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DESTAQUE

REGIÃO ABRANGIDA POR DEVER DE RECOLHIMENTO
A Póvoa de Varzim e todos os municípios vizinhos
(Vila do Conde, Esposende,
Famalicão e Barcelos) estão entre os 121 concelhos
abrangidos, a partir desta
quarta-feira, pelo dever cívico de recolhimento domiciliário, desfasamento de
horários no trabalho e teletrabalho obrigatório (salvo
impedimento do trabalhador), anunciou o Governo,
que aprovou também a renovação do estado de calamidade entre os dias 4 e 19
de novembro. Os estabelecimentos comerciais terão
de fechar até às 22h, os restaurantes passam a encerrar
às 22h30, ficam proibidas as
feiras (salvo autorização das
autarquias), os eventos e celebrações sociais ficam limitados a cinco pessoas, exceto
nos casos em que os participantes pertençam ao mesmo agregado familiar. Foi
definido como critério para
aplicar estas medidas especiais em concelhos de risco
a existência de pelo menos
240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias,
sendo a medida reavaliada
quinzenalmente.
DGS ATRASA
ATUALIZAÇÃO
SEMANAL CONCELHIA
Os dados de COVID-19
por concelho fornecidos habitualmente à segunda-feira
não foram atualizados no
passado dia 2 e apenas o serão durante esta semana. A
Direção-Geral da Saúde re-

EVOLUÇÃO MENSAL DE CASOS DE COVID-19
NA P. VARZIM E EM V. CONDE (DADOS DGS)
Data
1 de abril
1 de maio
1 de junho
4 de julho
6 de agosto
7 de setembro
5 de outubro
26 de outubro
velou que este atraso se deve
à “reformulação dos indicadores relativos aos novos casos”. As recentes medidas de
controlo de COVID-19 têm
por base a incidência cumulativa a 14 dias. “Pretende-se
que esta seja a principal métrica utilizada na avaliação
de risco de cada concelho
para que os cidadãos possam
acompanhar a evolução da
pandemia nos concelhos”,
assegura a DGS.
Para evitar ser concelho
de elevado risco, a Póvoa de
Varzim tem de ter menos de
151 casos nos últimos 14 dias
ou até 192 casos em relação
a Vila do Conde. Números
que se enquadram, calculada a proporção da população registada pelo INE em
cada município, no tal limite
quinzenal dos 240 casos por
100 mil habitantes definido
pelo Governo.
Ora, feitas as contas aos
dados da DGS nas últimas
duas semanas com dados
conhecidos (até 26 de outubro), o concelho poveiro
tem números somados abai-
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39
251
294
302
435
724
930
1190

xo desse limite, ao contrário
do concelho vilacondense,
que supera essa marca. No
entanto, segundo explicou
o Governo, os municípios
vizinhos de outros em situação de risco elevado ficam
incluídos na lista que sofre mais restrições. É nesse
enquadramento que entra
a Póvoa de Varzim devido
à vizinhança com Vila do
Conde, apesar de os números também serem preocupantes em território poveiro
como sucede na localidade
mais a sul.
ÚLTIMOS DADOS
OFICIAIS DA DGS
O boletim publicado no
passado 26 de outubro reportava um aumento de 73
casos na Póvoa de Varzim,
ou seja, uma média diária
superior a dez casos novos
nos anteriores sete dias, sendo agora 778 os positivos
acumulados. O cenário de
subida foi semelhante, mas
bastante pior em Vila do
Conde, onde se acumulavam

1190 infetados com o novo
coronavírus, registando-se
um aumento
Sheet1de 136 casos
no mesmo período de sete
dias, uma média de quase 14
novos casos diários entre 19
e 26 de outubro.
Em Esposende os dados apresentados pela DGS
apontavam um total de 218
casos, uma subida de 43 infetados em relação ao registo anterior, numa média de
quase 6 novos infetados por
dia nessa tal semana.
Por fim, nos restantes municípios vizinhos da Póvoa
de Varzim, havia 155 casos
novos em Barcelos (eram
751) e em Famalicão havia
mais 174 infetados (eram
1195).
NÚMEROS DOS
ACES/ULS SOBRE
A COVID-19
Foi também recentemente
atualizada a situação epidemiológica da Covid-19 na
região norte com dados dos
ACES e ULS (Agrupamentos
de Centros de Saúde / Unidades locais de Saúde).
Com números acumulados até ao passado dia 24, a
Póvoa de Varzim e Vila do
Conde contavam com 2739
casos confirmados desde
o início da pandemia. Em
Barcelos e Esposende os
infetados ascendiam a um
total de 1331, enquanto em
Famalicão já se totalizavam
1512 doentes com o novo
coronavírus.
Em todos os municípios
referidos estes números são
superiores aos que são for-
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necidos também semanalmente pela DGS.
TURMA DE ARGIVAI
ENVIADA PARA CASA
Uma turma inteira de uma
escola da Póvoa de Varzim
foi mandada para casa depois de se ter verificado um
caso positivo à presença do
coronavírus que provoca a
Covid-19. Para explicar as
medidas que foram tomadas e os cuidados a seguir,
foi publicado na Internet
o comunicado de Arlindo
Ferreira, diretor do Agrupamento Cego do Maio, que
superintende a escola básica
da Pedreira/Argivai, onde
foi registada a situação. Foi
posto em prática o plano
de contingência: “foram enviados todos os contatos de
proximidade do caso positivo ao Delegado de Saúde
que decidiu colocar a turma
2.ºB-P em isolamento profilático até ao dia 6 de novembro”. Por isso, tem sido
aplicado o ensino à distância
a essa turma. Seja como for,o
diretor aproveitou para dar
conselhos aos encarregados
de educação de que devem
medir a temperatura dos
aluno de manhã e à noite”.
E há que não esquecer: “Se
tiverem febre (igual ou superior a 38 ºC) ou algum outro
sintoma, como tosse súbita,
dificuldade respiratória (tosse, falta de ar), dor de cabeça intensa, dores no corpo
ou cansaço extremo, perda
de paladar, perda de olfato,
devem telefonar para a linha
SNS 24: 808 24 24 24”.
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POLÍTICA

INICIATIVA LIBERAL CRITICA ATRASO DE OBRAS
O partido Iniciativa
Liberal emitiu um comunicado para dizer que
“acompanha, com apreensão, o avolumar de casos
de obras interrompidas ou
não concluídas nos prazos
expectáveis, adjudicadas
pelo Município” poveiro.
“Nos últimos quatro anos,
são já quatro grandes obras
com atrasos”, contabiliza a
força partidária que detalha a situação: o Centro de
Atendimento Municipal (a
transformação da antiga
Garagem Linhares) tem 33
meses de atraso e as obras
ainda não estão concluídas, tal como sucede na

Escola Flávio Gonçalves que
apresenta uma derrapagem
no calendário de 15 meses.
Também a remodelação do
Bairro da Matriz vai com
um deslize de seis meses e
tem ainda trabalhos por finalizar. No rol de situações
alvo de críticas aparece ain-

da a empreitada escola de
Aver-o-Mar que registou 14
meses de atraso, antes de
ficar totalmente pronta. O
Iniciativa Liberal diz que as
situações em causa causam
“prejuízos humanos e sociais não quantificáveis”, mas
não só: há “pagamento de

indemnizações às Empresas
Construtoras pelo não cumprimento dos contratos” e os
concursos públicos de empreitadas de obras públicas
ficam “desertos de concorrentes devido à má reputação do Município”.
O comunicado foi enviado às redações por Ricardo
Zamith, o coordenador do
partido na Póvoa de Varzim
e que chegou a ser vereador das Obras Municipais
do executivo PSD eleito em
2013, mas que agora defende: “Estamos perante uma
patente e reiterada ineficiência no planeamento
das Obras Municipais. Os

Poveiros exigem mais do
Presidente da Câmara, Aires Pereira, que há mais de
25 anos no poder tinha a
obrigação de não cometer
os mesmos erros de forma sistemática”. Daí que a
Iniciativa Liberal “requeira uma revisão urgente no
modelo de gestão de obras
públicas”, sobretudo em
três pontos: “Redefinição
dos critérios de adjudicação
dos concursos de obras públicas; Criação de um novo
modelo de monitorização
de execução de obras; Registo e análise de erros que
garantam a sua não repetição no futuro”.

CHEGA RECOLHEU ASSINATURAS PARA
CANDIDATURA DE ANDRÉ VENTURA
O último sábado ficou
marcado pela recolha de assinaturas para a candidatura de
André Ventura à presidência
da República em 2021. As
estruturas locais do partido

CHEGA promoveram essas
ações junto ao Mercado Municipal da Póvoa de Varzim
e junto ao Forte de São João
e Marginal em Vila do Conde. A liderar estas iniciativas

estiveram os líderes poveiro (Fernando Arriscado) e
vilacondense (Luís Vilela).
Várias dezenas de pessoas
passaram pelos dois locais e
deixaram o contributo.

PARTIDO COMUNISTA DENUNCIA DIVERSOS PROBLEMAS ESCOLARES
Estabelecimentos escolares da Póvoa de Varzim
e de Vila do Conde estão
incluídos no rol de problemas detetados pelo PCP no
“Roteiro da Educação” que
está a ser feito pelo país. Os
comunistas apontam a falta de assistentes operacionais em várias escolas entre
as quais a Básica D, Pedro
IV situada em Mindelo.Por
outro lado, o PCP refere
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que o PREVPAV (Programa
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários
na Administração Pública)
“está longe de ser plenamente concretizado”, mantendo-se “várias situações
de precariedade e o recurso
aos Contratos de Emprego e
Inserção é recorrente”. “Em
Matosinhos, mais de 100
trabalhadores estão colocados nestas condições, bem

como a contratação de dezenas de trabalhadores a “meio
tempo” ou “tarefeiros” como
nas Escolas Cego do Maio e
Rocha Peixoto, na Póvoa de
Varzim”, lê-se no texto disponibilizado pela Direção
da Organização Regional do
Porto (Dorp) do PCP.A mesma estrutura acrescenta: “O
apoio a alunos com Necessidades Educativas Especiais
enfrenta a falta de professo-

res, terapeutas, assistentes
sociais, assistentes operacionais e psicólogos, bem como
de transportes adequados a
cada necessidade, como nos
Agrupamentos de Vila do
Conde”. O Partido Comunista Português entende que,
entre outras situações, “no
distrito do Porto, os problemas avolumaram-se com a
situação epidémica. O traço geral é o da falta de pes-

soal, falta de condições de
aprendizagem, limitações
ao desenvolvimento das
crianças e jovens, dificuldade na concretização de
medidas de higienização,
espaços encerrados, disciplinas com actividades
limitadas, tempos de descanso em intervalos curtos,
desorganização de horários, número de alunos por
turma elevado, etc”.
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MUNICÍPIO

APRESENTADO PLANO DE 217,5 MILHÕES
PARA INVESTIR NOS PRÓXIMOS 10 ANOS
O presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim apresentou na última reunião
do executivo o Plano Estratégico 2020-2030 para
o concelho. Trata-se de
um documento abrangente e transversal, preparado
ao longo dos últimos três
meses. Tendo como referência a Visão Estratégica
para o Plano de Recuperação Económica de Portugal
2020-2030, refletiu-se sobre um conjunto de quatro
eixos prioritários: Coesão
Social (Saúde; Habitação;
Inclusão; Educação; Cultura; Desporto), Vitalidade
Económica (Pequenas e
Médias Empresas; Turismo; Re-industrializar com
Valor; Centros de I&D;
Mar; Agricultura), Sustentabilidade Ambiental
(Mobilidade; Reabilitação

Urbana; Eficiência Energética; Gestão Integrada e Inteligente; Espaços Verdes e
Meio Ambiente; Bem-estar
Animal) e Cooperação Institucional, Externa e Digital
( O Mundo no Concelho; O
Concelho no Mundo; Articulação com o Poder Central; Digitalização).
O documento estabelece compromissos de curto,
médio e longo prazo, contando com uma estimativa
orçamental global de 217,5
milhões de euros. Aires Pereira salientou que este “é
um plano ambicioso e que
representa uma oportunidade única de definir um
caminho de regeneração e
fortalecimento da identidade poveira para a próxima
década. Com o encurtamento dos ciclos, uma década representa agora uma geração.

Para perceber o tipo de impacto que queremos ter para
as próximas gerações temos,
então, que definir qual o
nível de transformação que
pretendemos para os próximos tempos”. A vereação
socialista aprovou o Plano
Estratégico 2020-2030 e Miguel Fernandes foi o porta-voz da concordância com
as medidas propostas.
O edil revelou ainda que
o trabalho contou com o
contributo de todos os vereadores e também de alguns deputados municipais:
André Tavares Moreira
(PSD), Miguel Pinto e Edgar
Torrão (PS). Este trio participou a título individual e
Aires Pereira reconheceu a
mais-valia do conhecimento de todos para enriquecer
as medidas apresentadas. O
socialista Miguel Fernandes

também se congratulou com
a contribuição dada por pessoas ligadas a outro partido.
No fim da apresentação,
Aires Pereira sublinhou que
“a nossa causa é a Póvoa de
Varzim e o que importa é
termos um caminho partilhado por todos aqueles que
se interessam e dão contributos para a nossa vida coletiva”. Para o autarca, o con-

celho “tem que continuar
a ser de todos para todos”
e para isso “precisamos de
criar condições para que os
poveiros possam viver (d)
a terra e (d)o mar”. A finalidade hoje e daqui a dez
anos é a mesma, isto é, “devolver o concelho às pessoas” e “elevar a Póvoa ao
nível 4.0, tornando-a mais
global e digital”.

