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PÓVOA ACIMA DA LINHA VERMELHA
E COM PIOR INCIDÊNCIA DO DISTRITO
A Administração Regional
de Saúde de Norte disponibilizou mais uma atualização
da incidência de novos casos
de Covid-19 no distrito do
Porto. Os dados são referentes a infeções registadas
até ao passado dia 24 e mais
atuais que os fornecidos pelo
boletim da Direção Gerla da
Saúde na segunda-feira.
A Póvoa de Varzim teve
36 infetados entre 18 e 24 de
março e em Vila do Conde
o registo do mesmo período foi de 13 infetados. Em
relação à penúltima semana,
entre 11 e 17 de março, o
documento aponta uma descida de pessoas infetadas no
município poveiro (houve
41 casos e a queda é de 12%)
e também uma diminuição
no município vilacondense
(houve 23 casos e a queda é
de 47%).
A Póvoa de Varzim mantinha uma incidência cumulativa de 122,6 casos em 14
dias por cada 100 mil habitantes (77 casos reais), sendo
claramente a pior localidade de todo o distrito neste
parâmetro, enquanto Vila
do Conde apresentava 45,1
casos em 14 dias por cada
100 mil residentes (36 casos
reais).
Em termos médios, nas
duas últimas semanas, surgiram 5,5 novas infeções
por dia no concelho poveiro,
sendo essa média de 2,6 novos infetados diariamente no
concelho vilacondense.
Refira-se que uma incidência superior a 120 casos
em 14 dias foi o valor de referência, dado pelo primeiro-ministro, acima do qual
podem ser tomadas novas
medidas de controlo da pandemia. Face a esta nova linha vermelha definida pelo

Governo para monitorizar
o desconfinamento, a Póvoa
de Varzim corre maiores riscos que Vila do Conde num
eventual aperto de restrições
ou suspensão da adoção de
novos alívios.
UM ANO
DE PANDEMIA:
7188 CASOS NA PÓVOA
E 8810 EM V.CONDE
Face aos casos confirmados de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia da Covid-19, há cerca
de um ano, já mais de 11 por
cento da população poveira
e vilacondense está ou esteve
infetada. Isto equivale praticamente a dizer que uma em
cada 9 pessoas já teve ou tem
a doença nos dois concelhos.
Segundo dados da Direção Geral da Saúde e pegando no total de 7188 casos registados até 16 de março na
Póvoa de Varzim, a percentagem da população infetada
era precisamente de 11,45%,
sendo esta a nona pior entre
os 308 municípios do país.
Até à mesma data, houve

8810 casos em Vila do Conde, sendo a percentagem
da população infetada exatamente de 11,03%, o que
significa o 11º pior concelho
nacional neste parâmetro.
Estes números, calculados
com base nas estimativas
mais recentes de população
feitas pelo Instituto Nacional de Estatística, estão claramente acima da média
da Área Metropolitana do
Porto, que é de 8,22%, e da
média nacional, que está nos
7,92% de pessoas que já testaram positivo.
No entanto, nota-se que
o cenário na região pouco
mudou nas últimas semanas, apontando para uma
estabilização no surgimento
de novos casos.
PESSOAL DO SETOR
EDUCATIVO JÁ FOI
VACINADO
Cerca de 500 profissionais
ligados ao ensino pré-escolar
e de primeiro ciclo, professores e pessoal não docente,
foram vacinados no passado
sábado, durante todo o dia,

no Centro Covid-19 localizado em Aver-o-Mar, na
antiga escola do Cruzeiro. O
mesmo procedimento verificou-se em Vila do Conde, no
Pavilhão do Parque de Jogos,
com mais de seis centenas de
pessoas ligadas ao setor educativo.
A vacina administrada foi
a da AstraZeneca, tendo a
grande maioria das pessoas
convocadas comparecido à
chamada, segundos os responsáveis do ACES. No entanto, alguns informaram
da recusa da mesma, mas o
número foi residual.
A ação poderá repetir-se
no próximo sábado segundo
a indicação deixada pelo vereador socialista Miguel Fernandes, que é coordenador
da USF Terra e Mar, no final
da última reunião do executivo municipal.
Recorde-se que nesta altura o ensino para os mais novos já foi retomado presencialmente, sendo o segundo
e terceiro ciclos os próximos
a regressar à normalidade
no início do terceiro período, sendo esses docentes e

restante pessoal ligado às
escolas os próximos a serem
vacinados.
CENTRO HOSPITALAR
ATENTO A DOENTES
COM SEQUELAS
DA COVID-19
Alguns hospitais estão a
criar consultas especificamente pensadas para tratar e
monitorizar quem esteve infetado com o vírus que causa
a doença Covid-19. O objetivo é acompanhar as sequelas
que se possam manifestar e
descobrir patologias associadas a quem esteve infetado.
No Centro Hospitalar
Póvoa de Varzim - Vila do
Conde não existe uma consulta específica para pós-Covid-19, mas todos os doentes
que tenham ficado com “sequelas na sequência da infeção por SARS-CoV-2”, têm
direito ao “devido acompanhamento na Consulta Externa da unidade de Pneumologia”, refere o portal
Sapo 24, num trabalho em
que auscultou diversas unidades de saúde do país.
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CAMISOLA POVEIRA NAS BOCAS DO MUNDO
A famosa camisola poveira ganhou nos últimos
dias um grande mediatismo graças a uma marca
internacional de vestuário.
A estilista Tory Burch, uma
das mulheres mais ricas do
mundo, esteve a vender na
internet a tradicional peça
de artesanato da Póvoa de
Varzim - atualmente em
processo de certificação
junto do Centro de Formação Profissional para
o Artesanato e Para o Património – por 695 euros,
sensivelmente dez vezes
mais que o custo habitual
de uma original, tricotada
em lã da Serra da Estrela
e bordada a ponto de cruz
à mão. O mais grave é que
o produto, já com mais de
150 anos de história, começou por ser apresentado
como uma nova criação
com inspiração mexicana,
omitindo a ligação poveira,
apesar de manter os típicos
motivos marítimos e até a
coroa da monarquia portuguesa ao centro.
Depois de inicialmente
alertada para o que estava
a suceder, a Junta de Freguesia liderada por Ricardo Silva protestou há cerca de um mês contra esta
tentativa de usurpação de
património cultural poveiro e entrou em contacto
com os responsáveis, mas
durante três semanas não
obteve qualquer resposta.
No entanto, a situação foi
trazida a público e isso levou à invasão de milhares
de portugueses no site e
nas redes sociais da empresa com comentários de forte indignação face à cópia
evidente do produto.
Na sequência destas
críticas, a empresa americana acabou por reagir e

na tarde da passada quinta-feira finalmente emitiu
um comentário: “Pedimos
sinceras desculpas aos Portugueses. Foi levado ao
nosso conhecimento que
atribuímos erroneamente
uma camisola da nossa coleção Primavera 2021 como
inspirada em Baja - México. Foi um erro não termos
feito referência às bonitas
e tradicionais camisolas de
pescador tão representativas da cidade da Póvoa de
Varzim. Estamos a corrigir este erro de imediato e
iremos notar e honrar que
esta camisola foi inspirada
nas tradições portuguesas.
Queremos reconhecer ainda
mais essa importante tradição e estamos a trabalhar
em conjunto com a Câmara
da Póvoa de Varzim de forma a encontrar as melhores
soluções para apoiar os artesãos locais”.
Entretanto, a camisola
acabou mesmo por mudar
de nome no site em que estava a ser comercializada e
perdeu a inspiração ‘Baja
Sweater’. Primeiro foi renomeada “Tunic Sweater”,
posteriormente passou a
“Póvoa de Varzim - inspired sweater” e finalmente
desapareceu, deixando de
estar disponível para venda
online.
CASO VAI MESMO
CHEGAR A TRIBUNAL
Tudo aponta agora para
que a cópia da Camisola Poveira chegue mesmo
aos tribunais. O Município
“decidiu aceder à vontade
expressa pelo Estado Português de dar, a partir de
agora, o devido seguimento
judicial ao caso, por forma
a salvaguardar, em nome da

comunidade poveira, a valorização, proteção e preservação do património imaterial
nacional”.
A autarquia e representantes de Tory Burch estiveram a negociar, mas não
houve acordo na totalidade
das soluções apontadas pela
Câmara. Entre as cláusulas
propostas estavam o “estabelecimento de contacto direto
entre a empresa e os artesãos
que se dedicam à confeção
da Camisola Poveira para
a promoção de iniciativas
conjuntas no futuro”; a produção de qualquer item com
inspirações na cultura poveira que Tory Burch pretenda
comercializar de futuro deve
ser obrigatoriamente feito
na Póvoa”; o “financiamento
da criação de um centro de
formação de artesanato dedicado à profissionalização
da confeção da Camisola
Poveira; entre outros.
“A reparação dos danos
causados por este ato irrefletido e indevido de apropriação cultural” ficou aquém
do pretendido, tendo Aires
Pereira defendido que “um
pedido de desculpas não
é suficiente” e que deveria
ser acompanhado de “uma
justa reparação” à comunidade poveira, em particular
aos artesãos locais: “É um
‘remendo’ curto para o que
aconteceu. Parece-me que
estavam a ganhar tempo
para verem se a pressão baixava, mas agora com o envolvimento do Estado tudo
muda de figura. Não podem
pensar que com uma ‘esmola’ resolvem os danos gerados. Isto não pode ficar por
aqui e não é apenas a questão desta camisola, que é um
símbolo da Póvoa de Varzim. É o facto da utilização
abusiva de algo que é nosso,

que faz parte da cultura e
identidade nacional. Felizmente que as redes sociais,
que tantas vezes se unem em
torno de não questões, conseguiram, desta vez, agir na
defesa de algo que nos toca
a todos”.
É nesse sentido que o Governo, através do Ministério da Cultura liderado por
Graça Fonseca, assegura que
“fará o que estiver ao seu alcance para que quem já reconheceu publicamente o erro
não se demita das responsabilidades e corrija a injustiça
cometida, compensando a
comunidade poveira.”

FORMAÇÃO
NA AEPVZ
Refira-se que recentemente decorreu na Associação Empresarial da
Póvoa de Varzim uma formação de confeção de Camisolas Poveiras.
15 formandas frequentaram uma aprendizagem
sob os ensinamentos de
Maria da Luz Ferreira (na
foto abaixo), que possui o
registo nacional da marca e está habilitada a dar
esta formação por possuir
o Certificado de Aptidão
Pedagógica.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM
A nossa Missão é dar apoio aos mais carenciados da sociedade.
Ajude a Irmandade da Misericórdia a cumprir esta missão, sem qualquer encargo para si, preenchendo o quadro 11 do seu boletim de IRS,
de acordo com o exemplo seguinte. Bem haja.
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PRÓXIMA ÉPOCA BALNEAR JÁ EM PREPARAÇÃO
A próxima época balnear já está a ser preparada
na Póvoa de Varzim. Com
esse propósito foi realizada na passada quinta-feira
a tradicional reunião preparatória, este ano através
de video-conferência, com
todas as entidades com
responsabilidade direta:
Capitão do Porto da Póvoa
de Varzim e Vila do Conde, Bruno Teles; Delegado
de Saúde do ACES Póvoa
de Varzim/ Vila do Conde,
Luís Castro, representante da Docapesca, Eurico
Martins; Presidente da
Associação de Nadadores-Salvadores – Os Delfins,
Carlos Ferreira; Presiden-

te da Associação de Concessionários de Praia, Fátima Cunha; e Presidentes de
Juntas de Freguesia do concelho. Este será o primeiro
ano após a transferência de
competências da Docapesca
e da APA para o município

no que diz respeito ao licenciamento de toda a orla
costeira, mas Aires Pereira
alertou que os procedimentos serão sensivelmente os
mesmos e até mais simplificados, com a eliminação
de diversas taxas relativas à

ocupação de espaço público.
Nesta altura ainda não se
sabe o período em que decorrerá a época balnear dado
que a portaria que define
o início e fim não foi ainda
publicada, mas a expetativa
é que as datas sejam semelhantes às do ano passado. O
edil ouviu todos os empresários do setor para perceber
as datas que melhor servirão
os interesses da população e
do concelho, assumindo que
continuará a dar total apoio.
Aires Pereira disse também não esperar grandes
dificuldades com a mudança
de entidade administrante, até porque a instrução
dos processos relativos às

licenças mantém-se nos
mesmos locais. O autarca
espera em breve ultrapassar todas as questões regulamentares e burocráticas
para viabilizar uma atividade que, reconheceu, será
novamente marcada pelas
restrições trazidas pela
pandemia da Covid-19.
Na sessão foi recordado
o sucesso da época balnear de 2020, sem qualquer fatalidade registada,
reforço das instalações dos
lava-mãos e lava-pés, instalação complementar de
dispensador de álcool-gel
na frente balnear e reforço
dos equipamentos da recolha de resíduos.

