
de Varzim, e terá o apoio de 
alguns antigos integrantes de 
listas do PSD, o que parece in-
dicar que terá capacidade para 
apresentar candidaturas, ainda 
que tal só se afigure provável à 
Assembleia Municipal e Câma-
ra Municipal, e possivelmente 
às Assembleias de Freguesia 

acima referidas. Para além da 
possível capacidade de anga-
riação de votos dos candidatos 
apresentados, a IL poderá vir a 
beneficiar de algum “voto de 
simpatia” dos eleitores do PSD, 
particularmente se a disputa da 
vitória nas eleições para a Câ-
mara Municipal parecer estar 
confortavelmente resolvida. 

Como aconteceu um pouco 
por todo o país nas legislativas, 
e dado até o perfil sociológico 
de “partido de quadros”, será 
expectável que o voto da Ini-
ciativa Liberal continue a estar 
concentrado nas duas Uniões 
de Freguesia com mais eleito-
res. 

O Chega obteve 225 votos 
nas eleições legislativas de 2019 
na Póvoa de Varzim, foi a nona 
força política mais votada. No 
entanto, o mediatismo que 
envolve o partido, a sua subi-
da nas sondagens nacionais, a 
criação de um núcleo local, o 
perfil tradicionalmente conser-
vador dos eleitores da Póvoa de 

  O primeiro desses cin-
co actores políticos é o ac-
tual Primeiro Ministro, se-
nhor Dr. António Costa. 

O senhor Dr. António Cos-
ta, do alto da sua intelectua-
lidade, delineia uma sábia e 
douta estratégia para o país, 
não admitindo que os órgãos 
fiscalizadores do Governo/
entidades reguladoras contra-
riem a sua estratégia e os seus 
desejos – “mais vale prevenir, 
que remediar”, como diz o 
Povo. E é assim que, quando 
ousam criticá-lo, contrariá-lo, 
Costa, hábil jogador político, 
resolve democraticamente o 
problema: corre com essa pes-
soa. Exemplos não faltam: a 
anterior Procuradora Geral da 
República, o Governador do 
Banco de Portugal, o Presiden-
te do Tribunal de Contas, etc… 

Depois, temos Jerónimo 
de Sousa e Catarina Martins. 
Noutros tempos, perante situa-
ções destas, já teriam arranca-
do os cabelos, convocado inú-
meras manifestações, afirmado 
que estava em causa o normal 
funcionamento das institui-
ções, apresentado Moções de 
Censura ao Governo, pedido 
eleições antecipada, que tudo 
isto era um “assalto ao poder”, 
uma vilania ao “Estado”, … 
que o País estava ao serviço 
dos interesses dos amigos… 

Mas agora, NÃO!   
Agora, bem acomodados 

no Poder, ninguém os ouve 

sequer pensar sobre esses as-
suntos. Para eles, agora, tudo 
está dentro da Normalidade 
Democrática, seja lá isso o 
que for, porque neste mo-
mento, os conceitos estão já 
todos eles alterados… efei-
tos do clima, possivelmente. 

Todavia - e em abono da 
verdade -, refira-se que esta 
atitude demonstra, também, a 
coerência da extrema-esquer-
da. Os métodos “Costianos”, 
são os mesmos que eles usam 
quando estão no Poder. Veja-
-se o que fizeram nos países 
da antiga URSS e o que fazem, 
ainda hoje, nos países em que 
governam, com “mão de ferro”. 

Depois temos o quarto ac-
tor político: o senhor Dr. Rui 
Rio. Se o lugar que ocupa, de 
Presidente do PSD, estivesse 
sujeito ao período experimen-
tal, previsto na lei, o senhor Dr. 
Rui Rio já teria sido despedido 
por inadaptação às funções. 

O Presidente do PSD, que 
anseia ser Primeiro-Ministro 
de Portugal, deveria apresen-
tar, aos Portugueses, uma es-
tratégia diferente da do PS. 
Uma estratégia que defendesse 
a independência dos órgãos 
fiscalizadores e reguladores, 
em coerência com o que o 
PSD sempre tem defendido. 
Um País com menos interven-
ção do Estado, mas com mais 
e melhor regulação. Enfim, 
uma proposta original e efi-
caz, que é para isso que se ser-

vem os Partidos da Oposição. 
Infelizmente, o senhor Dr. 