ASSOCIAÇÕES TERÃO APOIO EXTRAORDINÁRIO DEVIDO À PANDEMIA
A Câmara da Póvoa de
Varzim está a preparar um
programa especial de apoio
às diversas associações do
concelho.
O presidente Aires Pereira revelou que este será um
apoio extraordinário para
responder às dificuldades
e constrangimentos que se
têm feito sentir devido à
pandemia, servindo para
ajudar as coletividades que
se viram privadas de muitas

atividades e receitas.
Entretanto, refira-se que
na última reunião do executivo foi aprovada a atribuição de um subsídio a dividir
pelas associações participantes nos campeonatos do Inter-Freguesias de futebol, no
valor de 20 mil euros.
Também o Grupo Recreativo Estrela do Bonfim vai
ter direito a um montante de
10 mi euros para finalizar algumas obras na sede social.

CONCURSO PARA
CAFETARIAS E LOJA
Está para breve o início do
funcionamento do Centro
de Atendimento Municipal
e do Centro Coordenador
de Transportes da Póvoa de
Varzim. O arranque de 2021
é a data prevista para a entrada em atividade desses
dois equipamentos e, com
esse intuito, a autarquia acaba de aprovar a abertura dos

concursos públicos para os
direitos de ocupação de duas
cafetarias nos dois locais,

assim como outro espaço
comercial na Central de Camionagem.
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SAÚDE

OBRAS NO HOSPITAL DA PÓVOA EM FASE ADIANTADA

Até ao final do ano estarão concluídas as obras no
edifício principal do hospital da Póvoa de Varzim
para que todo o rés-do-chão passe a ser ocupado
pelo Serviço de Urgência e
haja ainda um novo laboratório.
O calendário foi revelado pela Câmara Municipal depois do presidente e
restante executivo terem
ido ver como estão a decorrer as obras de ampliação da unidade hospitalar.
A mesma fonte refere que,
no edificio vizinho, a intervenção entrou “nos detalhes finais” e para esse
espaço “quase concluído

têm migrado, ao longo das
últimas semanas, alguns
serviços administrativos e
de recursos humanos”. Para
esses departamentos a área
“duplicou de tamanho e capacidade”. É para lá que irá
então o espaço destinado às
consultas externas que vão
deixar o imóvel mais antigo.
De acordo com a autarquia, “esta é uma obra prioritária para o concelho, na
medida em que veio permitir a resolução imediata do
problema da separação das
especialidades e das prioridades e, ainda, descentralizar do edifício principal
tudo o que não tem que ver
diretamente com a presta-

ção de cuidados de saúde”.
Aires Pereira “mostrou-se
muito satisfeito com o avanço da empreitada, a qual
considera importante para a
afirmação do nosso Hospital
como um espaço mais am-

AUTARQUIA E CASA DOS PESCADORES
VACINAM 240 PESSOAS POR SEMANA
A Câmara da Póvoa de
Varzim e a Unidade de Saúde
Familiar Casa dos Pescadores estão a colaborar numa
campanha de vacinação da
gripe sazonal. A autarquia
cede as instalações do Centro Ocupacional da Lapa e
está a colaborar na convocatória das pessoas, enquanto
os profissionais de saúde ministram a vacina e aprovei-

tam para verificar o estado
de saúde dos cidadãos.
Em comunicado, a Câmara diz que estão previstas
serem vacinadas 120 pessoas por dia, às quartas e às
quintas-feiras, mas se for
necessário poderá ser concretizado um terceiro dia,
dependendo da disponibilidade dos técnicos de saúde.
A operação em curso deve

durar até ao final do ano,
mas a conjugação de esforços entre as entidades, além
do conforto que concede aos
utentes, visa também evitar
aglomerações de pessoas
em espaços sem capacidade para ser concretizado o
distanciamento social que
é exigido como medida de
precaução à expansão da
pandemia da Covid-19.

NOMEAÇÃO METROPOLITANA PARA EDIL
Aires Pereira foi designado como representante
da Área Metropolitana
do Porto para o Conselho
Consultivo da Unidade
Local de Saúde de Matosinhos – Hospital Pedro
Hispano. A nomeação do

presidente da Câmara da
Póvoa de Varzim aconteceu
durante a reunião do Conselho Metropolitano do Porto.
Em comunicado, a autarquia
frisa que “esta nomeação assume particular importância
em função da necessidade

de uma articulação cada vez
mais próxima entre o Centro Hospitalar da Póvoa de
Varzim e Vila do Conde e a
ULS de Matosinhos – Pedro
Hispano, tal como tem sido
demonstrado durante a pandemia da Covid-19”.

plo, moderno e organizado
e com melhores condições
de atendimento a todos os
utentes.
O edil referiu que os profissionais de saúde e colaboradores do Centro Hospita-

lar têm agora as condições
de trabalho dignas que
tanto merecem, especialmente nesta fase em que
têm estado sempre na linha da frente de resposta
ao COVID-19”.
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ECONOMIA

EM 2021 NÃO HAVERÁ AUMENTOS NA FATURA
DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS NA PÓVOA
A Câmara da Póvoa de
Varzim decidiu não aumentar a fatura da água,
saneamento e resíduos no
próximo ano.
O executivo aprovou a
medida por unanimidade na última reunião após
tomar conhecimento da
decisão da empresa Águas
do Norte de aumentar as
tarifas do próximo ano em
0,80% quanto ao abastecimento de água (mais 18
mi euros) e ao saneamento
de águas residuais (mais 14
mi euros), assim como da

subida ditada pela LIPOR
quanto ao tratamento de
resíduos (na ordem dos 100
mil euros).
O autarca Aires Pereira
assegura que o município
vai assumir este acréscimo
de custos sem os refletir no
valor que os cidadãos pagam
no final de cada mês, evitando o aumento da fatura de
cada família.
SELO DE “QUALIDADE
DO SERVIÇO”
O Município da Póvoa de

Varzim já recebeu o selo de
“Qualidade do Serviço” atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos.
Trata-se, segundo salienta
a autarquia, de um reconhecimento nacional da qualidade de excelência da gestão
de resíduos urbanos, na implementação da estratégia de
descarbonização e na promoção de práticas de circularidade, sendo realçado que,
das mais de 200 entidades
candidatas ao prémio, apenas 7 receberam a distinção.

A novidade foi divulgada
no 14º Fórum Nacional de
Resíduos realizado remo-

tamente pela revista Água
e Ambiente no início desta
semana.

DOCAPESCA ANUNCIA INVESTIMENTO NO PORTO DA PÓVOA

A Docapesca anunciou
que vai investir 116 mil euros na “instalação de novo
sistema de defensas no cais
norte do porto de pesca da
Póvoa de Varzim” tendo
já sido aberto o respetivo
concurso da empreitada.O
organismo que gere a área
portuária justifica que pretende melhorar “a segurança
de pessoas e bens no embarque e desembarque das embarcações” e “será instalado
na extremidade sudeste do
cais norte do porto de pesca, com cerca de 33 metros
de comprimento, destinada
ao estacionamento de na-

vios até 40 metros de comprimento e 250 toneladas de
deslocamento”. No mesmo
comunicado enviado aos órgãos de comunicação social
recorda que “também recentemente, a Docapesca lançou
um procedimento concursal
para instalação de ‘fingers’
e escada de emergência no
cais flutuante sudeste para a
acostagem de 25 embarcações de pesca. Está previsto
também, no lado sudeste do
cais flutuante, um posto de
acostagem, com 15 metros
de comprimento, para operações de carga e descarga
das embarcações”.
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FREGUESIAS

560 MIL EUROS
PARA EMPREITADA
EM BEIRIZ

Já foi aprovada a abertura de um concurso público
para a execução da empreitada de prolongamento da
Rua da Fontinha em Beiriz.
Trata-se, segundo a Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, de um investimento que ultrapassa os 560 mil
euros.
Aires Pereira defendeu

que se trata de um projeto de
grande importância para o
dia-a-dia dos habitantes daquela freguesia.
A artéria em causa estabelece a ligação da Praça
da Margarida à rotunda da
Rua do Cruzeiro e prevê a
pavimentação do acesso ao
Centro de Recolha Oficial de
Animais de Companhia.

RESTRIÇÕES NA
EN206 EM ARGIVAI
DEVIDO A OBRAS
NOS PASSEIOS
Começa esta semana a
empreitada de requalificação dos passeios na Rua
São Miguel O Anjo, em
Argivai, tendo a duração
prevista de dois meses.
A circulação nesse troço
da Estrada Nacional 206
onde decorrerá a obra
será interrompida apenas

no sentido Vila do Conde/
Póvoa de Varzim. A autarquia avisa que o trânsito será
desviado na rotunda que antecede a rua São Miguel O
Anjo para a Avenida 25 de
Abril. Para ter acesso à Rua
São Miguel O Anjo os condutores deverão seguir pela
Rua Viriato Barbosa.

APROVADO POIO PARA JARDINS DE LAUNDOS
E ISENÇÃO DE TAXAS URBANÍSTICAS EM BALASAR
O Executivo da Póvoa de
Varzim aprovou na última
reunião, na passado semana,
a renovação do protocolo
para a conservação e manutenção dos jardins do monte
de São Félix, no montante de
36 mil euros, com a Fábrica
da Igreja Paroquial de Laundos. Do mesmo modo, no

âmbito da construção de um
edifício destinado a Centro
Paroquial e Pastoral e Capela Mortuária da Fábrica
da Igreja Paroquial de Santa
Eulália de Balasar, o município poveiro decidiu isentar
o pagamento de taxas urbanísticas no montante de 46
mil euros.

CARTÃO DO
CIDADÃO
DISPONÍVEL
EM VÁRIAS
JUNTAS

O Município da Póvoa
de Varzim emitiu um comunicado a promover o
novo Serviço de Entrega
do Cartão de Cidadão.
Ou seja, agora é possível
levantar o documento no
Espaço Cidadão em que
o pedido de renovação
foi efetuado ou até num
outro Espaço Cidadão
aderente no concelho.
Este novo serviço, que
dá agora a oportunidade
aos cidadãos de escolher
o local mais conveniente
para proceder ao levantamento ou renovação
do documento, surge
na sequência da política
de proximidade com as
freguesias que o executivo decidiu implementar.
Tudo isto é o resultado
da parceria estabelecida
entre o Município e a
Agência para a Modernização Administrativa em
2019. Os Espaços do Cidadão estão situados em
Aver-o-Mar, Aguçadoura/Navais, Balasar, Estela, Laundos e Rates, freguesias onde os cidadãos
podem aceder a serviços
digitais
disponibilizados pela Administração
Central,
aumentando
a eficiência e reduzindo tempos de espera.
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INCÊNDIOS EM BEIRIZ E AVER-O-MAR PROVOCARAM FERIDOS
Um incêndio de madrugada no passado dia 26 de
outubro provocou um ferido e obrigou à utilização
de uma grande quantidade
de meios de socorro. A sirene tocou para mobilizar
bombeiros dado em causa
estar um local potencial-

mente com produtos inflamáveis. Ao que pudemos
apurar junto da corporação
local, o alerta caiu na central dos bombeiros às 2h47
a dar conta da ocorrência de
fogo numa oficina/habitação
na rua das Leirongas (uma
paralela à auto-estrada A28

pelo lado poente), na freguesia de Beiriz. Acabaram por
serem utilizados sete veículos e 22 elementos. Uma pessoa ligada ao imóvel teve de
ser transportada para o Serviço de Urgência do Centro
Hospitalar com ferimentos
ligeiros. O fogo causou pre-

juízos elevados.
Anteriormente, no dia 24,
as chamas surgiram no restaurante “O Frangueiro”, na
rua Gomes de Amorim (Estrada Nacional 13), em Aver-o-Mar. Cerca das 19h40 o
sistema de exaustão ardeu e
quem estava já a jantar teve

de se retirar do espaço.
Dois funcionários tiveram
que ser assistidos por inalação de fumos enquanto
o patrão sofreu queimaduras nas duas mãos. A
corporação enviou 11 elementos e quatro viaturas
para combater a situação.

ONDA DE ASSALTOS ESTÁ A ATORMENTAR CAXINAS
Na passada semana foi
tornada pública uma vaga
de assaltos que tem assolado a zona das Caxinas, em
Vila do Conde, nos últimos
dois meses, havendo relatos
de mais de uma dezena de
furtos.
A onda de criminalidade
está a deixar a população em
alerta, sendo o principal suspeito da invasão e roubo em
vários estabelecimentos um
homem de 19 anos que já foi
detido mais do que uma vez
e posteriormente libertado
pelo tribunal.
Só nos últimos dias, por
exemplo, o jovem terá assaltado, pelo menos, dois cafés,
uma gelataria, bem como
as instalações da Segurança
Social, tendo os proprietários dos espaços lamentado
a sensação de impunidade
em relação ao ladrão.
O apelo que deixam é para
a adoção de uma intervenção mais eficaz das autoridades judiciais.