MARÇO COM MAIS APOIOS SOCIAIS MAS MENOS VERBA GASTA
Com o aproximar do
final de mais um mês, a
Câmara da Póvoa de Varzim revela que gastou uma
verba a rondar os 42 mil
euros em medidas de apoio
e coesão social em março,
menos 8 mil que em fevereiro.
A edilidade fez as contas
e indica que houve 636 pedidos de apoio, o que significou um universo de 761

beneficiários, um aumento
face ao mês transato. Detalhando mais os dados, fica
a saber-se que à autarquia
chegaram 210 pedidos de refeições e foram servidas 2834
refeições gratuitas a 210 pessoas que custaram aproximadamente 6700 euros. No
mesmo âmbito, foram entregues 19 cabazes alimentares que beneficiaram 44
pessoas, assim como foram

feitas 62 entregas ao domicílio para 161 beneficiários,
no valor de 1530 euros. O
Fundo Local de Emergência
foi ativado para acudir a 109
casos que implicaram um investimento de quase 27 mil
euros.
A autarquia retalha também estes dados gerais por
áreas e o mais significativo foi na área da Habitação
(cerca de 20 mil euros para

58 pedidos), seguida da Saúde (21 casos que tiveram
uma fatura um pouco superior a 2400 euros), Alimentação (quase 4 mil euros para
29 solicitações) e finalmente
na área da Educação (saíram
do fundo perto de 256 euros
para auxiliar 1 situação).
Sobre o pagamento da fatura da água houve 610 pedidos para a Tarifa Social e
54 para o Tarifário Familiar

e dos cofres autárquicos
saíram quase 7 mil euros
de benefício complementar
para garantir o pagamento
aos munícipes de 100 por
cento da dívida.
A linha de apoio psicológico atendeu 3 pessoas,
enquanto a linha dedicada
ao apoio social respondeu
a 95 pessoas e a linha dedicada à violência doméstica
ajudou duas pessoas.
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PORTA A PORTA CHEGA AOS PRÉDIOS EM ABRIL
E MODELO ‘PAYT’ VAI SURGIR JÁ EM 2022
Está a correr bem e a registar “boa adesão” a primeira
fase da recolha porta a porta
em 600 moradias mais a sul
na vila de Aver-o-Mar. Num
primeiro balanço, Aires Pereira destaca “a excelente
recetividade” ao projeto que
está a ajudar a Câmara Municipal a conseguir a diminuição global dos resíduos
indiferenciados depois do
que já vinha sucedendo na
cidade.
O edil aproveitou a última
reunião do executivo para
anunciar que em abril será
também implementado este
sistema nos edifícios em propriedade horizontal. Haverá
um cartão de acesso reservado ao contentor que ficará
na via pública. O objetivo é
aumentar a recolha de resíduos recicláveis para valorização na central de triagem
e também de resíduos orgânicos para compostagem na
central de valorização energética.
O grande propósito da au-

tarquia é adotar, já a partir de
2022, o modelo PAYT (Pay
as you Throw), um tarifário
que desagrega do consumo
da água a produção de resíduos e vai levar à diminuição
da fatura pois cada consumidor pagará em função da
quantidade de material indiferenciado ou reciclável que
deixar no contentor.
IPSS QUASE A SAIR DA
PRAÇA DO ALMADA
PARA RUMAR A
NOVA SINTRA
O Executivo Municipal da
Póvoa de Varzim aprovou a
adjudicação de uma empreitada na Escola de Nova Sintra (na foto ao lado direito),
no valor aproximado de 25
mil euros, que vai permitir
a execução de trabalhos de
construção civil necessários
à abertura e funcionamento
das valências do Jardim de
Infância e do ATL do Instituto Maria da Paz Varzim.
O presidente Aires Perei-

ra confessou a esperança de
poder ter tudo pronto muito rapidamente para abrir o
equipamento logo depois do
Páscoa, permitindo a saída
das antigas instalações na
Praça do Almada. Para o futuro fica o projeto do centro
do dia para aquele local.
O edil comunicou ainda
no final da última reunião
que o Rotary Club da Póvoa
de Varzim já decidiu quem
são os quatro contemplados com bolsas de estudo
a estudantes universitários
graças à verba de apoio recentemente atribuída, tendo
ainda revelado que foi ratificado o Despacho da Presidência para a abertura de
um concurso público internacional para aquisição de
serviços de limpeza urbana
com o objetivo de assegurar as melhores condições
de salubridade dos espaços
públicos (arruamentos, passeios e praças) da cidade da
Póvoa de Varzim e da vila de
Aver-o-Mar.
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PCP ELEGE COMISSÃO POLÍTICA
E JÁ PREPARA AUTÁRQUICAS
O PCP da Póvoa de Varzim reuniu a Assembleia da
Organização para discutir
a situação política, social e
económica do concelho. Foram abordados e identificados internamente os principais problemas dos poveiros
que depois levaram à aprovação por unanimidade do
novo Projeto de Resolução
Política.
A sede do Grupo Recreativo Estrela do Bonfim foi o
palco da sessão que juntou,
no passado sábado, três dezenas de militantes sob o
lema “O Futuro da Póvoa
tem Partido”. Jorge Machado, antigo deputado na
Assembleia da República,
acredita que foi um momento importante para “traçar
linhas de trabalho e refor-

çar a intervenção do PCP
de modo a melhor servir o
concelho nas áreas da saúde, educação, mobilidade,
habitação, economia”, entre
outros.
“Discutiram-se os problemas dos trabalhadores
do concelho, sobre as suas
lutas, nomeadamente dos
trabalhadores do Casino da
Póvoa, e também de outras
empresas com lutas para defender direitos, salários e os
postos e vínculos de trabalho, sobre a importância das
pescas, da agricultura e do
desenvolvimento do tecido
económico tendo em conta
as necessidades da região e
do país, sobre os problemas
da população, como a falta
de transportes e de habitação, da necessidade da cons-

trução do novo hospital e
recuperar atrasos no SNS,
bem como de outros serviços públicos, da urgência
em se discutir os problemas
da educação e as lutas e reivindicações dos estudantes,
da luta pela devolução das
freguesias, das assimetrias
dentro do concelho, do movimento associativo, entre
outros temas, identificando
o PSD como responsável
pela resposta insuficiente
aos interesses dos poveiros”.
Nesta altura ainda não há
decisão oficial sobre qual o
cabeça de lista da CDU às
eleições autárquicas. Sobre
a candidatura socialista de
João Trocado e a sugestão de
união de forças, Jorge Machado prefere salientar a importância do PCP “reforçar a

votação” para defender uma
alternativa política com presença comunista nos órgãos
municipais.
Nesta Assembleia foi também eleita a nova Comissão
Concelhia da Póvoa de Varzim do PCP, que integra 15
elementos, sendo quatro as
estreias: Célia Vareiro, Luís
Silva, Miguel Andrade e Sara
Morim. Refira-se que outros
11 nomes que compõem a
comissão política são: An-

tónio Silva, António Moreira, Fernando Oliveira, João
Martins, Jorge Machado,
José Rui Ferreira, Maria Rodrigues, Mónika Varga, Mário Mateus, Nuno Rodrigues
e Rui Lopes.
A sessão de encerramento
contou com a intervenção
de Jaime Toga, da Comissão
Política do Comité Central
do PCP e responsável pela
Organização Regional do
Porto.

INICIATIVA LIBERAL QUESTIONA MARKETPLACE

O coordenador poveiro
do Partido “Iniciativa Liberal” lançou um comunicado no qual anuncia que
vai solicitar “esclarecimentos ao município” sobre
“os critérios de escolha”,
através de ajuste direto e
por 54 mil euros, do Grupo PIE para construir a
plataforma de comércio
eletrónico “Marketplace: é
bom comprar aqui”.
Além dos tais critérios,
Ricardo Zamith (na foto
ao lado) pretende saber se
“foram analisadas propostas de mais empresas que
forneçam serviços semelhantes”. O antigo vereador
eleito pelo PSD (entre 2013
e 2017) diz que o “assunto é
grave e de possível prejuízo

aos contribuintes Poveiros”
já que “numa situação de negligência, a Iniciativa Liberal
vê com muita preocupação a
ingenuidade com que o atual
Executivo contratou uma
empresa com um histórico
de suspeição”.
No comunicado refere-se
que “o Grupo PIE, liderado
pelo empresário Fernando
Freitas”, segundo o que escreveu o DN da Madeira já
este mês, é suspeito de ter
“criado um conjunto de 19
empresas com sede no Funchal, para facilitar a obtenção de mais de 2,6 milhões
de euros em apoios públicos”.
Ricardo Zamith termina dizendo que o “universo
empresarial do grupo PIE

tem um histórico envolto
em polémicas que urgem esclarecer para se aferir a idoneidade do fornecedor”, recordando que foi, em 2006,
“suspeito, numa investigação
da Polícia Judiciária, por alegadamente ser responsável
por um esquema em que o
software de faturação vendido pela empresa, em con-

EST
A B E A MO S
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junto com uma aplicação
descarregada da internet,
permitia ocultar faturação”.
“Dez anos mais tarde – continua a Iniciativa Liberal – “o
mesmo grupo PIE viu anulados pela Autoridade Tributária os certificados dos
programas de faturação “CR
Mais” e “WinPlus”, depois de
ter sido identificado um mecanismo que permitia eliminar faturas já emitidas” .
EDIL NÃO VAI REAGIR
A COMUNICADOS
NEM CANDIDATURAS
DA OPOSIÇÃO
Aires Pereira “não está
disponível” para responder
aos últimos comunicados
de alguns partidos da opo-

sição nem comentar o
surgimento de candidatos
às próximas autárquicas.
O presidente da Câmara
garantiu que apenas vai
discutir temas relacionados com a autarquia com
outros candidatos quando
chegar o período eleitoral e
diz que o fará “com todo o
gosto”, rejeitando por agora “o ruído”. O edil também
não quis avançar com uma
data para a apresentação
formal da própria recandidatura pelo PSD, cuja
estrutura nacional já anunciou o apoio. Aires Pereira
indica que o processo “segue com normalidade” nos
órgãos locais e “com tranquilidade” chegará a altura
do anúncio.
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CANDIDATO DO PS À CÂMARA DA PÓVOA QUER
‘ SOLTAR AMARRAS’ E PISCA O OLHO AO ‘VOTO ÚTIL’
João Trocado da Costa,
líder do PS/Póvoa anunciou na manhã do passado dia 20 a candidatura à
presidência da Câmara da
Póvoa de Varzim, ou seja
vai ser o cabeça de lista do
Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas.
O dirigente quer que a
sua lista seja o mais abrangente possível e fez um apelo à união de outras forças
e pessoas de sensibilidades
distintas para fortalecer a
sua candidatura. Uma espécie de piscar de olho ao
“voto útil”. João Trocado
deu o pontapé-de-saída
para as autárquicas junto à
entrada do porto de pesca
numa escolha simbólica já
que o seu lema é “Alma e
coragem poveira” e o projeto designa-se “Soltar amarras”.
Quanto ao objetivo do
PS, João Trocado da Costa
acredita que pode derrotar
o PSD, que está no poder
desde 1989. Nas freguesias

o PS vai ter duas opções: listas próprias ou apoio a independentes, mas sem revelar
para já os casos.
João Trocado da Costa é
um economista com 40 anos
e fez já saber que a melhoria
das infraestruturas locais de
educação, a concretização
de uma rede de transporte
eficaz e de uma política de
habitação que promova o arrendamento e ainda a adopção de práticas que garantam
a sustentabilidade ambiental, são pilares do projeto. O
nome do candidato mereceu
a aprovação por unanimidade em reunião da Comissão
Política Concelhia do PS
Recorde-se que Miguel
Fernandes foi o último candidato socialista no sufrágio
de 2017 e quatro anos antes
foi Elvira Ferreira a candidata no ato eleitoral em que
Aires Pereira venceu pela
primeira vez. Agora a aposta do PS é o própio líder da
concelhia, numa tentativa de
melhorar os resultados au-

tárquicos que estão em queda desde 2009, altura em que
Renato Matos ficou a menos
de quatro mil votos do então
presidente Macedo Vieira.
VEREADOR COMENTA
CANDIDATURA DO PS E
CONFESSA DESILUSÃO
COM PROJETO
Miguel Fernandes considera ‘normal e previsível’ a
candidatura de João Trocado
à presidência da Câmara da
Póvoa de Varzim. O anterior
cabeça de lista do PS nas autárquicas de 2017 não ficou
surpreendido com o avanço
do líder da concelhia.
O vereador socialista vai
deixar a política no final do
mandato e não está disponível para ser candidato a
qualquer cargo, pelo menos
no próximo ato eleitoral,
embora diga que não sabe o
futuro daqui a quatro anos.
Miguel Fernandes reserva
para mais tarde um balanço
das funções exercidas desde

que foi eleito, mas não quis
deixar de lamentar não ter
sido possível concretizar a
instalação de uma unidade
de talassoterapia na Varzim
Lazer, um dos projetos com
que foi a votos há quatro

anos e que queria implementar para dinamizar a
economia e o turismo local, tendo até recolhido o
apoio do PSD e de Aires
Pereira, mas que foi recusado pelo Governo.
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AEPVZ PEDE À CÂMARA QUE AJUDE COMERCIANTES
De uma assentada a Associação Empresarial da
Póvoa de Varzim (AEPV)
entregou na Câmara Municipal dois processos que
visam o desenvolvimento
do comércio local e o apoio
a industriais instalados no
parque de Laundos.
De uma forma direta,
a associação solicitou ao
presidente Aires Pereira
apoio autárquico para a colocação em marcha de um
projeto que intitulou de
Procom, uma designação
de um antigo Programa de
Apoio que serviu para modernizar os estabelecimentos. A escolha do nome não