Rui Rio, para além de não 
apresentar alternativa alguma, 
tem sido o grande apoian-
te de Costa nesta estratégia 
de correr com as pessoas que 
afrontam o poder político e 
os interesses instalados. Em 
abono da verdade há, tam-
bém, da parte do senhor Dr. 
Rui Rio, coerência nesta linha 
de actuação: é que também ele 
não gosta de ser contrariado. 

O último dos cinco actores 
políticos é o senhor Presi-
dente da República, Profes-
sor Marcelo Rebelo de Sou-
sa, ilustre constitucionalista.   

 Ao longo do seu mandato, o 
senhor Professor Marcelo tem 
sido o seguro de vida deste 
Governo, esquecendo o País. 
Quem esperava alguma coisa 
do senhor Professor Marcelo, 
enganou-se redondamente. 
O senhor Professor Marcelo, 
desde o inicio, tem-se guiado 
por um único objectivo: ser 
recandidato (mesmo defen-
dendo mandato único), ter o 
apoio do PS e conseguir mais 
votos que o senhor Dr. Mário 
Soares. Para conseguir os seus 
intentos, o senhor Professor 
Marcelo, até “ilide a verdade”, e 
brinda-nos com estas pérolas: 

“A revisão constitucional 
de 1997 estabeleceu manda-
to único para o presidente 
do Tribunal de Contas e Pro-
curador Geral da República, 

OPINIÃO

PRESIDENCIAIS 
E AUTÁRQUICAS: 
A REENTRADA 
POLÍTICA (11)

 A AVENTURA 
DOS CINCO 
QUE ESTÃO A 
CORROER A 
DEMOCRACIA 
PORTUGUESA 

Varzim, tudo parece apontar 
para a existência de potencial 
para que o Chega se torne 
numa força política relevante 
a nível local. Seria surpreen-
dente se não conseguisse apre-
sentar candidaturas à Câmara 
Municipal e à Assembleia Mu-
nicipal. De acordo com aquilo 
que vamos conhecendo pelas 
sondagens do perfil sociológi-
co do eleitor do Chega, o voto 
deste partido não estará ex-
cessivamente concentrado nas 
freguesias urbanas. A votação 
de Ventura nas presidenciais 
poderá indicar até onde po-
derá ir o Chega na Póvoa de 
Varzim. 

impedindo que se perpetuem 
no cargo. Desde então que cha-
mei à atenção para essa crite-
riosa revisão da constituição”. 

Não, Senhor Presidente da 
República, como já foi ex-
plicado, a Revisão Constitu-
cional de 1997, estabeleceu 
mandato único para os Juízes 
do Tribunal Constitucional. 
E desde o 25 de Abril todos 
os Presidentes do Tribunal de 
Contas foram reconduzidos. 

O senhor Presidente da 
República, acabou de chum-
bar na sua oral de Direito…
Volte um dia destes, de-
pois de melhor preparado! 

Certo é que as atitudes destes 
cinco actores políticos apenas 
têm contribuído para corroer a 
democracia e para afastar, ain-
da mais, as pessoas da política. 
O resultado será o aumento 
dos extremos e da abstenção!   

Há que retirar os “phones” 
que estão a tapar o sentido 
crítico do Povo Português e 
dar-lhes os dados correctos 
para pensarem e analisarem 
toda esta encenação políti-
ca, de tão fraca qualidade, 
caso contrário, vence o velho 
chavão: “Em terra de cegos, 
quem tem um olho, é Rei”! 

- Um cidadão deste País 

(escrito ao abrigo do an-
tigo acordo ortográfico) 



JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 22 OUTUBRO  2020 | 29

OPINIÃO

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

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

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

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

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

A Direção

Portugal é um dos países 
mais centralizados da Euro-
pa: é Estado em toda a parte, 
é Estado em tudo – é Estado 
a mais

E quem diz Estado diz, 
infelizmente, ineficiência, 
burocracia e males maiores.