BRIGADA DE
PREVENÇÃO CRIMINAL
RECUPEROU MATERIAL
A PSP intercetou três homens de 19, 21 e 42 anos,
residentes em Vila do Conde, por serem suspeitos de
crimes contra o património
naquele concelho e também
na Póvoa de Varzim.
Agentes do efetivo da Divisão de Investigação Criminal, no âmbito do combate
ao crime de furto qualificado no interior de estabelecimentos comerciais, residências e instalações de serviços
públicos, entre outros, lograram recuperar três artigos
que haviam sido recentemente furtados: um gerador
(que havia sido retirado do
interior de uma roulotte estacionada na via pública),
um LCD (que tinha sido levado da Segurança Social de
Vila do Conde) e ainda uma
bicicleta, conforme denúncias formalizadas na passada

semana junto dos departamentos policiais.
Os três homens foram
constituídos arguidos e os
objetos entregues aos legítimos proprietários. De
salientar que o suspeito de
19 anos já foi detido por diversas vezes por elementos
da Brigada de Prevenção
Criminal da 8.ª Esquadra
de Investigação Criminal
(Caxinas) pela prática de
crimes contra o património,
nomeadamente furtos no interior de estabelecimentos.
Entretanto, soube-se que
os três suspeitos foram posteriormente colocados em
liberdade. Nenhuma medida de coação mais gravosa
foi aplicada, sobretudo ao
mais jovem, conhecido pela
alcunha de “Cafeteira”, que,
de acordo com Correio da
Manhã, terá sido filmado
na semana passada a efetuar um assalto num café
nas Caxinas. No entanto, as
detenções foram concretiza-

das fora de flagrante delito e,
como não existem mandados de detenção pendentes,
os visados ficaram de novo
em liberdade..
APANHADO EM
FLAGRANTE SUSPEITO
DE FURTOS EM CARROS
A GNR de Vila do Conde deteve, na passada quinta-feira, um homem de 49
anos por furto em interior
de veículo. Na sequência de
uma denúncia de que estava

a suceder em Mindelo, os
militares realizaram diligências policiais que culminaram na detenção do suspeito
em flagrante delito. No seguimento da ação, foi efetuada uma busca domiciliária,
onde foi possível apreender
diverso material: um tablet,
quatro telemóveis, 19 chaves
de diversos veículos, dois
comandos de garagem, uma
lanterna e dois canivetes. O
detido já tinha antecedentes
pela prática de crimes da
mesma natureza.

62 MIL ARTIGOS CONTRAFEITOS APREENDIDOS EM V.CONDE
A ASAE anunciou ter
apreendido perto de 62 mil
artigos, avaliados em cerca de 100 mil euros, numa
unidade industrial em Vila
do Conde licenciada para
armazenamento de têxteis,
mas que também operava
como unidade de confeção
e de embalamento.
Em comunicado, a Autoridade de Segurança Ali-

mentar e Económica revelou
que a apreensão resultou de
uma investigação para apuramento da existência de
crimes de fraude sobre mercadorias e de contrafação,
realizada através da Unidade
Nacional de Informações e
Investigação Criminal.
Os visados são “suspeitos
de violarem os direitos de
propriedade industrial dos

titulares das marcas e de enganarem intencionalmente
os consumidores na autenticidade do produto”.
Desta investigação, a
ASAE “apurou que, como
‘modus operandi’, os visados recebiam os artigos têxteis provenientes de fábricas
nacionais, como calças, camisolas ou blusões, vindo a
maioria em ‘cru’ (sem qual-

quer marca aposta ou, consoante as peças, apenas com
bordados exteriores), sendo
colocadas nos artigos as etiquetas de tecido de marcas
protegidas falsificadas”. Os
visados “procediam, ainda,
ao embalamento individual
e colocavam já as respetivas
etiquetas de preços de cartão
exteriores, com um ‘layout’
idêntico ao original”, precisa

a ASAE. “Os preços apresentados nas etiquetas exteriores corresponderiam
aos valores dos produtos
autênticos, entrando fraudulentamente no circuito
comercial (nacional e estrangeiro) e criando intencionalmente o erro no
consumidor de que se tratava de produtos originais”,
adianta a ASAE.

ATROPELAMENTO MORTAL NA EN 104 NO REGRESSO A CASA
Um atropelamento no
passsado dia 22 de outubro
teve consequências fatais
numa das estradas com
maior tráfego no concelho
de Vila do Conde.
Apesar dos meios de
socorro utilizados inclu-

sive do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), o caso resultou
mesmo na morte de um
homem que tinha regressado do trabalho em Mindelo
e estaria próximo de casa
quando foi colhido por uma

viatura ligeira na Estrada
Nacional 104, já em Macieira da Maia, ao princípio da
noite.
A ambulância da Cruz
Vermelha de Vila do Conde
foi a primeira a chegar ao
local e os socorristas cons-

tataram que “se tratava de
uma vítima crítica”, um homem de aproximadamente
40 anos. O INEM mobilizou
a ambulância SIV (Suporte
Imediato de Vida) do Centro
Hospitalar Póvoa de Varzim
/ Vila do Conde bem como

a VMER (Viatura Médica
de Emergência e Reanimação) do Hospital Pedro
Hispano, em Matosinhos,
mas o óbito foi declarado
no local.
A GNR tomou conta da
ocorrência.
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GNR DETEVE NA PÓVOA DOIS HOMENS
QUE AMEAÇARAM AS NAMORADAS
A GNR, através do Núcleo de Investigação e
Apoio a Vítimas Específicas, deteve dois homens na
passada semana por violência doméstica na Póvoa
de Varzim.
No dia 26, na sequência da investigação, os
militares apuraram que o
agressor de 19 anos, habitual consumidor de estupefacientes, terá injuriado
e ameaçado a vítima, a
namorada de 18 anos, fazendo alusão à exposição
de fotos de cariz sexual que
teria na sua posse, motivos
que levaram à detenção.
No dia 17, um homem

de 49 anos, com antecedentes pela prática de crimes de
violência doméstica, condução sob o efeito do álcool,
desobediência e falsificação
de notação técnica, também
foi detido por ter injuriado e
ameaçado de morte a companheira, de 47 anos, movido por ciúmes.
Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório
no Tribunal de Matosinhos,
onde lhes foram aplicadas as
medidas de coação de afastamento da residência das vítimas, proibição de contactar
com as vítimas por qualquer
meio, proibição de frequentar os locais frequentados

pelas vítimas, sendo ambos
controlados por pulseira eletrónica. As operações contaram com o reforço do Destacamento de Intervenção do
Porto e do Posto Territorial
da Póvoa de Varzim.
AMEAÇOU ANTIGA
COMPANHEIRA COM
ARMA E GNR DETEVE-O
EM V.CONDE

A GNR apreendeu duas
armas ilegais no âmbito de
um processo de violência
doméstica no concelho de
Vila do Conde. Na investigação do crime, os militares
apuraram que o agressor, de

39 anos, habitual consumidor de bebidas alcoólicas e
drogas, terá injuriado, ameaçado e agredido a vítima, de
48 anos, cujo relacionamento terminou há cerca de um
mês, exigindo-lhe dinheiro
para satisfazer as suas dependências com recurso

a uma arma de fogo. No
decorrer das diligências,
foi realizada uma busca
domiciliária, onde a GNR
apreendeu uma arma de
fogo, 10 munições de diferentes calibres e um punhal. Os factos foram remetidos ao Tribunal.

HOMEM DETIDO APÓS DESACATOS QUE FERIRAM DOIS POLÍCIAS
Um homem de 31 anos foi
detido na Caxinas pela prática dos crimes de injúrias,
ameaças, coação e agressão
sobre agentes policiais. A
detenção do motorista, residente em Vila do Conde,
sucedeu na rua Agra Longa
pelas 17h15 do passado dia
25 de outubro.
Segundo revelou a PSP,
agentes do efetivo da Esquadra de Vila do Conde deslocaram-se à artéria referida
após terem sido alertados
para a ocorrência de desacatos junto a uma residência.
Quando tentavam resolver
a situação, os polícias foram injuriados, ameaçados
e agredidos, tendo sido necessária a colaboração de
elementos da Esquadra de
Intervenção e Fiscalização
Policial da Divisão de Vila
do Conde para proceder à
interceção e detenção do
suspeito.
Dois dos agentes intervenientes ficaram feridos e
tiveram mesmo de receber
tratamento hospitalar. O
detido foi notificado para
comparecer junto das autoridades judiciárias.
PISTOLA APREENDIDA
A HOMEM NA PÓVOA
A PSP deteve na noite da
passada segunda-feira, no
Largo D. Luís, na Póvoa de
Varzim, um homem com 26
anos que tinha na posse uma

das autoridades judiciárias.
TRAFICANTE FICOU
SEM HAXIXE,
HEROÍNA E COCAÍNA

pistola, 23 munições de diferentes calibres e um canivete.
O suspeito, desempregado e
residente em Ovar, foi abordado no local “no decurso de
diligências policiais relacionados com a prática de desacatos”. A ação foi concretizada às 23h05 por elementos
da Esquadra de Intervenção
e Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde “no
âmbito do combate ao crime
de posse de armas proibidas”.
DETIDO EM COMBATE
AO CRIME DE POSSE
DE ARMAS PROIBIDAS
A PSP efetuou uma detenção em Vila do Conde no
âmbito do combate ao crime
de posse de armas proibidas.
Um jovem de 19 anos, desempregado e residente em
Vila Nova de Gaia, foi apanhado a meio da tarde do
passado dia 22 na rua de São
Bento com nove munições
de diferentes calibres.
O suspeito foi intercetado
no decurso de diligências
policiais relacionadas com a
prática de desacatos e notificado para comparecer junto

A PSP dá conta que agentes da esquadra de Vila do
Conde detiveram na rua 5
de outubro, naquela cidade,
um homem que tinha na
posse 34 doses individuais
de haxixe, 35 de heroína e
27 de cocaína. O presumível
traficante reside no Porto,
tem 35 anos e é cozinheiro.
Além da droga, os elementos
da PSP apreenderam ainda
95 euros em numerário e um
telemóvel.
DESEMPREGADO
APANHADO COM
DROGA E A
CONDUZIR SEM CARTA
A PSP fez mais uma detenção de um homem por
suspeita de tráfico de droga,
Segundo um comunicado
do Comando Metropolitano, um desempregado de
24 anos, residente em Vila
do Conde, foi intercetado
na tarde do passado dia 28
de outubro na rua da Paralheira, em Aver-o-Mar, com
haxixe suficiente para ser repartida por doze doses individuais. Na ação dos agentes
da Esquadra de Intervenção
e Fiscalização Policial da Divisão foi ainda detetado que
o detido conduzia um auto-

móvel sem ter carta.
ESTUDANTES
INTERCETADOS
PELA PSP
Um estudante de 17 anos
residente em Vila do Conde
e outros dois jovens residentes na Maia foram detidos
no passada domingo no
Porto por serem suspeitos
de tráfico de droga. Outro
estudante de 18 anos, residente na Póvoa de Varzim,
que acompanhava o trio, foi
também intercetado por se
encontrar na posse de quantidade diminuta de Haxixe,

tendo sido realizado auto
de ocorrência e notificado
para comparecer junto da
Comissão para a Dissuasão
da Toxicodependência. Pior
foi o cenário para o trio,
que foi apanhado pela PSP
no decurso de uma ação de
prevenção e combate à criminalidade e de fiscalização
rodoviária quando seguiam
num táxi em incumprimento de medidas e normativos
de controlo da pandemia
da Covid-19. Os detidos tinham na posse Haxixe para
818 doses individuais, tendo
também sido apreendida a
quantia de 2.884 euros.
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ARRANQUE DAS DRAGAGENS NAS BARRAS ASSINALADO NA
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MAIOR SEGURANÇA DOS HOMENS DO MAR
A sede da Associação
Pró-Maior Segurança dos
Homens do Mar recebeu
na manhã da passada sexta-feira a sessão de apresentação e arranque das
primeiras dragagens de
2020 nas barras da Póvoa
de Varzim e de Vila do
Conde. O momento contou com a presença da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho e o líder
da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos, José
Simão, além da intervenção do Ministro do Mar,

Ricardo Serrão, através de
vídeo conferência.
A classe piscatória local
há muito reivindicava estas
dragagens por causa do estado de assoreamento em que
se encontram as entradas
das barras. O investimento
global do Governo ronda
um milhão de euros por parte e vai levar à retirada das
areias durante os meses de
novembro e dezembro.
A operação em território
vilacondense será a maior
e mais dispendiosa, ficando
prevista uma intervenção de
maior dimensão para a Pó-

voa apenas para 2021.
Depois de ouvir os planos
anunciados, o presidente da
associação assegura ter ficado “bastante satisfeito com a
confirmação” da dragagem,
tendo prometido “trabalhar
em conjunto, como tem sido
feito em dragagens anteriores”. José Festas recorda que
o assoreamento das barras
tem “causado muita preocupação” e lembra ainda que
a entidade que dirige “não
tem poupado esforços em
reivindicações e apelos à tutela para a realização das tão
necessárias dragagens”.

VARAZIM TEATRO SÓ COM A COMPANHIA CERTA
A pandemia da doença
COVID 19 e a rapidez de
propagação estão, direta
e indiretamente, a afetar
a cultura um pouco por
todo lado e a Póvoa de
Varzim não é exceção, havendo agora mais um sinal

disso mesmo. A direção da
Varazim Teatro Associação
Cultural lançou um comunicado para informar que,
no que resta da temporada
de 2020, só vai programar
criações da sua companhia,
a Companhia Certa. É uma

forma, justifica, de garantir
“a sustentabilidade e equilíbrio económico da associação, salvaguardando na íntegra o cumprimento das suas
obrigações
protocoladas
com a Câmara Municipal”.
Assim sendo, amanhã e no

sábado vai ser reposta a peça
“Vocês Viram o Meu Cão?” a
partir de um texto de Victor
M. Santanna e com encenação de Eduardo Faria. Um
trabalho estreado na edição
do É-Aqui-In-Ócio Festival
Internacional de Teatro na

Póvoa de Varzim e cuja
reposição tem sido desejada pelo público, garante a
associação. A 4 e 5 de dezembro, no palco também
do Garrett será estreado
“DoNoDoNaDa”Um espectáculo de teatro visual e
para toda a família encenado por Gonçalo Guerreiro.
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VÍTOR COSTA CANDIDATO OFICIAL DO PS
O presidente da Comissão Política Concelhia do
Partido Socialista de Vila
do Conde vai submeter-se
em breve às eleições primárias, mas findo o prazo para o aparecimento
de candidatos, já se sabe
que Vítor Costa vai encabeçar a lista do PS que
vai procurar reconquistar

a liderança da Câmara nas
próximas autárquicas. Em
entrevista à Rádio Onda
Viva, o dirigente falou nas
diversas “qualidades”. Por
exemplo, Vítor Costa é crítico quanto à forma como a
líder da autarquia, Elisa Ferraz, está a lidar com a pandemia da Covid-19. Vitor
Costa disse que tem valido

a ação dos autarcas de freguesia que assumiram o papel que competia à Câmara.
A suposta inação que Vítor
Costa entende que sucede
tem muito a ver, segundo defende, com a génese do movimento independente pela
qual Elisa Ferraz foi eleita.
Para sustentar a sua ideia,
Vítor Costa salienta que em

tempos de pandemia, a Câmara não ajudou o Centro
Hospitalar a melhorar a sua
oferta ao contrário do que
fez por exemplo a Póvoa,
cujo presidente Aires Pereira
propôs e aprovou a cedência
de verbas e até um imóvel do
município para que a unidade de saúde tenha mais argumentos na área da saúde.