é inocente já que, em última
instância, esse é também o
objetivo da AEPV: apoiar as
três mil empresas locais em
áreas tão distintas como a re-

qualificação dos espaços de
venda, a aquisição de meios
informáticos,
mobiliário,
decoração, despesas com assistência técnica especifica

ou criação de propriedade
industrial ou mesmo a feitura de estudos, diagnósticos e
projetos. Pretende também
potenciar a criação de mais
postos de trabalho ou no mínimo segurar os que existem.
As micro e pequenas empresas são o alvo principal deste
projeto que, no desenho da
associação, deve conter um
“incentivo financeiro” a fundo perdido até metade das
despesas elegíveis, até um
limite máximo de 10 mil euros por candidatura.
A Associação Empresarial
aproveitou esta ligação à Câmara para dizer à edilidade
que analisou o Plano Estraté-

gico para o espaço temporal 2020- 2030, criado pelo
município, tendo em boa
conta que, entre os pilares
estratégicos, está a “Vitalidade Económica”, onde
encaixa bem o projeto da
entidade local de construção de um pólo no Parque
Industrial de Laundos. O
presidente José Gomes Alves entregou os projetos de
especialidades do edifício e
espera agora obter algum
apoio da edilidade, a começar pela isenção de taxas
uma vez que a AEPV é uma
pessoa coletiva de Utilidade Pública desde novembro
de 1983.

UM ANO DE PANDEMIA ORIGINOU MAIS
1793 PESSOAS DESEMPREGADAS NA REGIÃO
No fim do passado mês
de Fevereiro existiam na Póvoa de Varzim e em Vila do
Conde 6074 desempregados
registados, ou seja mais 299
pessoas do que no final de
janeiro, um aumento de cerca de 5 por cento, que confirma a tendência de subida
dos últimos meses.
Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto
de Emprego e Formação
Profissional, o crescimento

aconteceu nos dois casos,
tanto em relação a residentes no concelho poveiro, no
qual houve mais 117 inscritos (total de 2798), como
no município vilacondense,
onde houve um acréscimo
de 182 registos em relação
ao número de Janeiro (global agora de 3276). Se tivermos em conta os dados de
fevereiro do ano passado,
isto é antes da pandemia,
verificamos que então es-

tavam inscritos no Centro
de Emprego 4281 cidadãos
dos dois concelhos, ou seja,
verifica-se um acréscimo de
1793 pessoas à procura de
trabalho durante um ano de
convivência com a problemática da Covid-19. Fazendo as contas são quase mais
42 por cento de inscritos no
total, sendo que a maioria,
são mulheres (55%) e estão
na esperada faixa etária dos
35-54 anos.
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ARGIVAI FESTEJOU 1068 ANOS COM INAUGURAÇÃO
A celebração dos 1068
anos de Argivai, na passada sexta-feira, teve de decorrer de forma comedida
devido às restrições trazidas pelo estado de emergência em vigor.
Desta vez, o 26 de Março, importante data para
a freguesia, terra milenar
e berço da Póvoa de Varzim, foi simbolicamente
feita com a inauguração
de um parque infantil e

a instalação de bancos de
jardim no Bairro Soares da
Costa. Trata-se de um investimento orçado em mais
de 15 mil euros, segundo a
Junta da União de Freguesias
da Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai, presidida por José
Ricardo Silva.
O equipamento foi de
imediato aproveitado para
as primeiras brincadeiras e
diversão das crianças que residem na zona.

PARQUE DE RATES VAI FICAR AINDA MAIS VERDE
Mais de 300 exemplares de
espécies de arbustos (erica, o
medronheiro e o pilriteiro)
e árvores autóctones (bétulas) foram plantados em São
Pedro de Rates. A iniciativa
foi feita para assinalar a chegada da Primavera e o Dia
Mundial da Árvore, tendo
sido promovida pela Câmara da Póvoa de Varzim e pela
Junta de Freguesia. O local
escolhido foi o Parque Verde

da vila, junto ao moinho de
vento que integra o Eco Museu. Na ação participaram a
vereadora Sílvia Gomes da
Costa e o autarca Paulo João
Silva, mas desta vez não foi
possível a presença da comunidade escolar local devido à situação pandémica
em que o país se encontra.
Todos os exemplares foram
cedidos no âmbito do projeto “O Futuro”.

INTERVENÇÃO EM RIBEIRAS DE AGUÇADOURA
A Câmara da Póvoa de
Varzim revelou que já estão em curso as obras de
requalificação ambiental
dos troços terminais das
ribeiras da Barranha e das
Pedras Negras, na freguesia de Aguçadoura.
São trabalhos que vão
durar quatro meses, resultam de um contrato
assinado pelo município
com a Agência Portuguesa

do Ambiente e pretendem
aumentar “a resiliência dos
ecossistemas costeiros aos
efeitos das alterações climáticas. O presidente Aires
Pereira afirma que “esta recuperação ambiental de duas
ribeiras em Aguçadoura faz
parte de uma estratégia, que
temos vindo a adotar desde
há muito, no âmbito da valorização das linhas de água do
concelho”.

Lavandaria Self-Service

LAVAR - SECAR - ENGOMAR
BREVEMENTE

Praça do Almada 23 A - Póvoa de Varzim

(ENTRE A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS)
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DETIDO SUSPEITO DE ROUBO À MÃO ARMADA
A Polícia Judiciária realizou buscas domiciliárias
na Póvoa de Varzim e deteve um suspeito fortemente
indiciado pela prática dos
crimes de roubo agravado
e burla informática. Os factos remontam à noite de 29
de março do ano passado,
junto à marina, local escolhido para um encontro
entre a vítima e uma mulher. O homem foi na altura
“surpreendido por vários
comparticipantes que, mediante a ameaça com armas
de fogo, apropriaram-se de
bens e dinheiro que detinha”. Foi obrigado a levantar
630 euros no multibanco e
ficou sem um casaco, óculos de sol e telemóvel, que

foram agora apreendidos.
Um dos coautores destes
crimes já tinha sido detido em novembro de 2020,
tendo-lhe sido aplicada a
medida de coação de prisão
preventiva. Agora foi a vez
de a PJ deter outro indivíduo, com 28 anos, servente
da construção civil e já com
várias referências por crimes
contra o património e contra
as pessoas. Presente a interrogatório judicial, o homem
ficou com a obrigação de se
apresentar semanalmente à
polícia.
APANHADO A FURTAR
NO INTERIOR DE PRÉDIO
A PSP deveve na passada

quarta-feira um homem que
se preparava para efetuar
diversos furtos na área de
Montgeron. A detenção foi
feita por Agentes do efetivo
da Divisão de Investigação
Criminal no decurso de
uma ação de prevenção e
combate aos crimes contra o
património naquela zona. O
detido tem de 31 anos, é residente na Póvoa de Varzim e
não tem atividade profissional conhecida. O indivíduo
já estava referenciado pela
prática de diversos ilícitos,
nomeadamente furtos no
interior de residências e de
garagens. Desta vez foi apanhado no interior de um
prédio quando se preparava para subtrair diversos

bens que se encontravam
no interior de três garagens.
As vítimas da tentativa de
furto deslocaram-se junto
do departamento policial e
formalizaram as respetivas
denúncias.
TRIO TINHA ARMAS
PROIBIDAS
A GNR de Vila do Conde
identificou ontem três homens, com idades entre os
21 e os 29 anos, por posse de
armas proibidas em Árvore.
Uma denúncia de que um
veículo com três homens no
interior já teria passado várias vezes num arruamento
dessa freguesia, levou os militares a deslocarem-se para

o local na passada quarta-feira. As indicações que
receberam era que o trio
manifestava um comportamento suspeito e da última
vez que foram avistados já
estariam até encapuçados.
A GNR conseguiu localizar a viatura e abordou os
suspeitos, que tinham na
posse um bastão artesanal,
uma faca de abertura automática, um gorro e um
passa montanhas, artigos
que foram apreendidos.
Os indivíduos, todos com
antecedentes criminais por
furto de máquinas de tabaco, foram constituídos
arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Vila do
Conde.

BAR DANIFICADO POR FOGO INESPERADO
No Encanas Bar já só se
pensa em superar “mais um
desafio” na sequência do incêndio que sucedeu ao início
da tarde da passada quinta-feira e provocou avultados
prejuízos. As chamas terão
surgido num equipamento
informático, tendo o fogo
danificado ainda outros
equipamentos eletrónicos
e o balcão, mas sem causar
feridos. O dono do estabelecimento localizado na Praça
da República, em Vila do
Conde, já só pensa em “seguir em frente”, frisando que
o “que não nos deita abaixo, deixa-nos mais fortes”.
Apesar do “rude golpe num
ano já por si difícil”, devido
às restrições trazidas pelo
confinamento, Carlos Galão
mantém a intenção de reto-

mar a atividade no início do
próximo mês, a 5 de abril,
como estava previsto, com
a vontade de “abrir as portas
para oferecer algo único”.
MAIS INCÊNDIOS
No passado dia 18 surgiram dois no concelh da Póvoa de Varzim.
Um na freguesia da Estela, ao início da tarde, numa
zona de mato junto à Rua
do Outeiro, ao lado da A28.
No combate às chamas, que
rapidamente ficaram controladas, estiveram 8 elementos
e três viaturas da corporação
poveira. A área ardida rondou os 3 mil metros quadrados.
Antes, na parte da manhã,
também se viveu um susto na

zona industrial de Amorim,
para onde foram acionados 4
veículos e 10 elementos devido a um incêndio num silo
da Moldartpóvoa - Fábrica
de Molduras. No entanto,
uma primeira intervenção
dos próprios colaboradores
da empresa (com formação
na área) já tinha atenuado o
perigo, tendo os bombeiros
finalizado o serviço e resolvido a situação que causou
apenas danos materiais.
Depois, ao início da tarde
(14h36) do dia 23, os bombeiros da Póvoa foram ativados para mais um incêndio
florestal, desta feita no lugar
de Paranho, freguesia de
Terroso. A área ardida rondou aos 5 mil metros quadrados e no local estiveram
9 elementos e 4 viaturas.

EMPRESAS DE RESÍDUOS
EM CONTRAORDENAÇÃO

Póvoa de Varzim e Vila
do Conde estiveram na
rota de uma ação da GNR
que visou verificar o cumprimento da legislação
por parte de operadores
de gestão de resíduos. A
operação passou ainda por
Matosinhos e Maia, tendo o Núcleo de Proteção
Ambiental elaborado 70
autos de contraordenação.
Os militares fiscalizaram
o armazenamento, produção, encaminhamento

e transporte dos resíduos
em 9 empresas e controlaram centenas de veículos
salvados e em fim de vida,
tendo sido detetadas 70
infrações. Em concreto foram levantados 51 autos de
contraordenação à legislação ambiental e 19 autos de
contraordenação no âmbito
da legislação fiscal e aduaneira. “O valor mínimo das
coimas a aplicar pode ascender a 1.500.000 euros”,
adiantou a GNR.
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VENDIA DROGA AO POSTIGO E FOI PRESO
Um homem que vendia
droga a partir de casa, em
Vila do Conde, vai ficar
em prisão preventiva até à
realização do julgamento,
anunciou a GNR. A comercialização era feita através
da janela para consumidores locais, mas também da
vizinha Póvoa de Varzim.
A atividade era investigada
há cerca de três meses e os
militares conseguiram apurar que o homem, com 28
anos, armazenava droga na
residência, daí que, quando
procederam a buscas domiciliárias, tenham encontrado 728 doses de haxixe, 77
doses de cocaína, 73 doses
de canábis, um telemóvel e
1080 euros. O detido, que
tinha “antecedentes criminais por ilícitos da mesma
natureza e ofensas à integridade física”, foi presente
ao Tribunal de Instrução
Criminal de Matosinhos,
que decretou a medida de
coação mais gravosa.