A reforma do Estado é, 
pois, a mais urgente das mui-
tas reformas a empreender. 
O pior é que o país parece 
irreformável, cumprindo há 
quase um milénio a senten-
ça do general romano: povo 
que não se governa nem se 
deixa governar. Se lá não 
vamos por iniciativa pró-
pria, também a imposições 
externas resistimos o mais 
que podemos. Reformas nos 
últimos tempos só as que a 
troika nos impôs – e que o 
governo entretanto chegado 
logo foi tratando de reverter.

Até a mais prometida das 
reformas, com 44 anos de 
norma constitucional, con-
tinua adiada (e, tanto quan-
to foi possível saber-se, por 
referendo, não é – ou não 
era – desejada pelo povo). 
Refiro-me à regionalização, 
a que muitos (eu incluído) 
preferem a descentralização, 
através do reforço das com-
petências dos municípios 
e da cooperação intermu-
nicipal – estas, sim, formas 
de organização da adminis-
tração com seculares raízes 
na nossa história. Portugal 
é um país municipalista – e 
não há forma de governo 
mais próxima dos cidadãos 
do que esta (a que chama-
mos, e bem, poder “local”), 
nem mais escrutinada.

Em momentos (raros…) 
de sinceridade, o atual pri-
meiro-ministro lembra uma 

velha máxima, creio que do 
eng. Eurico de Melo: os mu-
nicípios gastam um escudo 
onde o Estado gasta três. 
Que é como quem diz: o 
mesmo ato, na administra-
ção central, custa três vezes 
mais que na administração 
local. Donde se conclui que 
a transferência de compe-
tências (da administração 
central para a local) é o mais 
elementar ato de boa gestão, 
particularmente num país 
que tem dificuldades finan-
ceiras dramáticas, tanto as 
que se conhecem como (e 
sobretudo) aquelas que o 
cidadão contribuinte nem 
imagina.

Sendo assim, porque é 
que esta reforma, verdadei-
ramente imperativa, se não 
concretiza?

Será porque os municípios 
não querem ter um papel 
mais ativo na administração 
do território concelhio, que 
os liberte dos “enclaves” es-
tatais (ruas que são estradas 
nacionais, praias e portos 
que não gerem, equipamen-
tos de saúde, de educação 
ou de segurança que não 
satisfazem, etc, etc) – será 
por isso, por não querer? 
Ou será porque o Estado, 
que diz querer descentrali-
zar, afinal quer apenas alijar 
a responsabilidade, retendo 
(não transferindo) os mon-
tantes correspondentes à 
função transferida?

Há, na nossa Póvoa, abun-
dantes e eloquentes (e bem 
recentes!) exemplos não só 
da má administração cen-
tral no exercício das suas 
competências, como da fal-
ta de seriedade financeira 
que preside às propostas de 

descentralização. Vejamos: 
com exceção do 1º ciclo, os 
edifícios escolares são pro-
priedade do Estado. Não 
obstante, foi a Câmara quem 
teve de se (pre)ocupar com 
a degradação das escolas dos 
2º e 3º ciclos de Aver-o-Mar 
e de Flávio Gonçalves – a 
primeira (re)inaugurada há 
uma semana pelo Sr. Minis-
tro da Educação, em nome 
de um Governo que, para 
uma empreitada que atingiu 
um custo final global de 2,6 
milhões de euros, contribuiu 
com apenas 125.000 (vou es-
crever: cento e vinte e cinco 
mil) euros; a segunda (ago-
ra readjudicada, após uma 
empreitada em que tudo 
correu mal), a decorrer, com 
o custo final estimado em 
3,6 milhões de euros, valor 
que, como em Aver-o-Mar, 
também aqui será assumi-
do, quase na totalidade, pelo 
município.