RESTAURANTE RAMON ANUNCIOU FECHO DEFINITIVO
Um dos estabelecimentos
de restauração mais afamados da região Norte do
país, localizado em Vila do
Conde, anunciou o encerramento da atividade após
mais de 64 anos de serviço
aos clientes. Fundado em 1
de abril de 1956, o Restaurante Ramon ocupava os
número 176 e 178 da rua 5
de outubro.
No passado 28 de outubro, dia em que acontecia o
regresso ao trabalho após 15
dias de férias, foi colocada
na página de Facebook do

restaurante a informação
do encerramento definitivo e, de imediato, surgiram
manifestações de tristeza
pela perda do que muitos
consideram um símbolo do
município. Aliás, o próprio
Ramon assumia-se como “o
restaurante mais antigo de
Vila do Conde”, primando
pela “cozinha tradicional
portuguesa, pelas especialidades e pela doçaria caseira”.
Não foram adiantadas as
causas para a medida drástica tomada neste tempo de
pandemia e de forte crise no

VILAR E MOSTEIRÓ
MELHORA MOBILIDADE
A União de Freguesias
de Vilar e Mosteiró adquiriu uma viatura de 9
lugares para responder às
necessidades sentidas no
transporte escolar. A carrinha foi benzida pelo padre
Bruno Miguel e apresentada no Adro da Igreja de
Vilar. A sessão contou com

a presença de membros da
Assembleia e Associações
sediadas nas duas localidades, o executivo liderado
por Amândio José Couteiro da Silva e também Pedro
Gomes, vice-presidente da
Câmara de Vila do Conde. O
efetuou a bênção desta nova
viatura.

setor da restauração, mas,
pela mesma rede social, os
responsáveis do espaço agradecem aos clientes e amigos
que acompanharam a vida
do restaurante com mais de
seis décadas de existência.
Além de uma grande ligação ao mundo do futebol,
o Ramon acolheu também
centenas de pessoas ligadas
ao universo do espetáculo
(é possível ver as mensagens
deixadas por diversas personalidades), da política, do
jornalismo, do setor empresarial e da sociedade local.
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ORÇAMENTO APROVADO PELA MAIORIA NO EXECUTIVO
As Grandes Opções do
Plano e Orçamento para
2021 em Vila do Conde
foram aprovadas na última reunião do executivo, realizada na passada
semana, pela maioria do
movimento independente
NAU, com a abstenção dos
vereadores eleitos pelo PS e
o voto contra do vereador
da Coligação Mais Vila do
Conde. Está previsto um
movimento de 63 milhões
de euros, sendo cerca de
um terço deste valor referente a investimentos em
intervenções municipais.
O documento terá agora de
passar na Assembleia Municipal, onde a força política liderada por Elisa Ferraz, não tem maioria, mas
a bancada socialista poderá
repetir a tendência de voto,
permitindo a viabilização,
mesmo com a anunciada
posição desfavorável do
grupo social-democrata.
Em comunicado, a autarquia sublinha que o documento foi “delineado tendo
em conta o momento único e particularmente difícil,
face à atual crise pandémica da COVID-19, que atinge o concelho de Vila do
Conde, o País e o Mundo.
Mesmo assim, num contexto
macroeconómico
difícil e imprevisível, o Orçamento para o próximo
ano, no valor de 63 milhões
de euros, mais 5,5 milhões
por comparação com 2020,
contempla o desenvolvimento sustentável de todo
o concelho, destacando-se um muito significativo
crescimento nos Investi-

concelhio a sul do rio Ave
foi construída por fases
e, nalguns casos, estas
estruturas encontram-se
instaladas há mais de uma
dezena de anos.
ANDANTE COM
NOVIDADES
PARA ALUNOS

mentos Municipais face à
média dos últimos anos e
um incremento considerável
da dotação do Fundo Social
de Emergência e uma nova
redução da Taxa do IMI”.
A nota enviada à redação
salienta ainda que, “para o
próximo ano económico, no
respeitante aos apoios financeiros a serem proporcionados às Juntas de Freguesia e
ao Movimento Associativo,
está previsto, face ao ano
de 2020, um incremento de
11%, traduzido nos apoios
de 2.875 milhões de euros
para as Juntas de Freguesia
e de 3 milhões de euros para
as Associações Concelhias”.
Última referência para o
facto de estarem “contemplados no documento dois
dos compromissos assumidos pelo Executivo Municipal: a diminuição sustentada
da dívida financeira municipal - em 8 anos a dívida
municipal passará de 52,8
para 25,1 milhões de euros - e ainda a redução de
IMI, que em 2021 registará
a taxa mais baixa de sempre
- 0,32%, a que acresce o IMI
Familiar”.

PARCERIA PARA
VACINAÇÃO GRATUITA A
IDOSOS EM FARMÁCIAS
Através de uma parceria
firmada com a “Associação
Dignitude”, o Município de
Vila do Conde decidiu aderir ao programa “Vacinação
SNS Local”, que possibilita
a administração gratuita da
vacina da gripe nas farmácias, às pessoas com idade
igual ou superior a 65 anos,
criando mais uma resposta
de emergência em tempos
de pandemia que permite
mitigar a incidência da gripe
sazonal. A autarquia sublinha que esta medida “pretende proteger a população
idosa e incentivar esta faixa
da população a aderir globalmente à vacinação contra
a gripe”. A Câmara “comparticipa o custo da administração da vacina nas farmácias
às pessoas com idade igual
ou superior a 65 anos”, sendo esta “uma medida que
permitirá descongestionar
os Centros de Saúde instalados no concelho”.
Recorde-se que a “Associação Dignitude” e o Mu-

nicípio estabeleceram desde 2018 um protocolo que
permite a gratuitidade de
medicamentos a famílias
em situação de precariedade
económica, tendo já abrangido 250 pessoas apoiadas
em território vilacondense.
PASSADIÇOS
REQUALIFICADOS
ENTRE MINDELO
E VILA CHÃ
A Câmara de Vila do
Conde está a promover a
primeira fase da obra de
requalificação e reforço estrutural dos passadiços na
faixa litoral compreendida
entre a praia de Mindelo e a
Praia Nova (Vila Chã). A autarquia revela que “os trabalhos em curso consistem na
substituição integral de troços em mau estado e reforço
estrutural de toda a extensão
incluída na área da intervenção”. O município assegura
que “estão já calendarizadas
as intervenções entre Vila
Chã e Labruge (limite Sul do
concelho) para o próximo
ano”. A rede de passadiços
costeiros que liga o litoral

A edilidade vilacondense informou que, “na
sequência das diligências efetuadas junto dos
Transportes Intermodais
do Porto, os alunos beneficiários do transporte
escolar vão passar a ter
acesso ao passe Andante
Municipal”. A autarquia
avança que “esta alteração
possibilita a deslocação
dos estudantes em todas
as zonas do concelho servidas pela rede intermodal andante, deixando de
estar limitados à deslocação entre o local de residência e o estabelecimento de ensino e passando a
poder utilizar o metro e os
autocarros que integram a
referida rede”. A mesma
fonte acrescenta que “esta
medida permitirá garantir
a equidade, uma vez que
os alunos abrangidos pelo
passe escolar não podiam
até ao momento, por ser
incompatível com o passe
4_18, aceder ao transporte escolar através da Rede
Andante”. Os alunos interessados deverão apresentar o requerimento disponível no site do Município
ou dirigirem-se aos Serviços de atendimento da
Câmara.

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

VILA DO CONDE

PÁGINA DE AMIZADE
Cláudia Faria (Cavalinho Vila do Conde)
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PASSATEMPOS
CONCURSO ‘MELHOR EXPOSIÇÃO DO JORNAL’

VARZIM QUIOSQUE (PVZ)

QUIOSQUE LIVRARIA MODERNA (PVZ)

PAPELARIA LOCUS (PVZ)

PAPELARIA EÇA DE QUEIRÓS (PVZ)

PAPELARIA MINERVA (PVZ)

QUIOSQUE NOVA PÓVOA (PVZ)

QUIOSQUE GUARDA-SOL (PVZ)

QUIOSQUE KIP4U (PVZ)

Regulamento
Melhor Exposição do Jornal Póvoa Semanário
TABACARIA EXPRESSO (PVZ)

QUIOSQUE DO METRO (PVZ)

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

QUIOSQUE PRAÇA DO ALMADA (PVZ)

QUIOSQUE ARMANDO (PVZ)

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.

PAPELARIA TRIÂNGULO (PVZ)

CASA DAS RABANADAS (PVZ)

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.

QUIOSQUE 5 DE OUTUBRO (PVZ)

QUIOSQUE DA PRAIA (PVZ)
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PASSATEMPOS
CONCURSO ‘MELHOR EXPOSIÇÃO DO JORNAL’

QUIOSQUE SOCIAL (PVZ)

QUIOSQUE MJVENDEIRO (PVZ)

QUIOSQUE BÓNUS RADICAL (PVZ)

QUIOSQUE BELO HORIZONTE
(SACRA FAMÍLIA - PVZ)

TABACARIA EXPRESSO (PINGO DOCE)

PAPELARIA BAZAR (PENALVES)

PETROJA (ARGIVAI)

QUIOSQUE DE ARGIVAI (ARGIVAI)

KIOSQUE K (MARIADEIRA)

O NOSSO QUIOSQUE (NOVA SINTRA)

CAXILOTO (CAXINAS)

PAPELARIA SÓNIA (CAXINAS)

PAPELARIA AVENIDA (AVEROMAR)

QUIOSQUE REPSOL (AVEROMAR)

LIVRARIA VILA PAPEL (AGUÇADOURA)

QUIOSQUE FLOR DO MAR (BEIRIZ)

MJ VENDEIRO (BALAZAR)

QUIOSQUE FONTAINHAS (RATES)

MJVENDEIRO (TERROSO)

CAFÉ CENTRAL (AGUÇADOURA)

18 | 5 NOVEMBRO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

FUTEBOL

A AUSÊNCIA DE COMPETIÇÃO COMPROMETE
O FUTURO DO FUTEBOL DE FORMAÇÃO

RUI RODRIGUES
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

A pandemia está a condicionar e a restringir a
evolução dos processos formativos e pedagógicos dos
jovens futebolistas. Estou
preocupado com o elevado
número de atletas que estão
a abandonar os seus processos formativos por ausência de competições. Era
importante os responsáveis
da DGS terem sensibilidade
para perceberem que o futebol é muito mais que um
jogo e aplicarem normas e
avaliarem as consequências
da ausência de competição
nos processos formativos
dos atletas. A formação de
futebolistas visa melhorar as
características, necessidades
e interesses dos praticantes
entre os 4 e os 13 anos. Os
jovens futebolistas melho-

ram a sua preparação física,
técnica, tática e psicológica.
Ao nível das suas capacidades motoras desenvolvem a
resistência, velocidade, força, coordenação e melhoram
também a concentração e o
rendimento escolar. Por isso
pensem bem nos condicionamentos e restrições que
estão a impor ao futebol de
formação, para não comprometer a sua evolução e o
futuro do futebol português.
Não deixemos a formação
de futebolistas morrer. A
desmotivação e abandono
terá de ser contrariada com
um regresso progressivo das
competições jovens e pode
ser sem público nas bancadas pois nesta fase isso é o
menos importante.
Em termos de futebol jo-

gado, o Varzim voltou a perder por 3-1 em Mafra e o Rio
Ave voltou a ganhar em casa
frente ao Moreirense por
2-0. Os dois clubes vivem
realidades e momentos distintos. Espero e desejo que
as competições não sofram

nova paragem por causa
da pandemia, pois muitos
clubes da I e II liga vivem
já com muitas dificuldades
financeiras e vão sobrevivendo sobretudo com as
receitas que encaixam das
operadoras televisivas.