CASAL DETIDO
A GNR fez uma operação
contra o tráfico de droga a
partir de uma freguesia de
Vila do Conde e, além da
apreender estupefaciente,
foram também detidos um
homem com 32 anos e uma
mulher com 24 anos. A ação

foi desenvolvida pelo Núcleo
de Investigação Criminal de
Matosinhos que há cerca de
um mês desenvolvia diligências sobre o comportamento
do casal na freguesia de Gião.
Os militares “apuraram que
o suspeito geria uma rede a
partir da residência da namorada, em conjugação de

esforços”. Basicamente, o
homem “recebia e preparava
o produto, dividindo-o em
doses”, ficando a suspeita encarregada “de o distribuir a
traficantes que fariam a venda direta ao consumidor”.
Para travar a comercialização foi realizada uma busca
domiciliária que resultou
na apreensão de 415 doses
de cocaína, 240 de haxixe
e duas de canábis; 11 pastilhas de MDMA; 8,2 gramas de anfetaminas; dois
telemóveis; 1110 euros em
dinheiro, uma balança, uma
faca de corte e vários sacos
herméticos. Os detidos, com
antecedentes criminais por
ilícitos desta natureza, foram
presentes a interrogatório
judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde foi aplicada a
medida de coação de prisão
preventiva ao detido e a de
apresentações semanais no
posto policial da área de residência à detida.

ALUNO APANHADO
COM DROGA
A PSP divulgou que no
passado dia 20, pela 00h25,
na avenida Portas de Fronhas, em Vila do Conde,
foi detido um homem de
19 anos de idade, estudante e residente na Póvoa de
Varzim. Agentes do efetivo
da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial
da Divisão de Vila do Conde, de serviço de patrulhamento no referido local,
intercetaram o jovem na
posse de haxixe suficiente para cerca de 35 doses
individuais. A droga foi
apreendida e o detido foi
presente junto das Autoridades Judiciárias sob a
acusação de tráfico de estupefacientes.

CRIANÇA DE 5 ANOS CAIU DO SEGUNDO ANDAR
Um menino de cinco anos
caiu desamparado do segundo andar de um prédio na
Póvoa de Varzim. A queda
sucedeu na Praça Marquês
do Pombal, mesmo em frente à Farmácia Nova e a cerca
de 50 metros do quartel dos
Bombeiros, que rapidamente socorreram a criança mal
foram alertados por volta
das 12h30 da passada sexta-feira.
A PSP foi chamada ao

local para averiguar as circunstâncias em que sucedeu
este incidente, suspeitando-se que o menor estaria sozinho em casa e caiu de uma
janela que conseguiu abrir,
só parando no passeio mesmo ao lado na movimentada EN 13. Apesar da altura
da queda, o menino esteve
sempre consciente e conseguia mexer os membros,
tendo até tentado levantar-se. Os pais estariam a tra-

balhar num estabelecimento
nas imediações. A criança
de nacionalidade chinesa foi
transportada com ligeiros
ferimentos na cabeça para
o hospital de São João, no
Porto, mas os exames posteriormente realizados não
detetaram qualquer situação
graves. Tudo não passou de
um grande susto ou, por outras palavras, a sorte esteve
do lado do menino que por
milagre se salvou.

POLÍCIA MARÍTIMA ACABOU COM FESTA NA PRAIA

A Polícia Marítima da
Póvoa de Varzim terminou
com um convívio de jovens
que estaria a decorrer na
praia Verde, a sul do parque desportivo Bruno Alves, revelou em comunicado a Autoridade Marítima
Nacional.
Tudo sucedeu cerca das
23h do passado dia 19
(uma sexta-feira) e os militares interromperam “uma
festa com sete jovens, com
idades compreendidas entre os 16 e 21 anos, quatro
dos quais menores de ida-

de”, refere a Autoridade que
justifica a ação com o facto
dos jovens “se encontrarem a
violar as medidas de prevenção à COVID-19 atualmente
em vigor, nomeadamente no
que diz respeito à concentração de mais de cinco pessoas
na via pública, ao consumo
de álcool da via pública e ao
dever geral de recolhimento
domiciliário”.
A Polícia Marítima acabou
com a festa, contactou os familiares dos quatro jovens
menores e elaborou os respetivos autos de notícia.

PRISÃO PREVENTIVA
PARA FILHO QUE
AMEAÇOU MATAR
A MÃE

A GNR deteve um homem
de 36 anos por violência doméstica no concelho de Vila
do Conde. A detenção foi
feita no passado dia 18 por
elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas
Específicas do Porto com
apoio do Posto Territorial
vilacondense.
Na sequência da investigação, os militares apuraram

que o suspeito passou os últimos dez anos a agredir, humilhar, injuriar e ameaçar de
morte, de forma reiterada, a
mãe de 59 anos, que se encontra num estado de saúde
muito debilitado. A GNR
conta que o agressor vivia e
dependia economicamente
da vítima, à qual exigia diariamente dinheiro para satisfazer os vícios, tornando-se muito violento quando
tal lhe era negado. A mesma
fonte acrescenta que, além
do terror a que submetia
a mãe e demais familiares,

também causava alarme
social na população local.
A gravidade dos factos e
o escalar dos episódios de
violência física e psicológica levaram a GNR a deter o
agressor.
O detido, que já tem antecedentes criminais em
ilícitos da mesma natureza e ofensas à integridade
física, está agora no Estabelecimento Prisional do
Porto a cumprir a medida
de coação de prisão preventiva aplicada pelo Tribunal de Matosinhos.
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MATEMÁTICA EM FOCO NO AGRUPAMENTO FLÁVIO GONÇALVES
O Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves
continua a dar continuidade ao projeto “MATHS More Active Teachers with
Happier Students”. Entre 18
e 26 de março decorreram
várias atividades de matemática à distância para alunos de escolas europeias.
Desta vez foi abrangida a Matemática no dia a
dia, tendo os professores
preparado uma aula com
duas atividades distintas. A
primeira relacionada com
a Matemática e a Engenharia, na qual os alunos tive-

ram de desenhar à escala as
paredes da sala de aula e de
seguida construir a respetiva
maquete. A segunda atividade foi relativa à Matemática
e às Ciências Farmacêuticas,
onde os alunos tiveram de
calcular a composição de
um medicamento como, por
exemplo, o BEN-U-RON.
Durante este mês, o Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves ainda contou
com a sua representação no
International Symposium
denominado ”New Educational Approaches through
Erasmus+ Projects” onde

apresentou os 6 projetos em
desenvolvimento: “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”, “Creative Drama and Games in English
Language Teaching”, “Don’t
let them get lost”, “Ecology,
Cultural, Options for creative Learning and Active Life”
e “Virtual Chemistry Lab”.
A Diretora Luísa Gomes
afirma-se empenhada em
dar continuidade aos desafios dos programas financiados pela Comissão Europeia,
inclusive os Projetos Erasmus + e Simpósios Internacionais.

JOÃO MATA RECRUTADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
O presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, nomeou um poveiro como consultor da sua
Casa Civil. A escolha do
mestre João José Trocado
da Mata, da direção Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência apareceu no
Diário da República onde
é especificado que o profissional é nomeado em co-

missão de serviço com abonos semelhantes ao cargo de
assessor.
João Trocado da Mata é
licenciado em Sociologia
pelo Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da
Empresa e doutorando em
Sociologia na mesma instituição, onde também lecionou algumas disciplinas
de licenciatura e mestrado.

Coordenou diversas publicações e artigos e esteve à
frente do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (2006/2007).
Foi secretário de estado da
Educação no Governo de
José Sócrates.
A título de curiosidade
refira-se que João Mata fez
parte da primeira redação da
Rádio Onda Viva.

PIANISTA POVEIRO VAI ATUAR NA GULBENKIAN EM MAIO
Raul da Costa será um dos
protagonistas da programação anunciada para a reabertura do Grande Auditório
Gulbenkian. O pianista poveiro de 27 anos vai estrear-se no palco da Gulbenkian
Música a 9 de maio no âmbito dos “Concertos de Domingo”, que terá lotação
limitada a metade da capa-

cidade devido às restrições
trazidas pela pandemia. Será
uma grande oportunidade
para apreciar o talento de
Raul da Costa na interpretação do 1.º Concerto para
piano e orquestra, de Sergei
Prokofiev, num programa
dedicado à música russa.
O artista nasceu em 1993
na Póvoa de Varzim, onde

iniciou os estudos musicais
com Luís Amaro de Oliveira
e Emília Coelho, daí partindo para uma carreira que
o levou aos grandes palcos
mundiais, tendo já vencido
diversos concursos internacionais. Em 2018 assumiu a
direção artística do Festival
Internacional de Música da
Póvoa de Varzim.

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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PSD APRESENTOU CINCO CANDIDATOS ÀS JUNTAS
O PSD apresentou nos
últimos dias diversos candidatos às Juntas de Freguesia (por ordem nas fotos). O professor Torcato

Marques, de 39 anos, foi o
escolhido para encabeçar a
lista a Vila do Conde. Paulo
Castelo, com 49 anos, profissional ligado ao setor da

eletricidade, será a aposta social democrata para
Azurara. O candidato a
Árvore é Fernando Soares,
um arquiteto com 49 anos.

a empresa de Azurara estava
na posse do fundo após este
a ter adquirido ao Grupo
RAR. A fábrica surgiu em
Vila do Conde em 1932 e
com o passar do tempo estabeleceu-se como a maior
produtora de chocolates a
nível nacional, sendo detentora de marcas emblemáticas como a Regina, Jubileu,

cia da União de Freguesias
de Retorta e Tougues, foi
apresentado Carlos Soares,
que também é contabilista
e tem 53 anos.

FEIRA DE MOSTEIRÓ
FESTEJOU 125 ANOS

EMPRESA HISTÓRICA
DE AZURARA VENDIDA

A Imperial foi vendida
pelo fundo Vallis ao grupo
espanhol Chocolates Valor. O anúncio chegou na
passada quarta-feira, mas
os valores não foram revelados devido a um acordo
de confidencialidade. A
transação está, no entanto,
sujeita à aprovação das autoridades. Desde 2015 que

A liderar a lista em Junqueira vai estar Maria Eduarda
Curval, uma empresária e
contabilista certificada com
49 anos. Já para a presidên-

Pintarolas e Pantagruel, exportando para dezenas de
países nos cinco continentes. Esta é a primeira ação
de internacionalização da
empresa espanhola que espera agora a concretização
do negócio nas próximas
semanas. Na Imperial trabalham, nesta altura, cerca
de 200 pessoas.

Em Mosteiró assinalou-se
os 125 anos da Feira da Lameira. Foi a 25 de março de
1896 que pela primeira vez
se realizou o evento no largo com o mesmo nome. O
espaço está, por esta altura,
a ser requalificado pela autarquia vilacondense. A feira semanal realiza-se agora
às quartas-feiras, levando
até aquela freguesia muitas

pessoas de localidades vizinhas. A edil Elisa Ferraz e o
Presidente da Junta de Vilar
e Mosteiró, Amândio Couteiro, visitaram o certame e
percorreram os vários pontos de venda. Para breve ficou a intenção de inaugurar
a intervenção de reabilitação
que irá melhorar as condições de funcionamento da
feira e da zona em geral.

Algarve
Gran Canária
Madeira
Açores
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HOTEL DE 5 ESTRELAS DEVE ABRIR EM 2022
Após uma visita técnica
às obras de adaptação do
Mosteiro de Santa Clara, a
Câmara Municipal de Vila
do Conde revelou que a
unidade hoteleira de 5 estrelas está projetada para
abrir ao público em 2022.
A presidente Elisa Ferraz
liderou a comitiva que incluiu o Diretor Regional de
Cultura do Norte, o também vilacondense António
Ponte e representantes do
concessionário, entre outras entidades.
A reunião permitiu
avaliar a evolução da empreitada e dos trabalhos
arqueológicos que ainda
decorrem e nos quais têm
sido identificados importantes elementos patrimoniais, que se enquadram
entre a Idade do Bronze e a
atualidade.
Segundo a autarquia,
estes farão parte do futuro
Centro Interpretativo que
ficará instalado no interior
do edifício e será de livre-acesso à comunidade.

com as Instituições de Solidariedade Social, Conferências Vicentinas, Escuteiros,
Associações Cívicas, Ambientais e de Proteção Animal.
MELHORIA EM PRAÇA
A CAMINHO

APOIO DE 1,5 MILHÕES
PARA ASSOCIAÇÕES
A Câmara decidiu atribuir
1,5 milhões de euros às Associações Culturais e Desportivas. Os dirigentes das
mais de 100 coletividades
concelhias reuniram por video-conferência com a presidente Elisa Ferraz e dela
escutaram o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Mesmo tendo em conta
que as atividades se encontram praticamente inativas,
a edil anunciou a atribuição
destes subsídios “para fo-

mento da prática desportiva
e cultural, incluindo o fortíssimo movimento folclórico do Concelho”, frisando
que, “não sendo possível em
pleno realizar atividades, o
momento poderá ser aproveitado para que as Instituições melhorem as condições
ao nível dos equipamentos e
instalações”. A sessão serviu
também para abordar o plano de retoma das atividades
de acordo com a estratégia
de levantamento das medidas de confinamento. Na
próxima semana irá decorrer um evento semelhante

A autarquia quer enterrar
os contentores dedicados de
resíduos destinados à reciclagem e que estão na Praça
da República, em pleno centro da cidade. Nesse sentido
já foi publicado no Diário da
República o anúncio para
que as empresas possam
fazer as propostas de fornecimento de equipamentos
para essa recolha seletiva
de lixo. É apontado como
preço-base do investimento
os 23 mil euros e um prazo
de execução de 45 dias. As
empresas para manifestar o
seu interesse e para saberem
mais pormenores sobre os
prazos e tipo de obras devem-se informar junto da
Câmara Municipal.