Neste processo (da trans-
ferência de responsabilida-
des) que se arrasta sem fim à 
vista, há, da parte do Estado, 
um jogo surdo, que urge de-
nunciar: o elemento incum-

pridor sabe que o parceiro 
(o município), mesmo que 
não queira, acabará por fa-
zer o que se impõe – no caso 
da educação, porque sabe 
que a valorização intelectual 
dos seus concidadãos mais 
jovens é o investimento nu-
clear para a competitividade 
que almeja para o seu muni-
cípio.

No fundo, estamos peran-
te este paradoxo: quando 
a generalidade dos muni-
cípios se opõe ao modelo e 
ao processo de transferência 
de competências na área da 
educação, já estão, na prá-
tica, a exercer as compe-
tências que, por enquanto, 
rejeitam.

E o que se passa na educa-
ção repete-se, como se tem 
visto, na área da segurança, 
pois tanto a GNR como a 
PSP ocupam (e bem!) edifí-
cios que, além de serem mu-
nicipais, são conservados 
pelo município, pois de ou-
tro modo não disporiam das 
condições para a condigna 
retaguarda das nossas forças 
de segurança.

P.R.

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

A PROPÓSITO DA REINAUGURADA ESCOLA BÁSICA DE AVER-O-MAR

A HIPOCRISIA DA DESCENTRALIZAÇÃO
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APRENDE A DESENHARAPRENDE A LAVAR BEM AS MÃOS

D
ES
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S

SOPA DE LETRAS

LABIRINTO
AJUDA OS EXPLORADORES A CHEGAR AO TAXI

LAVAGEM DAS MÃOS

NOVO CORONAVÍRUS

Duração total do procedimento: 20 segundos

Molhe as mãos

00

Aplique sabão suficiente para cobrir
todas as superfícies das mãos

01

Esfregue as palmas das mãos, 
uma na outra

02

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

03 04

Esfregue o polegar esquerdo 
em sentido rotativo, entrelaçado

na palma direita e vice versa

Esfregue rotativamente para trás 
e para a frente os dedos 
da mão direita na palma 

da mão esquerda e vice versa

05

06

Esfregue o pulso esquerdo com a 
mão direita e vice versa

07

Enxague as mãos
com água

Seque as mãos 
com um toalhete 

descartável

08
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ANEDOTAS

Um advogado recém-formado abriu um escritório num luxuoso prédio no 
centro da cidade. Depois de alguns dias, irritou-se com a falta de clientes. 
Finalmente viu um homem entrar e rapidamente pegou no telefone, 
fingindo estar a falar com alguém: 
- Ah, foi? E o que é que lhe disseram? Que somos os melhores? Bom, talvez 
tenham exagerado um pouco. Muito bem, mas não vamos comparecer na 
sala de tribunal; confiamos esses assuntos à nossa equipa de estagiários. 
Está tudo providenciado. Pode deixar que uma das nossas secretárias fica 
em cima do assunto. 
O advogado desligou e voltou-se para o homem. 
- Em que posso servi-lo? 
- Em nada. Sou O técnico da Telecom e vim ligar o telefone.

O pequeno Zézito diz ao pai: - No Natal, gostaria de ter um revólver 
verdadeiro! 
- O quê!? - Barafustou o pai - tu és doido, ou quê? 
- Quero um revólver verdadeiro! Quero um revólver verdadeiro! - 
Choraminga o Zézito. 
- Basta - ralha o pai - quem é aqui o dono da casa? 
Diz o Zézito, resignado: 
- És tu, mas se eu tivesse um revólver verdadeiro...

A Isabel casou-se e foi morar para o andar de cima, mas mesmo assim 
continuava a comer com os pais. Certo dia a mãe chama a Isabel e ela: 
- Já vou mãe, não demoro. 
Diz o Chico (o irmão mais novo): - Não demora não!... Eu sei o que é que 
eles estão a fazer. 
A mãe: - Deixa de ser parvo e cala-te! Isabel, anda p’ra mesa! 
- Já vou mãe! 
- Ehehe eu sei o que eles estão a fazer! O puto leva um tabefe e cala-se. 
Passado quase meia hora: 
- Isabel, filha, despacha-te que a comida fica fria! 
Diz a filha quase a chorar: 
- Oh mãe já vou... 
O Chico então desata-se a rir: 
- Eu sei o que eles estão a fazer... A Isabel pediu-me o tubo da vaselina e eu 
dei-lhe o da cola!!!!