CONCURSO PÓVOA SEMANÁRIO - I / II LIGA DE FUTEBOL 2020/21

Voltaram os acertos ao concurso de palpites dos resultados dos jogos do Varzim na II Liga e do Rio Ave na I Liga. Destaque para a prestação do líder Pedrinho Rocha, que está agora isolado, e para o salto de último para meio da tabela de Paulo Morim, que foi o maior pontuador na derradeira ronda.
Varzim 1
Viseu 0

Varzim 2
Viseu 1

Varzim 1
Viseu 0

Varzim 1
Viseu 0

Varzim 2
Viseu 0

Varzim 1
Viseu 1

Varzim 2
Viseu 0

Varzim 2
Viseu 1

Varzim 1
Viseu 1

Belenenses 0
Rio Ave 2

Belenenses 1
Rio Ave 2

Belenenses 0
Rio Ave 1

Belenenses 2
Rio Ave 1

Belenenses 0
Rio Ave 1

Belenenses 1
Rio Ave 2

Belenenses 0
Rio Ave 1

Belenenses 0
Rio Ave 1

Belenenses 1
Rio Ave 2

PEDRINHO
ROCHA
14 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
12 PONTOS

PAULO
AREAL
10 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
9 PONTOS

PAULO
MORIM
9 PONTOS

ANDREA
SILVA
8 PONTOS

PEDRO
GOMES
8 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
7 PONTOS

RUI
MAIA
5 PONTOS
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FUTEBOL

VARZIM PROCURA VITÓRIAS PARA SAIR DA CRISE
Consumada a chicotada
psicológica, a entrada do
novo técnico Miguel Leal
ainda não conseguiu resultados práticos. Duas derrotas nos dois jogos realizados
para a II Liga e muito trabalho pela frente para convencer os sócios e responsáveis
do clube por esta aposta.
Na estreia contra o Estoril,
a exibição não foi a desejada,
nem tão pouco o resultado.
No final dos primeiros 45m,
tudo parecia já decidido,
com dois golos sem resposta
da equipa estorilista que se
tornaram no resultado final.
Já no último domingo, a
viagem até Mafra acabou
marcada pela ausência de
dois jogadores importantes:
George e Fatai, supostamente por terem testado positivo
à Covid-19. Duas baixas importantes, até porque o técnico Miguel Leal precisa dos
melhores para dar a volta a
uma crise de resultados que
nitidamente tem afetado o
rendimento da equipa. Con-

tudo, o Varzim até começou
melhor o jogo e aos 15m
transformou a superioridade num golo apontado pelo
central Luís Pedro. Mesmo
em desvantagem, o Mafra
revelou o bom momento que
atravessa e aproveitou todos
os erros dos alvinegros. Perto do intervalo conseguiu
a igualdade e no segundo
tempo materializou a reviravolta no marcador com mais
dois golos sem resposta que
colocaram o Varzim como
lanterna vermelha do campeonato.
Segue-se a receção ao Viseu, no sábado, com a missão de não agravar um ciclo
negativo histórico no clube.

SORTEIOS DA TAÇA

alinham na segunda divisão,
ficam de folga no arranque.
Quem terá de entrar em
campo é o Rio Ave, tendo a
sorte ditado uma deslocação
a Guimarães para defrontar
o Vitória, sendo este um
confronto entre equipas do
terceiro escalão.

O Varzim foi um dos
clubes isentos na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal de Futebol Feminino. A
ronda inicial foi sorteada
na sede da Federação e ditou que as varzinistas, que

VITÓRIA NA TAÇA

técnico alvinegro conseguiu
os seus propósitos. Irobiso
e Fatai foram os marcadores de serviço, numa vitória
que deveria motivar o grupo
para o campeonato.
MIGUEL LEAL

passagem à próxima eliminatória.
Ainda com poucos dias de
trabalho e de conhecimento
sobre o plantel, Miguel Leal
aproveitou para dar minutos
a alguns dos jogadores menos utilizados e até mesmo

estrear o guarda redes Ismael
Lekbab e o defesa esquerdo
Álvaro Milhazes. Apesar do
domínio nos primeiros 45m,
o resultado ao intervalo era
de apenas 1-0 e com a infelicidade do auto golo do
capitão da casa. No segundo
tempo, uma falha na transição ofensiva proporcionou a
igualdade aos locais, muito
festejada por alguns adeptos
fora dos limites do estádio.
Levar o jogo para prolongamento não era opção e,
com as mexidas no xadrez, o

Sorteada foi também a 1.ª
eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, com as formações locais a terem o privilégio de jogar em casa. O
Póvoa / Varzim vai defrontar o Carrazedo Montenegro, de Valpaços, enquanto o
Rio Ave enfrenta o Cerveira.

VARZIM EM COIMBRA,
RIO AVE EM MONÇÃO

Contra o Rebordelo, uma
equipa dos distritais, os Lobos do Mar fizeram o que
lhes competia. Vencer um
jogo em que eram os favoritos, mas com uma réplica
dos locais que valorizou a

O Varzim vai jogar em
Coimbra para a terceira eliminatória da Taça de Portugal depois de ultrapassar o
Rebordelo. As duas equipas
jogam na II Liga e esta época

“Quando aceitei este de
safio, tinha perfeita consciência das dificuldades.
Ultrapassarmos este mau
momento vai ser fruto de
muito trabalho. Há muita
gente que joga à bola, mas
não percebe de futebol.
Quem me dera ter uma varinha de condão para resolver
tudo, só que no futebol nada
acontece por acaso. Tenho é
uma certeza, apesar da situação atual, acredito que com
uma vitória ou duas, a equipa tenha a confiança para
subir na tabela, e realizar
um campeonato tranquilo.
Acredito piamente que vamos conseguir e o que posso
prometer sempre é trabalho,
trabalho e mais trabalho”.
a Académica já veio à Póvoa derrotar os alvinegros.
O Rio Ave também jogará fora, mas frente a uma
equipa do distrital de Viana do Castelo, o Monção,
segundo ditou o sorteio.
Esta ronda está aprazada
para 22 de novembro.

ANTÓNIO SILVA CAMPOS RECANDIDATO À LIDERANÇA DO RIO AVE
António Silva Campos
oficializou na passada segunda-feira a recandidatura à presidência do Rio
Ave.
O dirigente sente que
catapultou o clube nos 12
anos de sucessivos mandatos, tendo manifestado
esperança de continuar a
fazer crescer desportivamente os vilacondenses
nos próximos tempos com
a conquista um troféu nacional (taça da Liga ou a
Taça de Portugal) e mais
apuramentos para as provas europeias.
Assegurada a estabilidade económica e financeira, Silva Campos pretende
também continuar a melhorar as infra-estruturas
do Rio Ave e acredita que
o projeto ambicioso que
apresenta será bem aco-

de euros. Os sócios presentes aprovaram, por unanimidade, os números e também,
por proposta do Conselho
Fiscal, manifestaram um
voto de louvor a toda a Direção bem como aos colaboradores do clube.
VITÓRIA DUPLA

lhido pelos sócios no ato
eleitoral a 14 de novembro.
A data foi anunciada no dia
anterior no Auditório Municipal na Assembleia Geral de
apresentação das contas re-

lativas ao período entre Julho de 2019 e Junho de 2020.
No acumulado entre Clube e SDUQ viu-se refletido
um resultado líquido positivo de cerca de 1,5 milhões

Lá diz o ditado que “não
há fome que não dê em fartura” e nas duas últimas jornadas da I Liga o Rio Ave
conseguir vencer os jogos
que disputou com o Farense
e o Moreirense.
A vitória no Algarve deveu-se ao golo conseguido
por Carlos Mané aos 77m,
depois de um embate intenso e emotivo, com os 3 pontos a serem conquistados
com alguma fortuna.
No regresso ao Estádio

dos Arcos e com a ausência do técnico Mário Silva
no banco, devido a uma
indisposição, a equipa vilacondense voltou a vencer.
Desta feita, com dois golos
de Lucas Piazon, a coroar
uma excelente exibição e a
colocar o Rio Ave na parte
superior da classificação
com 9 pontos no sétimo
lugar.
Na próxima jornada, o
adversário será o Belenenses em jogo agendado para
a noite de sexta-feira.
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MODALIDADES
REFORÇO DO
ATLÉTICO
CONQUISTA
TÍTULO
EUROPEU

Uma das aquisições do
Atlético da Póvoa para
a nova temporada acaba de sagrar-se campeã
europeia na prova de
20 quilómetros marcha
para veteranos. Sandra
Silva alcançou esse feito
na Madeira, onde decorreram os Campeonatos
da Europa de Masters
Non Stadia. O clube poveiro já felicitou a atleta pelo feito e fez votos
para “que este seja um
sinal de retorno e sucesso para a época 2020/21”.

VOLEIBOL: MARIA CARLOS ASSUME
COMANDO DOS SENIORES MASCULINOS
As saídas do técnico Edgar Silva e do coordenador
Igor Oliveira obrigaram a
alterações na estrutura da
equipa sénior masculina.
A direção presidida por
Caldeira Figueiredo, confrontada com estas saídas,
delegou na poveira Maria
Carlos o comando técnico interino até se arranjar
uma solução. Depois de
conseguir chegar ao escalão
máximo da modalidade,
os poveiros conseguiram
2 vitórias nos 6 jogos realizados, sendo que o último triunfo já aconteceu
com Maria Carlos como
líder. Uma vitória sobre
o Ginástica por 3 sets a 1,

tendo sido derrotados no
confronto com a Académica
de S.Mamede por 3x2. A paragem da competição, numa
jornada dupla onde os poveiros recebiam o Sporting e
visitavam o Benfica, acabou
por ser benéfica e dar tempo
para que os responsáveis do
clube possam resolver algumas questões que implicam
a continuidade (ou não) de
alguns atletas a quem foram
oferecidos alguns benefícios
que a própria direção do
clube desconhecia. Um processo que está a ser analisado e que tem levado a uma
sequência de reuniões entre
as partes, para levar o barco
a bom porto.

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

PÓVOA ANDEBOL PREPARA APOSTAS NO FUTURO
Não fora a anulação das
competições em cima da
hora e a equipa B do Póvoa
Andebol Clube teria feito a
estreia no campeonato em
Águas Santas. O jovem técnico poveiro Gabriel Pinto
continuará como treinador
principal, tendo em António
Magalhães como adjunto.
Paulo Marques e Helder Oliveira serão os diretores de
escalão.
No lançamento de mais
uma participação na 3ª divisão nacional, o técnico
poveiro anunciou os grandes objetivos da época: “Em
tempos e circunstâncias tão
complicadas, temos feito
um trabalho bastante consciente, primando por seguir
todas as recomendações
da DGS, adaptando-nos às
condições especiais de treino. Temos atletas juniores e
juvenis no plantel e o nosso
grande objetivo é potenciar
estes jovens, fazêndo-os
acreditar que um dia podem
chegar à equipa principal.
Vamos aguardar que melhores dias cheguem e que o
campeonato comece e possa
acabar dentro de uma normalidade possível.”

GUARDA REDES
NAS SELEÇÕES

Humberto Gomes e Alexandre Magalhães foram
convocados para as equipas
A e Sub-21, respetivamente. Sem grande surpresa, o
selecionador Paulo Jorge
Pereira voltou a demonstrar
confiança nas qualidades
dos dois guarda redes do
Póvoa Andebol Clube, con-

vocando-os para a próxima
concentração das seleções
nacionais. Para o experiente
guarda redes de 42 anos, que
conta já com 74 jogos pela
seleção, este é o prémio por
um trabalho que não perdeu
visibilidade por ter aceitado
representar um clube com o
palmarés do Póvoa. Já Alex
Magalhães, com apenas
20 anos, tem sido uma das
apostas das seleções jovens,

tendo em 2019 participado
no mundial sub-19. Uma
convocatória que prestigia o
clube poveiro e os seus responsáveis por uma aposta
que quer marcar pela diferença.
EQUIPA SÉNIOR
PROCURA ÊXITOS
Depois de um ciclo de 4
derrotas consecutivas, to-

das elas contra quatro dos
mais fortes candidatos ao
título nacional, a equipa liderada por Jorge Carvalho
preparava-se para voar até
à Madeira para defrontar a
homóloga local. Um preparação intensa, com todo o
grupo de trabalho apostado
em recuperar a imagem que
os levou à 1ª divisão. Unanimemente concordam que
no derradeiro jogo, contra
o Águas Santas ( derrota por
22-27), estiveram abaixo das
reais capacidades.
É na quadra que se resgata o orgulho ferido e depois
de terem realizados os testes obrigatórios à Covid-19
(com resultados negativos),
a suspensão do jogo caiu
como uma bomba nos responsáveis poveiros.
Na página oficial do clube na rede social Facebook
lamenta-se o facto de existirem dois pesos e duas medidas, nomeadamente para o
dito desporto amador e para
o profissional. O impasse
continua, embora com uma
bolsa de oxigénio, de mais
uma semana de paragem
devido aos trabalhos da seleção.
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BASQUETEBOL: EQUIPAS DOMINADORAS

As equipas de basquetebol do Clube Desportivo
da Póvoa que já iniciaram
as respetivas competições
conseguiram o pleno de vitórias nos jogos realizados.
Começando pelos sub21, uma vitória em casa
sobre o Vigorosa (82x67)
e fora com o o Salesianos
(73x88). A contar para a
2ª divisão, a equipa sénior
B venceu na Póvoa o o
José Régio (74x62) e fora
o FamaBasket (52x74). No
escalão feminino, a equipa
sénior venceu na estreia o
o Coimbrões (62x42) e foi
vencer o CAD Coimbra
(53x60).
A equipa sénior masculi-

na, a disputar a Proliga, venceu a Sampaense na estreia
fora de casa (74x92), repetindo o triunfo na receção à
Sanjoanense (84x72).
Todas estas equipas contam como seniores e apenas
os escalões de formação ainda aguardam para começar
os campeonatos. No entanto, com os últimos acontecimentos, será pouco provável
a continuidade da atividade
desportiva nos tempos próximos.
O jogo que a equipa liderada pelo professor José
Ricardo iria disputar com o
Galomar da Madeira acabou
suspenso para data ainda
por definir.