PAINEL TURÍSTICO
RESTAURADO
O painel de azulejos “Visite em Vila do Conde” foi
restaurado pelo Gabinete
de Arqueologia da autarquia com o apoio da Junta
de Azurara e de uma empresa especializada. Foi
produzido em 1954 com o
intuito de promover o turismo local, tendo o aqueduto como imagem de fundo da composição, sendo
completado com imagens
de mais nove monumentos
e locais representativos do
concelho O resultado pode
ser apreciado junto à secular Fonte de Azurara e à
margem da Estrada Nacional 13.
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CAMISOLA POVEIRA VOLTA A ESTAR NA MODA
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GRANILAPA: 25 ANOS DE CRESCIMENTO
SUSTENTADO NA CONFIANÇA DOS CLIENTES
A GRANILAPA, LDA é
uma empresa fundada em
1996, tendo iniciado o seu
processo de atividade exclusivamente pela compra
e venda de rochas ornamentais (mármores e granitos).
Mais tarde, após conquistar a confiança dos clientes,
adquiriu um armazém para
ter materiais em exposição
e para transformar diretamente o material, per-

mitindo assim um serviço
mais eficaz e controlado de
todo o processo, desde que
a matéria-prima é extraída
até à sua aplicação, estando
neste momento localizada na
Zona Industrial de Laúndos,
na Póvoa de Varzim.
A firma comercializa todo
o tipo de materiais, entre os
quais granitos, mármores,
calcários, ardósias, quartz e
cerâmicos para balcões de
cozinha, casas de banho, fa-

chadas, pavimentos, escadarias e soleiras, entre outros.
Ao mesmo tempo, tem também disponível para comercialização diversos jazigos,
lápides, candeeiros, cruzes,
cerâmicas e esculturas.
A empresa, graças aos vários departamentos, disponibiliza aos clientes um serviço
completo que consiste em
três etapas:
Transformação – a partir
da extração é transformada

a pedra em dimensões standard ou por medida, recorrendo às técnicas/máquinas
mais recentes e pessoal com
formação profissional;
Comercialização - importação e exportação de vários
tipos de rochas, tendo grande capacidade de resposta e
garantia de qualidade do material e do serviço;
Aplicação - existem equipas especializadas, aptas a
dar apoio técnico ao cliente

em todas as fases da produção (dimensões, orçamentos, consultoria técnica e
assentamento das obras).
Numa altura em que se
prepara para festejar as
bodas de prata, este 1 de
abril, fica o agradecimento a quem ajudou a chegar
até aqui: “A todos os que
confiaram em nós ao longo destes 25 anos, o nosso
muito obrigado! Este sucesso é de todos!”
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A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO
E ANALISE DO JOGO E DOS ADVERSÁRIOS

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

O futebol evoluiu. A modalidade tornou-se mais
rápida e imprevisível, as
equipas vivem no jogo estados de ordem e desordem
constante. Por isso, estudar
comportamentos, estruturas
e dinâmicas é determinante
para tirar partido das fragilidades do adversário e potenciar os pontos fortes do
nosso coletivo.
Porque no futebol nada é

estático e tudo é dinâmico,
saber observar, planificar, interpretar e identificar os jogadores chave do adversário,
a sua interligação dinâmica
e os seus comportamentos
com e sem bola, a forma
como defende e ataca, é uma
informação muito útil para o
treinador planear uma estratégia de forma a contrariar
o nível técnico e tático do
adversário. Existem análises

antes, durante e depois dos
jogos que permitem identificar o rendimento e evolução
dos jogadores individualmente e coletivamente.
Considero que a observação e análise dos treinos
e dos jogos são informação
acrescida para os treinadores
corrigirem ou potenciarem
comportamentos dinâmicos
intersectoriais que melhorem as ações técnicas e táti-

cas coletivas de uma equipa.
No futebol jogado, destaque para o Varzim, que
voltou a vencer fora, agora
o Académico de Viseu por
0-1. A equipa conseguiu
fluir e circular melhor a bola
entre os setores. O coletivo
teve mais acerto e qualidade
no passe, fator que lhe permitiu desenvolver com mais
critério e poder de aceleração os processos ofensivos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DO RIO AVE RECONHECIDA
A Fundação do Futebol
- Liga Portugal atribuiu ao
Rio Ave o Prémio de Responsabilidade Social de
fevereiro 2021. “As leituras
do Francisco”, episódios periódicos promovidos pelo
Rio Ave Social, nos quais o
jogador Francisco Geraldes
sugere livros em parceria
com o Plano Nacional de
Leitura, foi a iniciativa em
destaque. Trata-se de uma

campanha que visa a promoção da leitura junto dos
mais jovens, apelando ainda
ao combate à iliteracia e ao
isolamento social. O prémio distingue ainda o clube
vilacondense pelas várias
campanhas de Responsabilidade Social durante a presente temporada, sendo disso exemplo as iniciativas de
apoio aos mais carenciados,
participação e ajuda da equi-

pa e respetiva estrutura em
ações de solidariedade, prevenção, bem-estar, alerta social e de incentivo à ajuda da
comunidade. O presidente
do Rio Ave, António da Silva
Campos, mostrou orgulhoso pelo reconhecimento que
contemplou a entrega de um
simbólico troféu por Sónia
Carneiro, Diretora Executiva
Coordenadora da Liga Portugal.

LUÍS NETO REGRESSOU À SELEÇÃO NACIONAL

Luís Neto foi convocado
para ajudar Portugal nos jogos de qualificação do Mundial 2022 frente ao Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

O central com 32 anos e 19
internacionalizações ocupou
o lugar do lesionado Pepe. O
poveiro não saiu do banco
nas partidas frente ao Azer-

baijão e à Sérvia. O terceiro
jogo, frente ao Luxemburgo, realizou-se ontem após
o fecho desta edição. Esta
convocatória chegou após

ter sido capitão de equipa
no triunfo do Sporting frente ao Vitória SC, clube que
também teve como capitão
outro ex-varzinista, André.

CONCURSO - I / II LIGA DE FUTEBOL 2020/21
Pedrinho esteve em evidência com dois acertos em resultados exatos e cimentou a liderança. Destaque ainda para a subida de Maria José ao terceiro lugar.
Varzim 1
Benfica B 1

Varzim 2
Benfica B 1

Varzim 1
Benfica B 0

Varzim 2
Benfica B 0

Varzim 1
Benfica B 1

Varzim 2
Benfica B 1

Varzim 2
Benfica B 1

Varzim 1
Benfica B 0

Varzim 2
Benfica B 1

Cova da Piedade 0
Varzim 0

Cova da Piedade 1
Varzim 1

Cova da Piedade 0
Varzim 2

Cova da Piedade 1
Varzim 2

Cova da Piedade 0
Varzim 2

Cova da Piedade 1
Varzim 1

Cova da Piedade 1
Varzim 1

Cova da Piedade 1
Varzim 1

Cova da Piedade 1
Varzim 1

Rio Ave 2
Gil Vicente 0

Rio Ave 1
Gil Vicente 1

Rio Ave 1
Gil Vicente 1

Rio Ave 1
Gil Vicente 3

Rio Ave 1
Gil Vicente 0

Rio Ave 2
Gil Vicente 1

Rio Ave 2
Gil Vicente 0

Rio Ave 2
Gil Vicente 0

Rio Ave 1
Gil Vicente 1

Boavista 0
Rio Ave 1

Boavista 1
Rio Ave 2

Boavista 0
Rio Ave 1

Boavista 1
Rio Ave 1

Boavista 1
Rio Ave 2

Boavista 0
Rio Ave 2

Boavista 1
Rio Ave 1

Boavista 1
Rio Ave 1

Boavista 1
Rio Ave 0

PEDRINHO
ROCHA
35 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
26 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
26 PONTOS

PAULO
AREAL
23 PONTOS

PAULO
MORIM
23 PONTOS

ANDREA
SILVA
24 PONTOS

RUI
MAIA
21 PONTOS

PEDRO
GOMES
19 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
19 PONTOS
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LOBOS DO MAR COM DUAS VITÓRIAS SEGUIDAS
As hostes varzinistas começam a ter motivos para
sorrir depois da dupla jornada a vencer na II Liga e
respetiva saída da zona de
descida.
Após um longo jejum,
que durava desde a primeira jornada, o Varzim voltou
a vencer na própria casa,
derrotando o Mafra por
2x0. Dois golos com assinatura poveira. O primeiro foi
da autoria de Nelson Agra,
num regresso à posição 6,
na qual se sente um peixe
dentro d’água. O segundo
foi um daqueles que só os
privilegiados conseguem assistir. Repetiu-se a história
de 15 anos atrás, quando Ri-

cardo Nunes carimbou uma
vitória sobre o Moreirense.
Desta feita, o golo contra o
Mafra aconteceu no inicio
da segunda parte e funcionou como uma almofada de
confiança para travar qualquer veleidade dos visitantes, que conseguiram estar
por cima do jogo em vários
momentos.
Na passada sexta-feira,

contra um rival direto na
luta pela manutenção, vencer também era imperativo
para os comandados de António Barbosa. O jogo teve
duas partes amorfas e com
ambas as equipas bastante
receosas, tendo sido no epílogo das mesmas que o jogo
aqueceu. Aos 45m, Agdon é
rasteirado dentro da área e,
na conversão, Ahmed permitiu a defesa a Ricardo Fernandes. O jogo estava muito
“amarrado” e foi necessário
novo penalti (já nos descontos) para que o marcador
funcionasse. Deste feita foi
Irobiso quem chamou a si a
responsabilidade de marcar
e fê-lo com distinção para
gáudio de todos os companheiros que invadiram o

relvado para os festejos. Porém, o pano de cena não de
fecharia sem mais um golpe
de teatro. Uma bola bombeada para a área poveira e
um jogador do Viseu a cair
por suposta rasteira de Luís
Pedro. Um lance não punido
pelo árbitro Miguel Nogueira, mas a provocar grande
contestação nos locais.
TREINADOR ‘VESTE
A CAMISOLA’
No final, o treinador do
Varzim defendeu que a sucessão de duas vitórias é o
corolário do trabalho que
vem sendo feito nas últimas
semanas. António Barbosa

mostrou satisfação e entregou o mérito dos últimos resultados aos jogadores, mas
lembrou também que o caminho ainda é longo e que a
luta pela permanência continua a ser complicada. Refira-se que António Barbosa foi
à sala de imprensa com uma
camisola poveira vestida e
fez questão de se associar à
defesa das tradições locais:
“São as nossas raízes, é a raiz
do nosso povo, esta camisola
foi feita cá, podem pintar e
dizer o que quiserem, mas é
o que é nosso portanto tinha
que a vestir. Eu sou um de
vocês!!”

Dois jogadores do Varzim
estiveram ao serviço da seleção de Cabo Verde. Tiago
Almeida e Patrick Fernandes fizeram parte do lote de
eleitos para os últimos dois
jogos de qualificação para a
Taça das Nações Africanas
diante de Camarões e Moçambique. O lateral-direito
e o ponta de lança têm sido
titulares desde que foram
contratados em janeiro, devendo estar de regresso a
tempo da receção ao Benfica
B na próxima sexta-feira.

de Dezembro. A pandemia
foi a causa desta alteração
e a novidade foi a visita ao
cemitério de Aguçadoura para homenagear o sócio
Augusto Boucinha, um ilustre poveiro que foi deputado na AR. Na Póvoa, foram
lembrados os fundadores
do clube e também os associados Joaquim Fangueiro,
Camilo Nunes e e Zacarias

Couto com placas de reconhecimento pelo seu
varzinismo. De fora destas
comemorações, ficaram
os sócios que completaram 50 e 25 anos de filiação, tendo fonte do clube
adiantado que, “por força
da pandemia, a cerimónia
de entrega dos respetivos
emblemas de ouro e prata
será em breve divulgada”.