Estava uma prostituta pedindo boleia na estrada quando um camionista 
parou e disse que lhe daria boleia mas com uma condição, que fossem para 
debaixo do camião fazer #%$&%$##$%. 
E ela aceitou. Passado um tempo chegou um velho e perguntou o que 
eles estavam a fazer ali, e o motorista do camião respondeu que estava 
consertando o motor, ao que o velho respondeu: 
- Então aproveita e conserta os travões também, porque o camião já vai lá 
em baixo.

NIB: 00451460 4027 6966 0599 3 

  
Assine e Receba em Casa! 
25€ /ano para Portugal 50€ /ano para o estrangeiro 

 
 

Nome  

Morada    

 
 

Cód. Postal  Localidade  

Telefone  E-mail  

Data Nascimento         /          /         Profissão    

Preencha e envie para Apartado 60, Praça dos Combatentes 15 - 4490-439 Póvoa de Varzim 

Póvoa 
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ÚLTIMAS

O número total de de-
sempregados voltou a subir 
na Póvoa de Varzim, mas 
desta vez diminuiu em Vila 
do Conde de acordo com as 
últimas estatísticas disponi-
bilizadas pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profis-
sional. No final de setembro 
havia 2525 pessoas regista-
das como desempregadas 

DESEMPREGADOS SOBEM NA PÓVOA E BAIXAM EM V.CONDE

RUI COSTA COM APOIO NA VOLTA A ESPANHA
Rui Costa está a parti-

cipar na Volta a Espanha 
que começou na passada 
terça-feira e termina a 8 de 
novembro. Aos 34 anos, o 

aguçadourense alinha pela 
12ª vez numa grande volta 
uma vez que já contabiliza 
nove presenças no Tour, em 
França, uma no Giro, em Itá-

lia, e outra em Espanha em 
2017. Na estrutura de apoio 
ao ciclista da UAE Emirates 
está outro poveiro, Bruno 
Lima, neste caso na missão 

COVID DISPARA NA PÓVOA E FESTAS ESTÃO ENTRE OS MOTIVOS
O presidente da Câma-

ra Municipal da Póvoa de 
Varzim não se cansa de 
apelar ao esforço da popu-
lação em geral para travar a 
pandemia da Covid-19. 

Aires Pereira continua “a 
apelar para a necessidade 
de intensificar as medidas 
de proteção individual e 

de evitar as concentrações”, 
recordando que “cada um de 
nós deve ser agente de saú-
de pública” numa altura em 
que a pandemia está a piorar 
no número de infetado e que 
“isso terá consequências na 
vida laboral, escolar e fami-
liar”. 

O edil aponta mesmo que 

no município poveiro, mais 
32 que em agosto, sendo 
que 1600 estão inscritas no 
IEFP há menos de um ano. 
Na mesma data havia 3087 
desempregados registados 
no concelho vilaconden-
se, menos 9 que a anterior 
referência, sendo que 2048 
pessoas inscreveram-se no 
IEFP nos últimos 12 me-

ses. Nestas duas localidades 
somavam-se 5612 pessoas 
desempregadas no final de 
setembro, mais 23 que em 
agosto e mais 172 que em ju-
lho. No entanto, se a compa-
ração for anterior ao início 
da pandemia, nesta altura 
há mais de um milhar de de-
sempregados nos dois muni-
cípios. Continua a tendência 

de haver mais mulheres do 
que homens desemprega-
dos em ambos os conce-
lhos e o grupo etário 35-54 
anos mantém-se igualmente 
como o mais afetado com 
quase metade dos desempre-
gados (1064 na Póvoa e 1414 
em V.Conde), sendo que a 
maior parte destes cidadãos 
está à procura de um novo 

“o aumento de casos desde 
setembro resultou de com-
portamentos pouco seguros 
em festas, casamentos e ba-
tizados no concelho”. 