HÓQUEI: SENIORES PARADOS E SUB-23 ESTREARAM-SE

Ainda à procura dos

primeiros pontos na II Divisão, a equipa sénior de
hóquei em patins do Clube
Desportivo da Póvoa viu
travada a pretensão de os
conseguir no jogo contra
o Porto B. Por deliberação
das várias federações, todos
os jogos foram cancelados.
Porém, uma semana
antes, a equipa de sub-23
iniciou a nova temporada, derrotando o Riba
d’Ave por 6-4. Um jogo de
grande emotividade, que
curiosamente se iniciou
com um golo madrugador
dos visitantes. No entanto,

a resposta dos comandados de Bruno Fernandes foi
pragmática e assertiva, com
Pedro Freitas, João Santos e
o capitão Tiago Vilaça a bisarem no jogo. Numa época
em que tanto se fala em formação, esta equipa, composta com mais de 70% de hóquistas que se iniciaram no
clube, é um bom sinal para
que a equipa principal possa recrutar dentro de portas.
Um trabalho técnico com
Ruben Fangueiro à cabeça,
mas com colaboradores que
também fazem parte da história da Secção de Patinagem do CDP.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
RECEPÇÃO DO SEMANÁRIO
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/
www.instagram.com/recepcaoorientada/
recepcaoorientada@gmail.com

ARRANQUE POBRE
A época até não começou
mal para o campeão em título Futebol Clube do Porto, vencendo o Braga na jornada inaugural seguindo-se
depois uma goleada por 5-0
no dérbi da invicta, no Estádio do Bessa.
As trocas que surgiram
com o fecho do mercado de
transferências trouxeram
alguma instabilidade nas escolhas de Sérgio Conceição.
Para complicar mais as
decisões do treinador, o
Porto teve uma grande
quantidade de jogos no último mês e este ritmo irá
manter-se pelo menos até
ao final da fase de grupos da

SABIA QUE ...

... em Portugal só houve até agora 5 campeões
diferentes. Além dos 3
grandes foram também
campeões: o Belenenses e
o Boavista.

Liga dos Campeões.
Um plantel com algumas mudanças juntamente
com um calendário bem
preenchido é um trabalho
complicado para qualquer
treinador que quer implementar as suas ideias e ainda gerir os níveis físicos e
psicológicos dos jogadores.
Com isto, o Porto já soma
duas derrotas teoricamente
inesperadas e ainda nem sequer tem uma base definida
para esta época, uma vez
que nos últimos jogos sofreram bastantes alterações
no 11 inicial, o que acredito
que também seja fruto de
algum desgaste acumulado.
Assim sendo, com um
Benfica e um Sporting renovados e em grande forma, o Porto complica as
suas contas na defesa do
título numa fase muito precoce da época.
As duas últimas épocas
foram bons exemplos de
que um campeonato nunca está ganho nem perdido
até que esteja matematicamente resolvido, mas tendo
em conta os momentos de
forma das equipas mencionadas, as coisas tendem em
não ficarem muito favoráveis para os dragões, nunca esquecendo o Braga que
também fez um bom investimento para esta época.

ÚLTIMA QUINZENA ATRIBULADA

De há uns tempos para cá
o Varzim tem vindo a atravessar tempos difíceis. Primeiro porque a pandemia
veio para ficar, o que acaba
por condicionar treinos, jogos, etc… Depois porque os
golos que não se concretizam condicionam de forma
direta os resultados negativos que tem vindo a sofrer.
Para já, quem padeceu foi
o treinador Paulo Alves,
que não resistiu aos maus
resultados. Para sucessor
os alvinegros apresentaram
Miguel leal que orientou o
Penafiel na época passada.
O técnico de 55 anos teve o

primeiro teste frente ao Estoril, segundo classificado,
no entanto não conseguiu a
estreia que desejava ao perder por 2-0 na quarta derrota consecutiva.
Entretanto, a primeira vitória no comando da equipa
surgiu 3 dias depois frente
ao Rebordelo, num jogo a
contar para a Taça de Portugal (3-1).
Quanto à II Liga as águas

mantêm-se paradas. Os
resultados positivos teimam em não aparecer e
o Varzim permanece no
último lugar, com apenas
5 pontos, após derrota no
passado domingo frente
ao líder Mafra. Refira-se
que na antevisão deste
jogo, Miguel Leal desvendou que dois jogadores
testaram positivo à Covid-19.
Falta acontecer mais alguma coisa a este Varzim?
Esperemos pelo próximo
encontro, sábado às 15h,
frente ao Académico de
Viseu.

nas 1 derrota para o campeonato, com 5 golos marcados e 5 sofridos. Somando a
isto a brilhante prestação nas
competições europeias, podemos afirmar com certeza
que Mário Silva entrou com
o pé direito e sempre a fazer
de tudo para embarcar rumo
à vitória.
Seguem-se agora Belenenses, Gil Vicente e Boavista

para a Liga NOS e de Monção para a Taça de Portugal,
calendário este bastante
favorável para os verde e
brancos seguirem no bom
caminho. Destaque apenas
para um dado curioso, os
pontas de lança do plantel
que são eles quatro, Bruno Moreira, Ronan, André
Pereira e Gelson Dala ainda não marcaram nenhum
golo para o campeonato,
sendo estes marcados pelas
restantes companheiros de
setores distintos. Será uma
consequência da estratégia
de jogo do técnico da caravela ou apenas falta de eficácia dos avançados?

SOMA E SEGUE
Mais uma semana, mais
três pontos para a turma
de Mário Silva, desta feita
frente ao Moreirense, no
Estádio dos Arcos. Depois de um arranque fabuloso na liga Europa que
fez descurar um pouco o
ritmo competitivo para o
campeonato o Rio Ave deu
uma resposta super positiva depois da derrota frente
ao Benfica.
Até ao momento um
bom arranque da temporada. Vendo o plano geral,
os Vilacondenses somam 2
vitórias, 3 empates e ape-

AUGUSTO GAMA
Augusto Gama chegou a Vila do Conde em 1992 oriundo do SC Braga. Extremo, acrescentou verticalidade aos vilacondenses. As suas arrancadas e o seu espírito resiliente marcaram.
Logo se tornou num dos indiscutíveis da Caravela que bulia no segundo escalão. Preponderante na manobra ofensiva rioavista, Gama foi um jogador de uma regularidade impressionante e um dos obreiros do título que em 1996 promoveu o Rio Ave.Amadureceu no clube
ajudando-o a manter-se entre os maiores. Eram outros tempos, companhas que visavam a
manutenção como objetivo primordial. O novo milénio abalou a Caravela. Então valeram a
fibra, o exemplo e a liderança de Gama que, incansável, contribuiu para a devolver a bom porto em 2003 com novo título. Os anos sucederam-se nessa senda de alternância entre divisões.
Nesta sã agitação Gama fez história. Com 445 partidas disputadas de Caravela ao peito, o seu
nome é indissociável do Rio Ave. A abnegação com que durante 15 anos defendeu as suas
cores fez escola e é um símbolo vivo de dedicação

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, José Pereira: Cronista, Diogo Postiga: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer
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FUTEVÓLEI: DUPLA
SOMA SÉTIMO
TÍTULO NACIONAL
Miguel Pinheiro e Nélson Pereira são campeões
nacionais de futevólei
pela sétima vez.
Na final realizada na
Praia dos Pescadores, em
Albufeira, os atletas do
Clube Desportivo da Póvoa derrotaram na final
Ruben Santos e Bruno

Menezes, da Escola Alan
Cavalcanti. No terceiro lugar do pódio ficou outra
dupla poveira: Beto Correia
e Filipe Santos, que eram os
anteriores campeões nacionais e foram afastados nas
meias-finais pelos conterrâneos que depois acabariam
por reconquistar o título.

FUTSAL: POVEIRAS DERAM LUTA NA ESTREIA
O futsal feminino está de
volta e, pela segunda época
consecutiva, a equipa liderada por Rui Casanova disputa
a 1ª divisão nacional.
Na deslocação a Vermoim,
as poveiras pagaram o preço de sofrer o primeiro golo
cedo demais. Condicionadas
pela desvantagem e contra
uma equipa com algumas
atletas internacionais, a recuperação foi sempre difícil.
No entanto, à imagem do
treinador, as jovens poveiras foram valentes e só quebraram nos minutos finais,
onde sofreram mais dois golos. O regresso aos jogos na
Póvoa estava agendado para
o último fim de semana, mas
a par de outras modalidades
também os jogos de futsal
foram anulados.
Já a equipa sénior masculina foi ao reduto do Mogadouro vencer por 5-1 na derradeira partida realizada no
segundo escalão, vingando

deste modo a estreia a perder na receção ao Freixieiro.
RIO AVE GOLEADOR
A equipa liderada por André Crud entrou em grande
forma na série B do cam-

peonato nacional da 2ª divisão em futsal. Dois jogos e
outras tantas vitórias e logo
por goleadas. Na deslocação
à quadta da ACR Lordelo,
a equipa vilacondense venceu por conclusivos 3-11,
num jogo praticamente de

sentido único. Na jornada
seguinte, o adversário foi o
Freixieiro, que duas semanas antes havia vencido na
Póvoa, mas que também
acabou goleado por 7-2. Zé
Paulo foi o destaque nos
marcadores com 4 golos no

primeiro jogo e 2 tentos na
segunda partida. Depois de
falhar a subida de divisão, a
equipa vilaconsdense parece
demonstrar estar bem e em
condições de lutar novamente pelo regresso ao escalão principal da modalidade.

BB: RICARDO ROSMANINHO SOBE NO RANKING NACIONAL
Ricardo
Rosmaninho
terminou o Circuito Nacional de Bodyboard na
quarta posição. A classificação final foi estabelecida após o atleta do Naval
Povoense ter sido vice-campeão na última etapa
da competição que decorreu na Praia da Salgueira. Numa prova realizada
em casa e com condições
desafiantes para participantes e organização, estiveram em ação 15 atletas
do clube. Ricardo Rosmaninho chegou à grande final e por muito pouco não
conseguiu o triunfo. Feitas

as contas, merecem também
realce o sétimo posto nacional do jovem talento Joel Rodrigues e a décima posição
de Miriam Caires.
VELEJADOR DO CNP
VENCE EM ESPANHA
DEPOIS VOLTAR
DE ITÁLIA
Serafim Gonçalves foi o
vencedor do Troféu Martim
Barreiro organizado pelo
Real Club Náutico de Vigo.
O velejador do Naval Povoense conquistou o primeiro lugar ao ser o mais forte
na única regata realizada em

Espanha no passado fim de
semana. Antes disso, Serafim Gonçalves tinha estado
em Itália, onde alcançou a

27ª posição Geral e o 14.º
lugar Master no Campeonato Europeu de Laser que
decorreu em Andora.
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NECROLOGIA
PÓVOA DE VARZIM

TERROSO

ARGIVAI

ESTELA

APARÍCIO
ALVES DA SILVA

MARIA AMÉLIA MOREIRA
VIEIRA DA SILVA

PEDRO
MARTINS LOPES

JOAQUIM DA
SILVA LOURENÇO

Faleceu com 71 anos a 20 de
outubro e foi sepultado a 22 de
outubro no cemitério nº2 da
Póvoa de Varzim.

Faleceu com 79 anos a 21 de
setembro e foi sepultada a 23
de setembro no cemitério de
Terroso.

Faleceu com 75 anos a 29 de
setembro e foi sepultado a 30
de setembro no cemitério de
Argivai.

Faleceu com 83 anos a 27 de
setembro e foi sepultado a 02 de
outubro no cemitério da Estela.

ESTELA

LAÚNDOS

AGUÇADOURA

BALASAR

AFONSO MIGUEL
CASTRO FERNANDES

MARIA ALICE
CORREIA FERNANDES

FLORINDA
DO PAÇO CORREIA

AVELINO
GOMES MARTINS

Faleceu com 67 anos a 27 de
outubro e foi sepultado a 28 de
outubro no cemitério da Estela.

Faleceu com 83 anos a 28 de
setembro e foi sepultada a 30
de setembro no cemitério de
Laúndos.

Faleceu com 74 anos a 10
de outubro e foi sepultada a
11 de outubro no cemitério de
Aguçadoura.

Faleceu com 91 anos a 15 de
outubro e foi sepultado a 16 de
outubro no cemitério de Balasar.

BALASAR

BALASAR

BALASAR

CONCEIÇÃO
ALVES FERREIRA

ARMINDO
PEREIRA DA SILVA

DEALINA
DE SOUSA

Faleceu com 95 anos a 17 de
outubro e foi sepultada a 19 de
outubro no cemitério de Balasar.

Faleceu com 76 anos a 17 de
outubro e foi sepultado a 19 de
outubro no cemitério de Balasar.

Faleceu com 91 anos a 22 de
outubro e foi sepultada a 23 de
outubro no cemitério de Balasar.

Serviço Fúnebre: Agência Palhares
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NOVAS REGRAS PARA EMPRESAS EM CRISE

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
emitiu um comunicado
para recordar que está em
vigor um novo diploma
que ”introduz alterações
aos limites máximos do
período normal de trabalho, às regras aplicáveis à

determinação da compensação retributiva, ao conceito
de situação de crise empresarial (que passa a contemplar quebras de faturação
iguais ou superiores a 25%)
e aos apoios complementares a conceder no âmbito do
plano de formação comple-

mentar”.A instituição poveira informa que “as empresas
com quebras de faturação
iguais ou superiores a 75
por cento podem reduzir o
Período Normal de Trabalho (PNT) até 100 por cento
sendo que “ao trabalhador é
sempre garantido o mínimo

de 88 por cento da retribuição”. “Nestas situações, a
Segurança Social assegura o
pagamento de 100 por cento
da compensação retributiva”,
lê-se na informação disponibilizada por José Gomes
Alves, o presidente da Associação. “Adicionalmente,

o apoio passa a abranger
as empresas com quebras
de faturação iguais ou superiores a 25 por cento,
permitindo a redução do
Período Normal de Trabalho até 33 por cento,
revendo-se o conceito de
crise empresarial”.