DUPLA NA SELEÇÃO
DE CABO VERDE

VARZIM COM SALÁRIOS EM DIA
A Liga fez recentemente um ponto de situação
sobre a verificação do
controle salarial dos clubes que disputam os campeonatos profissionais. A
entidade informou que o
Varzim e o Rio Ave cumpriram a obrigação de demonstrar, até 17 de março,
a inexistência de dívidas
salariais a jogadores e
treinadores,
referentes
aos meses de dezembro a
fevereiro. Os únicos que
não estavam com a documentação em ordem eram
o Académico de Viseu e
o Cova da Piedade, que
também estão na luta pela
permanência na II Liga e
foram notificados a fazer

a demonstração do cumprimento salarial dentro dos
prazos regulamentares sob
risco de perda de pontos
como penalização.
PENALIZAÇÃO POR
CAUSA DE DEPTOS

O Varzim voltou a ser penalizado
financeiramente
por uma situação pouco comum até porque, em teoria,
os jogos são realizados à porta fechada, sem a presença
de adeptos. A verdade é que
o Conselho de Disciplina
da Federação Portuguesa de
Futebol aplicou uma multa
de 357 euros porque, segundo o que conta no relatório
do delegado da Liga, “após

o apito final do jogo com o
Mafra, entraram 3 pessoas
afetas ao Varzim SC, não
inscritas na ficha de jogo,
nem constantes no modelo P-COVID, identificadas
com cachecol do Clube, na
Bancada Poente, a celebrar
com os jogadores e staff que
estavam no relvado”.
ROMAGEM AOS
CEMITÉRIOS FECHA
105º ANIVERSÁRIO
A direção do Varzim deu
por encerradas as Comemorações do 105º aniversário
do clube, no passado domingo, depois da romagem
aos cemitérios, habitualmente realizada no dia 25
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P ÓVOA ANDEBOL HOMENAGEIA “CAMISOLA
POVEIRA” COM EXIBIÇÃO QUE MERECIA MAIS

Depois de uma fase menos regular em termos
exibicionais, a equipa do
Póvoa Andebol Clube visitou o segundo classificado
Sporting e esteve muito
perto de surpreender os
leões. Depois da lesão do
pivô Manuel Silva no último treino, o técnico Jorge
Carvalho evidenciou o
enorme caráter, ao preparar psicologicamente o
grupo para um embate de
grande dificuldade. Roberto Ferreira e Fábio Daniel
eram as opções disponíveis e, conjuntamente com
companheiros motivados,
foram discutindo o resultado até aos minutos finais. Pelo meio, um ascendente poveiro, a dominar
os primeiros 20m, embora
por margem que nunca
foi mais de dois golos. A
reação dos leões aconteceu naturalmente, com o
alemão Jens Schongarth a
evidenciar-se, tornando-se
mesmo o atleta mais valioso do Sporting em ataque.
A diferença de 14-10 ao intervalo penalizava algum
desacerto ofensivo poveiro, mas fazia acreditar os
poucos adeptos (dirigentes
e patrocinadores ) que se
deslocaram a Lisboa. As
expetativas não foram defraudadas, já que foi novamente o Póvoa Andebol a
dominar o rumo dos acontecimentos, beneficiando
do vermelho de Pedro
Valdés, ainda no primeiro
tempo. Golo cá, golo lá e o
final do jogo aproximava-se com os poveiros praticamente encostados no
marcador. Faltavam ape-

nas 1m33s e Rares Fodorean
remata com estrondo à barra, não conseguindo colocar
a equipa poveira a perder
pela margem mínima. Um
alívio para o técnico leonino, que ainda se permitiu a
um derradeiro ataque que
carimbou o 25-22 final. Para
Jorge Carvalho, os últimos
minutos foram aproveitados
para colocar na quadra o lateral Pekas (ainda júnior ) e
Fábio Daniel, ambos da cantera poveira. Na classificação
geral, o Póvoa Andebol está
no honroso 7º posto, com 42

pontos, recebendo na próxima sexta-feira o Madeira
SAD, com quem divide o
sexto lugar.
EQUIPA SOLIDÁRIA
Solidarizando-se com a
polémica à volta da peça
artesanal do vestuário poveiro, Humberto Gomes,
Roberto Ferreira e Pedro
Magalhães entraram para
a apresentação da equipa
vestindo exemplares da Camisola Poveira, que mais
tarde estiveram expostas na

bancada. Para o presidente
José Oliveira Pereira, o clube é também “uma bandeira da Póvoa e, seja em que
parte for, será sempre nosso
objetivo representar da melhor forma a nossa terra. A
equipa demonstrou uma
grande crença e raça, batendo-se de igual para igual
com um grande clube, de
realidade diferente no panorama do andebol português.
Chegar mais alto também
é o nosso sonho e para isso
precisamos de um pavilhão
que seja a nossa identidade.

Temos conversado com
o presidente da Câmara
e congratulamo-nos pela
recetividade da autarquia.
Estamos a ultimar um projeto para a nossa Academia
que nos proporcionará subirmos a fasquia no futuro.
Atualmente, trabalhamos
com o que temos, andando
com a casa às costas, tanto
para treinar como para jogar, mas acreditamos num
futuro melhor.”
Sobre o jogo, o técnico
Jorge Carvalho não teve
dúvidas “mesmo com a
lesão de última hora do
Lima, a equipa uniu-se e
realizou um excelente jogo.
Melhor na defesa na segunda metade, mas contra um
adversário que é candidato
ao título, os jogadores bateram-se bem e certamente
orgulharam as gentes da
Póvoa. O nosso caminho
é continuar a lutar em todos os jogos, encurtando
diferenças com adversários
que já cá andam há muito
tempo.”
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HISTÓRICO ATLÉTICO FICOU SÓ A 2,5 PONTOS
DO PÓDIO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO MASCULINA

O Atlético da Póvoa esteve quase a subir ao pódio
coletivo no Nacional de
Clubes de Pista Coberta. A
formação poveira alcançou
um brilhante quinto lugar
no setor masculino, totalizando 141 pontos, tendo
ficado a apenas 2,5 pontos
do terceiro classificado. À
entrada para a competição
o Atlético era apenas o 11º
classificado, mas a excelente prestação da comitiva
levou a sonhar com algo
mais. Os principais destaques individuais foram: Simão Bastos (3º nos 1500m
e 2º nos 3000m), Mykita
Sudashov (3º no lançamento do peso), Manuel
Marques (3º nos 5000m
marcha), Bruno Costa (4º
no Salto em comprimento),
André Regufe (6º nos 800
metros), Lucas Reis (6º nos
60 m) e Martim Faustino

(6º nos 60m barreiras).
Segundo o presidente Filipe Novo, “os atletas verdinhos foram uns verdadeiros
lobos do mar, uns autênticos
batalhadores, demonstrando a raça e ADN incutidos
pelos ares da Póvoa, estando várias vezes nos lugares

do pódio e assustando os
adversários pela surpresa
na competição até à última
prova”.
Do lado feminino a equipa da Póvoa terminou na
11ª posição com 100 pontos
somados, um resultado que
deixou satisfeitos os respon-

sáveis dado se tratar ainda
de um grupo bastante curto
e muito jovem. O maiores
destaques individuais pertenceram a Mariana Novo
(4ª no Salto em Comprimento e no Triplo Salto com
dois novos recordes pessoais
de 5,74m e 12,58m, ficando

a apenas 12cm da marca de
referência para os europeus
de Sub 23), Fernanda Angélica (4ª no lançamento do
Peso) e Sandra Silva (4ª nos
3000 m marcha).
Estes resultados abrem
boas perspetivas para o nacional ao ar livre.

“NÃO DEIXE O CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA FORA DE JOGO”
O Clube Desportivo da

Póvoa está a lançar uma
campanha de sensibilização junto da comunidade
poveira com o objetivo de
combater os efeitos colaterais de dois confinamentos
que afetaram o quotidiano
da estrutura. Caldeira Figueiredo alertou recentemente para as perdas de receita, nomeadamente com o
encerramento das piscinas,
numa estrutura com custos fixos de funcionamento,
desde empregados a treinadores. Numa altura em
que já se aponta o regresso
à atividade, nomeadamente com as competições de

basquetebol, voleibol e hóquei em patins a reatar em
breve, o presidente do clube
mais eclético poveiro apela
à regularização das quotas.
O dirigente pede também
a todos aqueles que sentem
a Póvoa e se revêm nos êxitos desportivos que levam o
nome do concelho a todo o
lado para ajudarem o clube
que caminha para os 78 anos
de existência.
DESPORTIVO EM
DESTAQUE NO
REGIONAL DE
CORTA-MATO
A equipa de atletismo do

Desportivo representou a
Póvoa de Varzim no campeonato regional de corta
marto em Felgueiras. Os
poveiros competiram todos
no grupo B e registaram-se
vários lugares no top-10.
No setor feminino, na prova de 8000m, Fátima Silva
foi terceira classificada com
o tempo 34.16 e Ana Neves
foi nona classificada. Em
masculinos, na corrida de
10000m, António Pires venceu com o tempo de 33.48;
Tony Calvo foi segundo e
Américo Moreira foi quinto.
Por equipas, elas alcançaram
a quinta posição e eles terminaram no sexto lugar.
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Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

www.instagram.com/recepcaoorientada/
recepcaoorientada@gmail.com

TALISMÃ DA REVIRAVOLTA NA BALIZA

FUTURO GARANTIDO?

Se a conquista do Europeu em 2016 foi algo surpreendente, certamente que
conquistas futuras já vão ser,
pelo menos, previsíveis.
De 2016 em diante, alterou-se um pouco o paradigma quando falamos sobre Portugal e a qualidade
da nossa selecção, pelo que
agora somos sempre candidatos e cada vez mais estamos prontos para defrontar
qualquer selecção olhos nos
olhos.
É verdade que por vezes
denotamos alguma falta de
qualidade no futebol jogado,
mas quando individualmente
somos tão fortes, o colectivo
acabará por obter resultados.
Durante vários anos tivemos as nossas selecções jovens a mostrarem que teríamos um futuro com valores
acima daquilo que estávamos
habituados e chegou o momento de colhermos os frutos.
A nossa selecção está cada
vez mais renovada e com
boas previsões para o futuro,
para além da juventude que
já pertence à equipa principal, basta avaliarmos a equipa que está actualmente a lutar pelo Europeu de sub-21,

SABIAS QUE ...
... Maradona vestiu a
camisola da Argentina
pela primeira vez com
apenas 16 anos, em fevereiro de 1977.

com jogadores titulares na
nossa primeira liga e noutras
ligas europeias.
Estamos num novo ciclo
onde praticamente todos os
jogadores portugueses pertencem e são influentes nos
melhores clubes, nas melhores ligas e competições do
mundo.
O nível de exigência está
cada vez maior e vemos, por
exemplo, Pedro Gonçalves,
um dos jogadores mais influentes do nosso campeonato, no plantel de sub-21 diz
muito sobre a qualidade da
nossa selecção.
Em 2021 temos dificuldade em escolher 23 jogadores
para representar a nossa bandeira, enquanto que em 2016
a escolha era muito mais
simples e com pouca contradição.
Posto isto, avaliando a qualidade do jogador português,
vamos certamente lutar para
vencer todos os jogos e competições em que estamos inseridos, seja em que escalão
for.
O legado do futebol português está bem entregue!
Nunca a expressão “o que
é português é bom” fez tanto
sentido no futebol.

FONSECA

À partida um guarda-redes defende a baliza da sua
equipa… Ricardo Nunes,
do Varzim, mostrou que
um guarda-redes pode fazer muito mais que proteger a própria baliza …porque não marcar golos?
Que o Varzim vem atravessando tempos difíceis já
todos sabem… o que ninguém sabia é que Ricardo
seria o protagonista da reviravolta do ciclo negativo
do Varzim.
No jogo frente ao Mafra,
da 25.ª jornada, os alvinegros até já estavam na
frente do marcador quan-

do o guardião decide surpreender com um pontapé
de baliza a baliza. Este protagonista improvável fez as
redes adversárias estremecer, ampliando a vantagem
da equipa.
Este golo ficará para a história, não só do clube como
do jogador, pois se bem se
recordam o guardião recuperou recentemente de um
cancro. O poveiro de 38

anos, que chegou a representar o FC Porto, veio dar
moral à equipa. Prova disso
foi a 26.ª jornada, na qual o
Varzim alcançou a segunda vitória consecutiva na
II Liga, ao vencer por 1–0
em casa do Académico de
Viseu.
A vitória aconteceu ao
cair do pano (90 + 2) através de uma grande penalidade, tendo o Varzim
subido para a 16.ª posição
da tabela com 24 pontos,
os mesmos que o Vilafranquense. Com este resultado os alvinegros saíram da
zona de descida.