BRUNO ALVES 
TAMBÉM INFETADO

O poveiro Bruno Alves é 

um dos sete jogadores do 
Parma infetados com o 
novo coronavírus, revelou 
ontem, quarta-feira, o em-
presário Oscar Damiani. 
“O Bruno está bem, o teste 
deu positivo, mas está as-
sintomático”, explicou o 
agente do defesa central 
de 38 anos.

Um barco de pequena 
dimensão virou à entrada 
da barra do porto de pesca 
da Póvoa de Varzim, mas 
os dois tripulantes foram 
resgatados por elementos 
do Instituto de Socorros a 
Náufragos (ISN) que foram 
alertados por um grupo de 

BARCO VIROU À ENTRADA DO PORTO DE PESCA
pessoas (inclusive pescado-
res já reformados) que con-
viviam e apreciavam o mar 
desde a marginal. Um desses 
observadores contou à Onda 
Viva que, “cerca das 10h45”, 
a ondulação terá provocado 
o acidente do barco com 5 
metros, mas a equipa do ISN 

saiu rapidamente com o sal-
va-vidas e trouxe para ter-
ra os dois pescadores, com  
idades compreendidas entre 
os 40 e os 50 anos, que não 
ficaram feridos e estão bem. 
Foi lançada depois uma ope-
ração de remoção da embar-
cação ‘Alexandra Patrícia’, 

que está registada em Vila 
do Conde, para o interior do 
porto, ação que só ficou con-
cluída ao final da tarde, ten-
do as embarcações ‘Mãe do 
Céu’ e ‘Santa Inês’ prestado 
uma preciosa ajuda. O asso-
reamento da barra e a acu-
mulação excessiva de areias, 

emprego. O fim do trabalho 
não permanente e os despe-
dimentos continuam a ser 
as principais razões para as 
novas inscrições no centro 
de emprego. Só em Setem-
bro foram 315 os inscritos 
na Póvoa e 413 em V.Con-
de, havendo a indicação de 
terem sido colocadas 141 
pessoas a trabalhar. 

que a Associação Pró-Maior 
Segurança dos Homens do 
Mar constantemente denun-
cia, poderá estar na origem 
deste incidente, mas só o 
inquérito que foi aberto po-
derá clarificar a causa, sen-
do certo que a barra estava 
aberta à navegação. 

de massagista e recuperador 
físico. Após duas etapas, o 
campeão nacional segue na 
19ª posição a 2 minutos e 39 
segundos do líder.

Na madrugada  de terça-
-feira registou-se mais um 
assalto violento que causou 
prejuízos elevados num esta-
belecimento. O alvo já acu-

ASSALTO VIOLENTO DE MADRUGADA EM PASTELARIA DE BALAZAR
mula “sete ou oito” casos se-
melhantes segundo contou a 
proprietária Rita Sofia. Perto 
das 3h30 um grupo de qua-
tro indivíduos partiu a porta 

de entrada (estava reforçada 
com uma estrutura em ferro, 
mas a violência das pancadas 
foi superior) da pastelaria 
Maricedo, nas Fontainhas, 

em Balazar, na margem da 
EN 206 (Vila do Conde -  
Famalicão). Os assaltantes 
levaram duas máquinas de 
fazer trocos no valor, cada 

uma, de oito mil euros. A 
GNR está a investigar o cri-
me que, no entanto, não im-
pediu o funcionamento com 
a normalidade possível.

LINO ARAÚJO É NOVAMENTE CAMPEÃO IBÉRICO
Lino Araújo esteve em 

grande destaque na Copa 
Ibérica e Campeonato Na-
cional Aquabike 2020 que 
decorreu em Marco de Ca-

naveses. Após ter vencido as 
três mangas da competição, 
o poveiro sagrou-se campeão 
nacional e ibérico da catego-
ria de Runabout GP1 pela 

terceira época consecutiva. 
Devido à atual situação de 
pandemia esta foi a última 
prova do ano na motonáu-
tica, não só a nível nacional 

mas também no Campeona-
to do Mundo, no qual Lino 
Araújo atualmente ocupa a 
quinta posição no ranking 
internacional. 