TOMADA DE POSSE DOS PRESIDENTES DAS CCDR
Já tomaram posse os cinco Presidentes eleitos das
comissões de coordenação
e desenvolvimento regional
(CCDR), assim como os Vice-Presidentes eleitos e os
Vice-Presidentes indicados
pelo Governo. A cerimónia
presidida pelo Primeiro-Ministro decorreu no Convento de S. Francisco, em
Coimbra, no passado dia 29
de outubro, tendo contado
ainda com a presença das
Ministras da Modernização
do Estado e da Administração Pública e da Coesão Territorial e dos Ministros do
Planeamento e do Ambiente
e Ação Climática. As primeiras eleições indiretas para as
CCDR tiveram lugar no dia
13 de outubro e registaram
uma taxa de participação
global superior a 85%. Em

linha com a consolidação
do processo de descentralização em curso, esta alteração da forma de designação

dos presidentes e vice-presidentes das CCDR, através
da eleição por um colégio
de autarcas de cada região,

vem reforçar a legitimidade
democrática a nível regional e tornar mais eficiente a
governação de proximidade.

António Cunha, antigo reitor da Universidade do Minho, foi o eleito para liderar
a CCDR Norte.

SERÁ CRIADO EM MACIEIRA DE RATES UM APOIO PARA PEREGRINOS
Eis uma boa novidade
para quem já fez ou pretende fazer peregrinações
a Santiago de Compostela
(Galiza, Espanha) utilizando o “Caminho Português”, também conhecido
por “Caminho Central”. É
que vem aí uma unidade
de apoio e com preocupa-

ções ambientais. A freguesia
barcelense de Macieira de
Rates, que faz fronteira com
a Póvoa de Varzim, vai ter
uma infraestrutura de apoio
ao peregrino “com parque
de repouso, lazer e relação
com o território”.
Segundo um comunicado da Câmara de Barcelos,

foi aprovada a candidatura
que a autarquia apresentou
(a verbas europeias) inserida na “Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE
MINHO INOVAÇÃO, no
âmbito do Programa Operacional Norte 2020”.
A edilidade garantiu um
pouco mais de 46 mil e 300

euros para um investimento
total que rondará os 57 mil
euros.
Na base deste projeto,
complementa o município,
“está a relevância e a diversidade dos recursos patrimoniais do concelho, materiais
e imateriais, valorizando itinerários já existentes e estru-

ARRANCA INTERVENÇÃO NOS PASSADIÇOS DE APÚLIA
O Município de Esposende avançou, esta semana,
com a requalificação dos
passadiços da frente marítima de Apúlia. A intervenção
corresponde a um investimento de 21 200 euros e
deve estar concluída, caso
as condições climatéricas
o permitam, dentro de três
semanas.
Os trabalhos passam pela
substituição do deck de

madeira existente por betão
poroso, no percurso entre
os aprestos dos pescadores
e o edifício do Instituto de
Socorros a Náufragos, idêntico ao utilizado na Ecovia
do Cávado e na Ecovia do
Litoral Norte. Esta intervenção enquadra-se no plano
de requalificação dos passadiços daresponsabilidade da
Câmara Municipal, ao abrigo do qual estão também já a

ser intervencionados os passadiços da zona ribeirinha
de Esposende, e aos quais se
seguirão os restantes existentes no concelho.
A Câmara Municipal tem
vindo a proceder a reparações pontuais nestes equipamentos, contudo, dado o
estado de degradação geral,
optou por concretizar intervenções em toda a extensão
das estruturas.

turantes como é o Caminho de S. Tiago, dada a sua
relevância para o turismo
de Barcelos e para a divulgação da cultural local”.
A concluir, a edilidade
informa que “está a decorrer o procedimento de
contratação pública para a
realização dos trabalhos.
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RÁDIO ONDA VIVA

LINO ARAÚJO E VITOR COSTA
NA GRANDE ENTREVISTA
Nos dois últimos fins de
semana a Onda Viva teve
Lino Araújo e Vítor Costa
como convidados especiais
do diretor José Gomes Alves. O piloto poveiro de
motonáutica (à esquerda) e
o candidato do PS à Câmara
de Vila do Conde (à direita)
vieram à rádio participar em
mais uma edição do programa Grande Entrevista.
Pode ouvir as duas emissões na íntegra no site da
ROV na secção Ouvintes-Podcast.

Programação de desporto na ROV
06/11 (sexta) – Belenenses x Rio Ave– 20h30
07/11 (sábado) – Varzim x Viseu – 15h
08/11 (domingo) – CDP x S Mamede (voleibol) – 18h
09/11 (segunda) – Pontapé de Canto – 22h
11/11 (quarta) – Quarentena da Bola – 22h
13/11 (sexta) – Onda Desportiva – 22h
14/11 (sábado) – V. Gama x CDP (basquetebol) – 21h30
16/11 (segunda) – Pontapé de Canto – 22h
18/11 (quarta) – Quarentena da Bola – 22h
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BITAITES

RICARDO NUNES

Sempre sonhou ser jogador de futebol. Desde muito pequeno que teve essa paixão em grande parte incutida pelo pai que também foi
jogador. Cedo começou a perceber que poderia ser essa a sua profissão quando assina pelo Varzim o primeiro contrato profissional. Retrata o percurso como duro mas que o enche de orgulho. Para o conseguir foi preciso espírito de sacrifício e persistência. Está radiante de
regressar ao “clube do coração” pois foi o que sempre idealizou. Um guerreiro dentro e fora de campo. Falamos de Ricardo Nunes...

Bi - Como te descreves?
RN - Sou uma pessoa
muita tranquila que valoriza
muito a família e os amigos.
Bi - Data de nascimento?
RN - 6 julho de 1982.
Bi - Signo? O que dizem
do teu signo?
RN - Caranguejo. Dizem
que são pessoas doces, carinhosas, sonhadoras, imaginativas e muito, muito sensíveis que valorizam bastante
os valores da família.
Bi - Livro favorito?
RN - “O Alquimista”.
Bi - Filme favorito?
RN - “Os Condenados de
Shawshank”.
Bi - cor favorita?

RN - Amarelo.
Bi - Programa preferido?
RN - Um bom jantar com
família e amigos regado com
uma boa conversa!
Bi - Qual é a tua música?
RN - Gosto de várias bandas: Queen, Coldplay, U2,
mas ouço um pouco de tudo.
Depende do estado de espírito.
Bi - Destino de eleição?
RN - Maldivas.
Bi - Prato principal?
RN - Cabrito assado no
forno.
Bi - Sobremesa?
RN - Pudim.
Bi - Não resisto a?

RN - Ao poder de persuasão dos meus filhos.
Bi - Um segredo ou uma
curiosidade sobre ti?
RN - Segredos não se revelam (risos).
Bi - O teu herói real ou de
ficção?
RN - O meu pai.
Bi - Desejo ou meta a
cumprir?
RN - Gostava muito de
conseguir subir de divisão
pelo Varzim.
Bi - O que ainda está por
vir?
RN - Espero que muitas
coisas boas quer a nível pessoal quer a nível profissional.

PUDIM DE CASTANHAS
Preparação:
1. Coza as castanhas com o leite e a margarina Vaqueiro até estarem macias. Reduza
a puré com a varinha mágica.
2. Bata o açúcar com os ovos até obter um creme. Junte o leite com as castanhas e
misture bem.
3. Forre uma forma de pudim com caramelo líquido e deite aí o preparado anterior.
4. Coloque água quente dentro de um tabuleiro e leve ao forno, regulado para os 200
°C. Coloque a forma com o pudim dentro do tabuleiro e coza em banho-maria durante
cerca de 40 minutos.
5. Retire do forno, deixe arrefecer completamente e desenforme para o prato de serviço.
6. Sirva fresco ou à temperatura ambiente.
Ingredientes:
200 g de castanhas congeladas, 5 dl de leite, 50 g de margarina,
200 g de açúcar, 8 ovos e caramelo líquido.
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OPINIÃO

“DESINTERIORIZEM” PORTUGAL

FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Quem acompanha a vida
política nacional sabe que
quando os políticos não têm
nada para dizer, costumam
dedicar-se a um de dois temas: Descentralização ou
Reforma do Sistema Político.
Dois temas que soam bem,
dois temas que vendem bem.
Mas quer em relação a
um quer em relação a outro, na prática, pouco ou
nada têm feito. Vejamos o
que passou recentemente
sobre a descentralização.
Rui Rio surpreendeu
tudo e todos ao apresentar
uma proposta arrojadíssima
de descentralização. Algo
nunca visto nem imaginado, algo que pode ser a alavanca económica do país
e revolucionar Portugal.
A arrojadíssima proposta de Rui Rio consiste em
transferir a sede do Supremo Tribunal Administrativo, e do Tribunal Constitucional, para Coimbra.
Rui Rio justifica a arrojada proposta da seguinte
forma: “Coimbra, pela sua
‘centralidade geográfica’ e
‘representatividade, no plano
nacional e internacional, no
ensino do Direito’, reúne ‘condições ímpares para acolher
a sede’ destes dois tribunais.”
Mas, Rui Rio vai ainda
mais longe: “Acho que todo

o país ficaria contente, ficaria
confortável, se Portugal fosse
capaz de dar este passo simbólico, mas muito importante, no sentido da descentralização e desconcentração”.
Não, Dr. Rui Rio, o país
poderia ficar contente e
confortável se o PSD tivesse a coragem e o arrojo de
propor a instalação dessas entidades no interior
de Portugal, por exemplo,
Beja, Évora, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, etc.
Ora, se ninguém tem dúvidas que o país está demasiado centralizado, também
ninguém tem dúvidas que o
país está demasiado “litoralizado”. E propostas como estas em nada contribuem para
combater esses fenómenos.
Não podemos olhar para
estas questões pelo seu valor
simbólico, mas sim pelo valor acrescentado que podem
trazer para essas regiões,
funcionando como alavancas
para o seu desenvolvimento.
Por isso, Rui Rio, em vez
de andar a falar de descentralização, a propor medidas sem nexo, deveria ter
a coragem de propor um
verdadeiro plano para “Desinteriorizar”
Portugal.
Pode começar por ter o arrojo de apresentar uma proposta séria relativa à distri-

buição dos fundos europeus.
Uma proposta de discrimine
positivamente o interior.
Uma proposta que aloque
os fundos devidos ao interior, para que o interior não
continue, como até aqui, a ficar, apenas, com as migalhas
que os outros não querem.
Os portugueses do interior
são tão portugueses como
os outros e merecem a mesma consideração e respeito.
Terá
essa
coragem?
Infelizmente, ao longo dos anos, o interior do
país tem sido sempre esquecido pela classe política. Apenas lembrado
em períodos eleitorais….
Não adianta andar a inventar programas pomposos para que as pessoas
se instalem no interior do
país, gastar recursos públicos com esse objectivo,
quando depois tudo falta.
Não podemos pedir que
se criem empregos no interior quando, por exemplo,
a rede de telecomunicações (telefone e net) é uma
lástima. Na época da digitalização da economia, fazer um upload no interior
pode demorar 24 horas.
Os serviços de saúde são
praticamente inexistentes, a
educação está cada vez mais
longe para os jovens do in-

terior - o que acarreta custos
acrescidos para as famílias os balcões dos CTT vão desaparecendo, as agências bancárias esfumando-se, etc etc.
É por isso que, medidas
como as que Rui Rio propõe, não servem para nada,
a não ser para, como dizia
Eça de Queiroz, ter as famosas 7 linhas no jornal.
Depois de ouvirmos a proposta arrojadíssima de Rui
Rio, fica-se com a sensação
de que Rui Rio chegou ontem a Portugal, vindo de uma
qualquer galáxia e, com a sua
perspicácia e sensibilidade,
rapidamente percebeu que
isto era um país demasiado
centralizado, e que teríamos de mudar o paradigma.
Mas, não: Rui Rio anda na
política há muitos anos. E a
pergunta que se impõe é a
seguinte: o que fez Rui Rio,
nestes anos todos de actividade política, para inverter esta
situação? É que, se a memória não me atraiçoa, quando
os sucessivos Governos decidiram fechar os serviços no
interior de Portugal, Rui Rio
estava no exercício de cargos
políticos. E adaptando uma
frase do Dr. Santana Lopes,
“memória Rui Rio, memória”.
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