“AS LEITURAS DO FRANCISCO”
O Rio Ave Futebol Clube
continua a ganhar pontos
dentro e fora das quatro
linhas. Desta feita foi distinguido com o prémio
“Responsabilidade Social”
pela Fundação do Futebol
e pela Liga Portugal, após
a sua iniciativa “As Leituras
do Francisco”, em parceria
com o Plano Nacional de
Leitura, do Ministério da
Educação. Este é um projeto que surgiu no âmbito do
combate à iliteracia e à falta de hábitos de leitura em
Portugal, uma problemática
que já é conhecia há já algumas décadas na nossa sociedade. Francisco Geraldes
é a cara deste nobre projeto
e com ele conseguiu juntar
as suas grandes paixões, o

futebol e a leitura. Com este
programa o jogador Rioavista dá algumas dicas e sugestões de leitura, a sua opinião
sobre as obras que já leu, mas
também interage com os
espectadores e convidados,
como Tarantini, em espaços
culturais da nossa cidade de
Vila do Conde. Porque o futebol também é isto... É dar
a cara por projetos sociais
dismistificando todos aqueles estereótipos inerentes à
profissão. Um miúdo que
goste de futebol, e do Fran-

cisco Geraldes em particular, vai-se sentir atraído
e desafiado a tentar fugir
um pouco do paradigma
do jogador da bola, retirando aquela capa que diz que
um jogador só se interessa
por coisas banais e fúteis
e se desliga da cultura, da
arte, do conhecimento, do
pensamento. Vai largar a
consola, o telemóvel, as redes sociais e vai pegar no
“Principezinho”, obra esta
aconselhada pelo seu ídolo
verde e branco. Porque a
inteligência de jogo cultiva-se calçando as chuteiras ou
folheando um livro, porque
o futebol é muito mais que
um jogo e porque um livro
é muito mais que um conjunto de letras...

Fonseca é um histórico do futebol português. Guarda-redes temerário, exibia-se com bravura, agigantando-se entre reflexos espetaculares.
Deu-se a conhecer no Leixões. Passou pelo Benfica e pelos espanhóis do Ourense. Ingressou
no Varzim em 1975. António Teixeira, seu velho conhecido, era o treinador. Na defesa das
redes alvinegras Fonseca foi essencial na conquista do campeonato nacional da II Divisão e
no brilhante 7.º lugar alcançado pelos Lobos do Mar no regresso ao convívio dos grandes. A
qualidade demonstrada ao serviço do Varzim granjeou-lhe o estatuto de internacional A por
Portugal. Seguiu para o FC Porto onde viveu vários anos de sucesso. Representou ainda o
Famalicão e destacou-se no Chaves.
Guardião tarimbado, ganhou vários títulos. Jogava animado pela força do Mar de Matosinhos que o viu crescer e da Póvoa que o lançou para outros voos. O seu sal condimentava as
suas ações à retaguarda num bulício ágil empolgante.

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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AGUÇADOURENSE
ATROPELADO POR
MOTA EM CORRIDA
Rui Costa esteva azarado na Volta à Catalunha. O
corredor poveiro da equipa UEA Emirates abandonou ainda antes do final da
primeira etapa depois de
ter sofrido uma queda: “Eu
e o Peter Serry fomos atropelados por uma moto de
corrida. Ainda tentei seguir, mas as dores na perna

esquerda eram fortes. Fui
forçado a abandonar, mas
felizmente não hã nada de
grave comigo. Agora pensar em recuperar. Obrigado pelo vosso apoio e
preocupação”.
Rui Costa tentará agora
recuperar para alinhar na
Volta ao País Basco já no
início de abril.

SUB-15 DO POVOENSE
NA SELEÇÃO NACIONAL
DE PÓLO AQUÁTICO
Luís Castelo Branco foi
novamente chamado à Seleção Nacional Sub-15 de
pólo aquático. O jovem do
Naval Povoense está, por
esta altura, a participar em
mais um estágio de preparação para o Europeu da
categoria. Desta feita o encontro é em Felgueiras, tendo começado no domingo

POVEIRO
CONVOCADO
PARA A
SELEÇÃO DE
FUTEBOL DE
PRAIA
O poveiro Bruno Torres,
que representa o Sporting de
Braga há várias temporadas,
fez parte da convocatória da
seleção nacional de futebol
de praia que no início desta
semana cumpre em Sesimbra o primeiro estágio deste
ano, um 2021 que tem no calendário o Mundial da Rússia, mas primeiro os jogos de
qualificação em maio e em
junho.

e encerramento esta quinta-feira. No seguimento do
Plano de Alto Rendimento
da Federação Portuguesa
de Natação, Luís Castelo
Branco já tinha sido um
dos eleitos para ser avaliado pelos responsáveis nacionais em meados deste
mês numa concentração
realizada em Matosinhos.

1996 - 2021

PARQUE INDUSTRIAL DE LAÚNDOS, LOTE 11
PÓVOA DE VARZIM
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A VELA COMO
METÁFORA DE VIDA
Com o reinício das aulas
presenciais, foram também
retomadas as aulas presenciais da Escola no Mar nas
instalações náuticas do
Clube Naval Povoense. A
Academia Gulbenkian do
Conhecimento – Escola no
Mar – é um projeto apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo
Desporto Escolar através
do Centro de Formação
Desportiva Náutica da
Escola Frei João, que pretende utilizar as atividades
e cultura náuticas como
instrumento diferenciador
de desenvolvimento de
competências nas crianças
e jovens em idade escolar
dos concelhos de Vila do
Conde e Póvoa de Varzim,
tornando-os capazes de
enfrentar um mundo em
mudança.
No fundo, utilizar a prática da vela como metáfora
para o desenvolvimento de
competências emocionais

e sociais (CES) em crianças
oriundas de um contexto
socioeconómico específico,
integrado na zona piscatória
de Vila do Conde e Póvoa de
Varzim.
O desporto representa um
elemento relevante para desenvolver CES em crianças,
muitas vezes associadas ao
sentimento de controlo pessoal, ganhar confiança no
futuro, tomar melhores decisões e, em última instância,
tornarem-se melhores cidadãos (Bailey, 2008). O presente projeto poderá alargar
o conhecimento atual, intervindo em consonância

com os princípios da OCDE
(i.e., foco na tarefa, regulação emocional, colaboração,
abertura à experiência, e relacionamento interpessoal),
utilizando o mar como um
contexto representativo da
comunidade.
No dia da Escola no Mar os
alunos trocam a sala de aula
habitual por outra situada a
cerca de 20 metros do mar,
em plena Marina da Póvoa
de Varzim, que funciona
como ponto de partida desta
aventura do conhecimento.
A primeira aula foi de vela
e os alunos não podiam estar mais satisfeitos. Durante
todas as manhãs da passada
semana os alunos recuperaram de um longo confinamento, puderam voltar à
água e tripular as embarcações. As equipas técnicas e
o pessoal de apoio do CNP
e Marina da Póvoa puderam
testemunhar com satisfação
o bulício e a alegria de volta
ao posto náutico.
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ESPOSENDE TAMBÉM VAI TER UM PARQUE DA
CIDADE QUE PROMETE DELICIAR POPULAÇÃO
O Executivo Municipal
de Esposende aprovou, por
unanimidade, na última
sessão realizada, o projeto
de execução do Parque da
Cidade. Seguem-se os processos de procura de financiamento e aquisição dos
terrenos onde ficará instalado este equipamento.
Depois de ter sido submetido a Consulta Pública,
o projeto de requalificação
da parte sul da zona ribeirinha avança para fase
decisiva de materialização.
Foi presente ao Executivo,
o processo composto por
cinco extensos dossiês e
um CD e que contempla
as peças escritas e desenhadas, assim como toda
a documentação referente
à execução.
Este projeto permitirá
dotar a frente do rio de
uma imagem urbanisticamente mais harmoniosa
e integrada, abrangendo
30 hectares, em ambas as
margens do rio Cávado.
O Parque da Cidade integrará percursos pedonais
e cicláveis, em articulação
com as Ecovias do Litoral
Norte e do Cávado, terá
espaços para eventos ao
ar livre relacionados com

o rio e a prática de desporto
informal, postos de interpretação ambiental e pontos
de observação de avifauna,
sanitários públicos, equipamentos lúdicos e mobiliário
urbano.
O presidente da Câmara
Municipal, Benjamim Pereira, está convicto que, em
breve, haverá novidades sobre o arranque da primeira
fase das obras, de um projeto
que “será agregador das gentes do município”.
O Parque da Cidade é um
anseio antigo da população,
em particular das gentes
de Esposende, mas só em
2013 foi apresentado um estudo, resultante do Concurso Internacional de Ideias
lançado para este mesmo local, mas que, por razões diversas, não teve seguimento.
No ano de 2016 arrancou
a elaboração do projeto,
num percurso que conheceu
muitas dificuldades junto
das entidades licenciadoras.
Só no final de 2020 foram
reunidos todos os pareceres
favoráveis para prosseguir
com o projeto de execução.
O Município já está a estudar formas de financiamento
e vai arrancar com a aquisição dos terrenos.

ESTATUTO EDITORIAL
1. O Notícias Onda Viva é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.
2. O Notícias Onda Viva 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 Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O Notícias Onda Viva tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.
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DIVERSOS
EDIÇÃO Nº

155 DE 31/3/2021

Um enxame de abelhas apareceu misteriosamente ao início da tarde de ontem num equipamento publicitário na zona de fronteira entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, mesmo junto à EN 13. A Proteção Civil foi alertada e foi chamado um apicultor para recolher
centenas destes insetos voadores conhecidos pelo importante papel de polinizadores. A
curiosa situação chamou à atenção de dezenas de pessoas que passaram no local.
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JOÃO TROCADO (PS) E PEDRO SOARES (PSD)
ESTIVERAM NA GRANDE ENTREVISTA DA ONDA VIVA
Os estúdios da Rádio
Onda Viva acolheram mais
dois convidados para participar no programa Grande
Entrevista.
Desta feita o convite recaiu em dois candidatos às
eleições autárquicas: João
Trocado pelo PS da Póvoa
de Varzim e Pedro Soares
pelo PSD de Vila do Conde. As edições podem ser
ouvidas a quelquer momento no podcast disponível no nosso site.

PROGRAMAÇÃO
DESPORTIVA
2/4 (sexta) – 18h
Varzim x Benfica B
2/4 (sexta) – 22h
Onda Desportiva
3/4 (sábado) – 18h
Rio Ave x Gil Vicente
5/4 (segunda) – 22h
Pontapé de Canto

9/4 (sexta) – 22h
Onda Desportiva
10/4 (sábado) – 15h
C. Piedade x Varzim
10/4 (sábado) –
15h30
Boavista x Rio Ave
12/4 (segunda) – 22h
Pontapé de Canto