O INVERNO DO NOSSO DESCONTENTAMENTO

DANIEL SÁ FERREIRA

1- Tal como temíamos,
chegou em força a segunda
vaga deste coronavírus que
tem mudado o nosso mundo. Sabemos que as autoridades públicas de todos os
países europeus estavam relutantes em tomar medidas
que colocassem ainda mais
em causa o desempenho das
economias nacionais, mas a
evidência dos números de infectados e mortos que continuam a subir, dos sistemas de
saúde cada vez mais perto- ou
já para lá- do ponto de ruptura, a constatação de que não
haverá uma verdadeira recuperação económica até que a
pandemia esteja controlada,
foram factores que determinaram as novas medidas restritivas tomadas nas últimas
semanas.
2- Não é ainda evidente se
as novas medidas tomadas-

que ficam aquém das adoptadas em Março- serão suficientes para reverter, ou pelo
menos travar, a progressão da
pandemia. Aquilo de que não
podemos ter dúvidas, é que
está na mão de cada um fazer
o possível para não complicar
a vida daqueles que todos os
dias colocam a sua vida em
perigo para cuidar daqueles
que vão parar aos hospitais.
Se não for para proteger a
própria saúde, a saúde dos
outros, o emprego ou o negócio próprio ou dos outros,
respeitemos os profissionais
de saúde. Todos os que têm
familiares ou amigos nos
hospitais que neste momento
estão a passar por situações
de maior aperto, sabem bem
as cenas caóticas e as decisões
difíceis que já estão a ser necessárias.
3- Acabado que está o cli-

ma político de unidade nacional que se viveu nos primeiros meses da pandemia,
são em cada vez maior número os sinais de desgaste do
Governo. Para o bem ou para
o mal- e com uma pandemia
que destruirá vidas, futuros,
empresas e empregos, será
sempre para o mal- quem
governa será responsabilizado pelas consequências da
pandemia. E será assim tanto a nível nacional, como a
nível local. Este Inverno será
um Inverno duro, e os portugueses chegarão a 2021 cansados, exaustos, deprimidos,
com vontade de encontrar
culpados e distribuir culpas.
Os que perderem familiares,
os que ficarem sem emprego
ou tiverem que fechar o seu
negócio, não conseguirão encontrar consolo na ideia de
que poderia ter sido pior, ou

que no país ou concelho vizinho as coisas correram de
forma ainda mais trágica. .
4- Uma coisa boa de 2020:
Donald Trump será derrotado. Quando escrevo estas
linhas ainda faltam alguns
dias para as eleições, quando
os leitores as estiverem a ler,
ainda estarão a ser contados
votos, mas o resultado já deverá ser claro. O estrago feito
por Donald Trump à confiança que os aliados dos EUA
tinham na solidez das instituições americanas, e na vontade americana de manter a
ordem internacional que saiu
da 2ª Guerra Mundial, levará
tempo a reparar, e ficará sempre a dúvida sobre se uma
administração republicana
não insistiria em nova deriva
nacionalista e isolacionista,
mas pelo menos haverá esperança. Precisamos dela.
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OPINIÃO
NA LINHA DA FRENTE PELA ECONOMIA CIRCULAR

O SUCESSO POVEIRO (1)
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Se há uma matriz programática na gestão política
do município da Póvoa de
Varzim (e isto não é de agora – vem de há umas duas
décadas -, mas é, felizmente,
cada ano mais notório), é a
da sustentabilidade – um
conceito agora muito em
voga, conjugado e declinado
nas suas diferentes perspetivas, mas, muitas vezes, feito
mais de espuma (propaganda) do que de substância.
Podia trazer para aqui
muitas (e relevantes) demonstrações da aplicação
dos preceitos da sustentabilidade (nas suas vertentes ambiental, económica e social)
nas políticas municipais. É
que, contrariamente a muita gente (supostamente responsável) que entende que
este é um domínio da grande
política (nacional e internacional), não sendo, portanto,
área de preocupação prioritária ao nível do poder local
– contrariamente a essa linha de pensamento, dizia, já
há, felizmente, na administração dos municípios e das
freguesias, muitos autarcas
que aplicam o “pensar global, agir local”. Porque também aqui a regra é garantir
“a realização das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras realizarem
as suas próprias necessidades”. Como se os recursos
de que dispomos não fossem
herança de quem nos antecedeu, mas um empréstimo
de quem nos sucederá.
Uma das áreas em que, nos
últimos anos, a “consciência”
das nossas comunidades (ao
nível da área metropolitana, mas particularmente

entre nós) mais tem evoluído no sentido da adoção de
práticas sustentáveis é a da
finitude dos recursos – o
que implica que passemos
de uma economia (ainda
muito) linear (consumir e
deitar fora) para uma economia circular (consumir,
sim, mas na dose certa – e,
depois, separar os resíduos,
encaminhando-os para a reciclagem, que os devolverá
ao circuito económico, prolongando-lhes a vida e, desse
modo, evitando (ou adiando) a necessidade de novos
recursos, particularmente os
de origem não renovável).
Esta é uma missão urgente – e, sendo de dimensão
planetária, só é atingível
com o contributo de todos.
Sim, de todos! Porque fomos
todos nós, os portugueses,
quem, em 2018, esgotou em
16 de junho os recursos naturais disponíveis para esse
ano, vivendo mais de meio
ano em situação de crédito
ambiental – e em 2019 foi
pior: entrámos em situação
de rutura em 25 de maio…
O que quer dizer que, se
cada pessoa no planeta vivesse como um português
médio, a humanidade exigiria mais de dois planetas
para sustentar as suas necessidades de recursos. A
nível planetário, ou mudamos de vida, urgentemente,
ou vamos a caminho de, lá
para 2050 (ou antes), necessitarmos de 3 planetas como
o nosso.
No nosso país, 57% dos
resíduos declarados são eliminados – e só 43% valorizados; e 59% dos resíduos
com maior potencial de se
tornarem
matéria-prima

alternativa são igualmente
eliminados. Há, pois, que
garantir que, por exemplo,
as embalagens de plástico
(todas) sejam reutilizáveis,
recicláveis ou compostáveis;
que, pelo menos, 70% das
restantes embalagens sejam
recicláveis; que 30% do plástico reciclado seja incorporado nas novas embalagens.
E por aí fora…
Em Portugal, os níveis de
reciclagem, de reintrodução na cadeia de valor e de
reutilização de produtos são
muitos baixos, longe da média europeia.
Felizmente, no “universo LIPOR”, estão em curso
projetos que (envolvendo
os cidadãos, as empresas, as
instituições – ou seja, toda
a comunidade) vão já apresentando resultados animadores.
E a Póvoa de Varzim
está na linha da frente, por
exemplo, no tocante aos indicadores da reciclagem,

muito por efeito do projeto
“porta-a-porta”, que no 1º
ano (2018) atingiu as 270 toneladas e no 2º ultrapassou
as 550, gerando uma taxa
de valorização (quantitativo per capita de resíduos
separados e enviados para
reciclagem) de 96,61kg por
habitante/ano. Mas não é só
este – são vários outros projetos (alguns já consolidados, outros em fase inicial)
que, todos juntos, através
de “um compromisso global pela sustentabilidade”,
garantem que estamos a
construir “um concelho de
bom ambiente” – missão a
que Sílvia Costa, a Vereadora deste pelouro, tem dado a
relevância que já justifica a
admiração dos seus pares e,
não tarda, o reconhecimento
do país.
Este é assunto a que, inevitavelmente, voltarei.
P.R.

ESTATUTO EDITORIAL
1.O Jornal Póvoa Semanário é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.
2.O Jornal Póvoa Semanário dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se
insere.
3.O Jornal Póvoa Semanário dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo
mundo.
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cidadãos.
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LAZER
LAZER
INFUSÕES FRIAS

ENCONTRE A PALAVRA

SOPA DE LETRAS
NOVO CORONAVÍRUS

LAVAGEM DAS MÃOS
Duração total do procedimento: 20 segundos

00

01

Molhe as mãos

03

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

06

Esfregue o pulso esquerdo com a
mão direita e vice versa

Aplique sabão suﬁciente para cobrir
todas as superfícies das mãos

04

Esfregue o polegar esquerdo
em sentido rotativo, entrelaçado
na palma direita e vice versa

07

Enxague as mãos
com água

02

Esfregue as palmas das mãos,
uma na outra

05

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

08

Seque as mãos
com um toalhete
descartável
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LAZER
LAZER
ANEDOTAS
Um cowboy deixa o saloon depois de beber uns copos, e na hora de montar
no cavalo descobre que o animal está com os testículos pintados de verde.
Furioso, dá meia volta sobre as botas de bico fino, invade o bar e desafia, aos
gritos:
- Quem foi o imbecil que fez aquilo com ao meu cavalo?
Lá ao fundo, levanta-se um homenzarrão com quase dois metros de altura,
barba de uma semana por fazer, dois revolveres na cintura, e berra a plenos
pulmões:
- Fui eu! Porquê, algum problema?
- Não há problema nenhum! Só vim avisar que a primeira demão já secou.
Um tipo vai a uma pensão de 3ª categoria e pergunta o preço dos quartos.
- Temos duas variedades - diz o recepcionista - a primeira custa 20 euros por
noite e fazemos-lhe a cama; na segunda, paga apenas 5 euros, mas tem de
ser o senhor a fazê-la.
- Olhe, pela diferença de preços, eu opto pela segunda, pois não me importo
de fazer a cama.
- Como queira! MARIA, traz as tábuas e os pregos.
Uma velhinha foi às Caldas da Rainha, e quando lá ia levava sempre uns
rebuçadinhos para casa. Nisto ela vê uma série de meninas numa fila para ir
ao médico.
Pergunta a velha a uma das meninas: - Olhe desculpe! As meninas estão
aqui na bichinha para os rebuçadinhos?
E a menina, malandra, responde: - Estamos sim! Meta-se na bicha!...
A velha meteu-se na bicha e quando chegou à sua vez, o doutor, ao ver a
velha diz-lhe: - A senhora com essa idade?! Não tem vergonha?!
- Então porquê, senhor doutor? Não os posso roer mas chupo-os!...
Há um culturista que está a olhar-se ao espelho e repara que está todo
bronzeado, menos numa parte. Resolve ir para a praia, enterrasse todo na
areia e deixa de fora apenas a parte onde não está bronzeado. Entretanto
passam duas velhotas e diz uma para a outra: - Olha para isto Emengarda!
Não há justiça no Mundo! Aos dez anos eu tinha medo disto; aos vinte anos
eu andava curiosa sobre isto; aos trinta anos eu gozei-o; aos quarenta eu
perdi-o; aos cinquenta, eu cheguei a pagar por isto; aos sessenta anos, eu
cheguei a rezar por isto; aos setenta anos, até me cheguei a esquecer disto;
e agora, que já tenho oitenta anos, estas porcarias até crescem assim na
areia!..
Dois gajos num camião deparam-se com um sinal:
“PONTE: altura máxima 2,5m”.
Como o camião tinha 3 metros de altura, um olha para o outro e diz:
- Já que ninguém está a ver, vamos passar..

Assine e Receba em Casa!

Póvoa

25€ /ano para Portugal

50€ /ano para o estrangeiro
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ÚLTIMAS

COVID-19 ATACA BASKET DO CDP
A Covid-19 voltou a fazer mossa numa instituição
poveira. Desta vez é no Desportivo da Póvoa. Através
da rede social Facebook, o
clube revelou anteontem à
noite a existência de quatro
casos positivos da doença
na equipa sénior feminina

de basquetebol.
A secção revelou que “a
Federação é conhecedora da
situação que está a ser seguida pela Delegação de Saúde
Local”. O CDP acrescenta
que os treinos dessa equipa
“estão suspensos e a restante
atividade da secção decorre

com normalidade”.
No plantel da equipa orientada por Gonçalo
Rainha consta a atleta Teresa
Santos, que frequenta o CAR
Jamor, em Lisboa. Com esta
realidade, o clube não poderá competir nos próximos
dias.

JOVENS SUSPEITOS DE TEREM
INCENDIADO RATES PARK

Foi trágica a madrugada
do passado domingo para o
Rates Park. O equipamento
de desporto e lazer situado na vila de São Pedro de
Rates sofreu danos avultados após ter deflagrado um
incêndio com fortes suspeitas de vandalismo, segundo
revelou o responsável através da rede social facebook.
“Destroçados pela Pandemia e pelas chamas!”, começa a publicação, que faz
mais revelações: “Na passada noite de “Bruxas”, um
ajuntamento de jovens, impossibilitados de irem con-

viver para outros espaços,
decidiram brincar com o
fogo e assim destruir anos de
esforço!”. Ao local acorreu
uma equipa dos Bombeiros
da Póvoa, que foi alertada
para a situação às 2h48, mas
pouco havia a fazer dado que
o fogo em poucos minutos
destruiu completamente a
área de receção e bar, sendo
os prejuízos consideráveis. A
gerência do parque de emoções e aventuras, um dos
mais importantes da região
norte e que praticamente
não teve atividade este ano
devido à pandemia, espera

agora que “as autoridades
façam o devido trabalho” e
deseja “que estes delinquentes (recorrentes) possam pagar pela maldade cometida!”,
até porque se suspeita que
na origem da tragédia esteja
um grupo habitual frequentador daquele local e que já
motivou anteriores alertas
às autoridades. A GNR tomou conta da ocorrência e
a Polícia Judiciária está a investigar. As imagens da destruição deixaram revoltados
muitos habituais visitantes
do local e amigos do empresário afetado.

LUZES DE NATAL CHEGAM EM BREVE À PÓVOA DE VARZIM
As iluminações natalícias chegam este ano mais
cedo à Póvoa de Varzim.
Aires Pereira confirmou
que nestes primeiros dias
do mês de novembro começam a ser colocadas nas

principais artérias da cidade
as tradicionais luzes da época festiva que se aproxima.
Salvaguardando a impossibilidade de promover aglomerados de pessoas nas ruas
e a realização de algumas ati-

vidades que sucederam nos
anos anteriores, a intenção
do edil é iniciar em breve a
animação possível na zona
comercial poveira, com uma
série de atividades dispersas
que possam chamar a aten-

ção para o comércio local,
de acordo com o combinado com os empresários.
Neste caso, o reforço da
iluminação por mais locais
visa ajudar os comerciantes a superarem os efeitos

negativos da pandemia no
volume de negócio. A Câmara da Póvoa de Varzim
prevê gastar cerca de 80
mil euros neste processo,
mais 29 mil euros em relação ao ano passado.

ESTUDANTE GRAVEMENTE FERIDA QUANDO IA PARA A ESCOLA
Uma jovem de 16 anos foi
atropelada ontem de manhã
na Rua 5 de Outubro, na Estrada Nacional 13, em Vila

do Conde. A adolescente
encaminhava-se para a escola quando foi atingida na
zona dos Benguiados por

um veículo ligeiro por volta
das 08h35. A vítima ficou
com ferimentos considerados graves, tendo sido trans-

portada ao Hospital de São
João, no Porto. Na ação de
socorro estiveram os Bombeiros de Vila do Conde e

uma viatura médica do Hospital Pedro Hispano, tendo a
PSP tomado conta da ocorrência.