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS
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CONTRA OS INDEPENDENTES:
MARCHAR! MARCHAR!!!
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Passados 47 anos do 25
de abril, o sistema político
português pouco ou nada
mudou. Centenas de estudos encomendados e pagos,
comissões
parlamentares
específicas constituídas para
a reforma do sistema político e, mesmo assim, praticamente nada mudou.
A única alteração de monta decorreu com a revisão
constitucional de 1997 ao
permitir candidaturas independentes para os órgãos
autárquicos. Mas mesmo aí a
lei foi elaborada de maneira
a dificultar a vida às candidaturas independentes, uma
vez que é mais exigente para
as candidaturas independentes (recolha de assinaturas) que para os candidatos
de partidos que não têm de
proceder à recolha de assinaturas para se candidatarem.
Claro que alguns dirão que
se aplicam às candidaturas
independentes as mesmas
regras, com a devida proporcionalidade, que às candidaturas “independentes”
à Presidência da República.
Todavia convém esclarecer
dois pontos: Todos os candidatos à Presidência da República têm de cumprir as mes-

mas regras. Por outro lado,
poucas são as candidaturas
independentes à Presidência
da República. Alguém acredita que uma pessoa que foi
toda uma vida militante de
um partido, que até desempenhou e, em alguns casos,
ainda desempenha, cargos
partidários, ao decidir candidatar-se a Presidente da
República passa, como que
por magia, a independente?!
Aliás no PSD até ouve
quem pedisse a suspensão
de militância. Tal figura deve
fazer parte duns estatutos
obscuros ou clandestinos,
pois nos estatutos oficiais tal
não existe e julgo nunca ter
existido. Quando em 1997
pensaram - coisa rara na
nossa classe política - na alteração legislativa, imaginavam que dificilmente alguém
conseguiria apresentar lista
como independente a uma
Câmara Municipal e ganhar
essa eleição. Como na maioria das vezes, enganaram-se.
De então para cá, várias foram as candidaturas independentes e o número de
victórias independentes tem
vindo a aumentar. Nas eleições de 2017 as candidaturas
de cidadãos independentes

foram a quarta força política a nível autárquico, com
6,7% dos votos obtidos em
todo o país. O caso mais paradigmático foi a vitória em
2013 e reeleição em 2017 de
Rui Moreira no Porto. Coisas que o legislador de 1997
nunca imaginou ser possível.
Perante este cenário de
crescimento e victória de candidaturas independentes, eis
que em 2020 surge uma nova
classe de iluminados - peço
para não confundirem com
os iluministas - alguns deles
até apoiantes de Rui Moreira
em 2013, propor uma surrealista alteração legislativa no
que se refere às candidaturas
de cidadãos independentes.
Qual o objectivo: limitar ao
máximo essas candidaturas.
Então (...) propuseram coisas como: obrigatoriedade de
recolha de assinaturas para
concorrer à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, mas igualmente para se
poderem candidatar a cada
uma das freguesias do Concelho. Mas ainda foram mais
longe. Tornaram obrigatório
a constituição de movimentos independentes para a
Câmara Municipal, Assembleia Municipal e para cada

uma das juntas de freguesia
do Concelho. Vamos tomar
Barcelos como exemplo. Um
Movimento
independente
para a Câmara Municipal,
mais um movimento independente para a Assembleia
Municipal e mais 60 movimentos independentes, um
para cada um das respectivas freguesias. Perante os
protestos dos Presidentes de
Câmara independentes, PS
e PSD demonstraram disposição para alterarem o que
aprovaram em Julho de 2020.
Todavia, o que me espanta
não é o recuo dos partidos
no sentido de procederem
à alteração da lei, mas sim
duas coisas: Por um lado,
como foi possível algumas
senhoras e senhores terem
tido o desplante de escrever
tais disparates e, por outro,
como é possível o actual Presidente do PSD, Deputado
da Nação e que votou essa
alteração legislativa, assumir
agora, em entrevista, que
não está muito dentro do
assunto. Estamos conversados sobre a importância que
atribui à função de Deputado.
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

TIRO DE PARTIDA
DANIEL SÁ FERREIRA

1- A apresentação de João
Trocado como candidato do
PS a Presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim coloca a
primeira peça no puzzle das
autárquicas de 2021. Não se
pode falar em surpresa, uma
vez que, como por aqui tínhamos aventado, na aparente impossibilidade de retirar
a câmara ao PSD, factor que
afasta candidatos com outra
notoriedade e impacto, a escolha do líder concelhio local,
pessoa da terra, jovem, e com
capacidade e conhecimento
político adequados, seria a
aposta mais provável. A possibilidade de lançar um nome
para um projecto que não se
esgota nestas autárquicas também é perspectiva não despicienda, embora o reverso da
medalha seja a possibilidade
de um mau resultado eleitoral acabar desde já com uma
carreira política longamente
planeada.

2- O PSD nacional, em jeito
de quase inconfidência, avançou com o apoio a Aires Pereira, ainda antes de o Presidente
de Câmara em exercício assumir oficialmente a sua recandidatura. Embora no caso da
Póvoa não tenha havido ruído
público sobre a matéria, muitos outros presidentes da câmara em exercício que viram
a sua recandidatura apresentada por entreposta pessoa e
sem o seu assentimento prévio, manifestaram o incómodo de não serem donos do seu
tempo político. Ninguém que
pode estar na posição de Presidente de Câmara quer ser
prematuramente despromovido a candidato a Presidente de
Câmara.
3- Mais interessante do que
a batalha das pessoas é a das
ideias. As prioridades políticas apresentadas pelo PS no
lançamento da sua candidatura são: a rede de transpor-

tes na Póvoa, a habitação, a
sustentabilidade ambiental e
uma nova alocação de recursos no orçamento municipal
(deixando de lado as obras faraónicas e renovando a aposta
nas pessoas). Simultaneamente, lembra-se a luta travada
pelo reforço do investimento no Hospital da Póvoa e o
combate ainda em curso para
que a população poveira possa
determinar livremente o seu
mapa de freguesias.
4- Por outro lado, ainda que
tenha sido um documento elaborado com contributos individuais, entre muitos outros,
de elementos do PS, a apresentação de um Plano Estratégico para uma década em ano
de eleições não pode deixar de
ser reveladora das intenções
de quem gere actualmente os
destinos do Concelho. Nesse
sentido, as principais ideias da
candidatura de reeleição do
actual Presidente da Câmara

não diferirão muito das prioridades apresentadas nesse
documento, que se estrutura
em quatro eixos: coesão social, vitalidade económica,
sustentabilidade ambiental e
cooperação institucional, externa e digital.
5- Com uma campanha autárquica que previsivelmente
ainda será condicionada pela
pandemia, o tradicional porta-a-porta terá uma presença mais reduzida, ou mesmo
nula, se as coisas não evoluírem no sentido desejável nos
próximos meses. As redes
sociais adquirirão um papel
ainda mais proeminente nesse
cenário. A renovada direção
do PS loca tem conseguido
comunicar a sua mensagem
de forma cada vez mais eficaz
por essa via, forçando o PSD
a também elevar a qualidade
da sua comunicação nesses
meios.
Os dados estão lançados.
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OPINIÃO
COMO VAMOS APROVEITAR A “BAZUCA”? (2)

- NO CAPÍTULO DA HABITAÇÃO
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Dito de Recuperação e Resiliência, o Plano que orientará o governo na aplicação
dos 13.944 milhões que vêm
da Europa prevê, no capítulo
da Resiliência, entre muitas outras medidas, “apoiar
26 mil agregados familiares com habitação digna”.
Ao reservar, através do
PPR, 1.633 milhões de euros para este objetivo, o governo quer acabar com as
carências habitacionais no
nosso país até 2024, assinalando assim (melhor seria
impossível!) o 50º aniversário da revolução de abril.
Ficar-se-á,
infelizmente,
pela boa intenção – que
não há nem tempo, nem
meios operacionais para
uma proeza desta dimensão.
Mas se não for até 2024,
que seja até 2 ou 3 anos depois, e esse momento será,
sem dúvida, um marco
histórico assinalável, pois
o acesso a uma habitação
digna é o direito social que
torna mais fáceis os outros
– desde logo a educação, o
principal “elevador social”.
Será sobretudo através
dos municípios que os estimados 26 mil agregados
familiares terão acesso a
habitação digna – nova ou
requalificada. Anuncia-se
que as câmaras terão comparticipação máxima para
investimento em habitação.
Algumas deram a conhecer
os seus grandes objetivos
(Maia prevê construir 757
novas casas, Gaia 1.200,
Cascais 1.300…) e também
se lê que os acordos já feitos com 25 câmaras captam
mais de metade do apoio do
PPR à habitação acessível…
Como estamos nós (Póvoa de Varzim) nesta matéria? A nossa Câmara, como
é sabido, tem em curso um
processo (que brevemente
se traduzirá em obra) para
a construção de 150 habitações destinadas (sobretudo)
a família jovens – porque os
jovens, e a classe média em
geral, são, neste momento, as grandes vítimas da
desregulação do mercado,
em que o binómio oferta/
procura conduz a preços
inacessíveis para aqueles
dois segmentos. Faz muito bem a Câmara em intervir, arrefecendo assim a

temperatura deste negócio.
Não é socialmente aceitável que as famílias afetem à
função residencial mais de
30% do seu orçamento - e a
Câmara (que não paga licenças, nem prossegue o lucro)
é a única entidade que pode
travar a escalada (que parece imparável) dos preços.
Como deverá fazê-lo? No
cumprimento do seu Plano
Estratégico para a década
2020-2030, cujo 1º objetivo
é a Coesão Social, a Câmara propõe-se, no domínio
da Habitação, investir “na
construção de edifícios
para arrendamento a custos controlados com vista
a captar jovens e a fixar população no concelho”, bem
como acelerar a “requalificação de centros urbanos e
edifícios devolutos para habitação, comércio e serviços”,
e ainda “programas de habitação assistida para a terceira idade e para a adaptação
dos compartimentos para
pessoas com incapacidade
ou mobilidade reduzida”.
A Câmara propôs-se, ainda antes de se saber o que ia
ser em concreto o PRR, atuar
quer na construção, quer na
remodelação/reabilitação.
E, assumida a premência e
a pertinência deste objetivo
estratégico, mandou elaborar, com o apoio do Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, o “Diagnóstico
das carências habitacionais”,
que serviu de suporte à
“Estratégia Local de Habitação” – documentos recentes, deste mês de março, que
nortearão a intervenção do
município, assente nestes 4
pilares (ver “Estratégia Local de Habitação”, pág38-39):
- Equilibrar a relação
existente entre a oferta e
a procura habitacional, de
modo a garantir a toda a
população o acesso a uma
habitação digna, apoiando a coesão territorial;
- Incentivar o arrendamento para fins habitacionais, procurando o equilíbrio
entre regimes de ocupação
e a regulação do mercado;
- Adequar o parque habitacional às necessidades específicas da população, nomeadamente da
população idosa e da população portadora de de-

ficiência ou incapacidade;
- Reforçar a capacidade
de resposta do município
aos desafios implícitos nas
politicas públicas locais de
habitação,
afirmando-se
como ator pivot na implementação destas, e fortalecendo as suas competências
na identificação das necessidades existentes no concelho, e das abordagens mais
adequadas para dar resposta às carências existentes.
Se para o total nacional o
Governo estima sejam necessários 1.633 milhões de
euros, de quanto necessitará o município da Póvoa
de Varzim para o seu projeto habitacional, que passa
por proporcionar habitação
digna às famílias que vivem
em situação de grave carência habitacional, habitação
acessível a todos os que
não conseguem por via do
mercado livre, habitação estratégica (orientada para a
fixação de população jovem
e qualificada) e habitação
qualificada (através da reabilitação do parque edificado) – sim, quanto custará a
concretização deste objetivo
nuclear das políticas municipais nos próximos anos?

Sintetizando, direi que, na
criação de habitação municipal para as várias situações
previstas, serão investidos
cerca de 14,2 milhões de
euros. (O Plano Estratégico, anterior a este estudo,
previa 15 milhões – o que
significa que foi feito com
conhecimento de causa).
O cumprimento da estratégia local de habitação,
pela sua abrangência social
e territorial, desafia e mobiliza uma parte significativa
da nossa população, mesmo
aquela que possui habitação
própria e de aparente boa
condição: a necessidade
de criar (ou de melhorar)
as condições de eficiência
energética é essencial ao
propósito (que nos convoca a todos) de contribuir
para a redução de emissões
geradoras de efeito estufa, ou seja, para a agora tão
falada descarbonização da
cidade. As casas, mais que
os carros, são o grande centro emissor daqueles gases.
O PRR prevê apoios que
não podemos desperdiçar.
Está a chegar a hora de deitarmos mãos à obra. Todos.
P.R.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

LABIRINTO

PARA RIR

PARA RIR
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LAZER
LAZER
ANEDOTAS
Dois morcegos estavam a falar um com o outro:
- Vou sair à procura de sangue OK?
- OK. Eu fico por aqui!
E lá foi o morcego todo sorridente, alguns minutos depois volta o morcego
com a cara toda cheia de sangue e também partes do corpo; o outro
rapidamente se interessa:
- Hei que espectáculo, onde é que conseguiste tanto sangue assim?
- Simples, tás a ver aquela árvore ali à esquerda?
- Sim.
- E tás a ver a outra ali mais à direita?
- Sim, estou a ver.
- Tás vendo aquela ali bem no meio das outras duas?
- Sim também a estou ver.
- Pois, eu é que NÃO A VI!
Uma galinha diz para a outra:
- Ontem á noite tive com febre.
- Como é que sabes?
- Porque pus um ovo cozido.
Certo dia de manhã um galo desconfiado entra numa capoeira e começa a
partir os ovos todos, até que parte o bico num, por este ser de barro. Vira-se
muito mau para a galinha e diz-lhe:
- Com que então, andaste a fazer noitadas com o galo de Barcelos!!
Um cão vai de férias para o Algarve. Quando lá chega encontra um gato e,
dirigindo-se a ele faz:
- “Ão!!!”
E o gato:
- “Ão!!!”
Pergunta o cão:
- “Ão”?! Mas tu não devias fazer “Miau”?!
Responde o gato:
- Sabes?! Aqui no Algarve, quem não sabe mais que uma língua está
lixado!...
- Sabes de onde se extrai a pura lã virgem???? - Das ovelhas que correm mais
que o pastor!
Estavam duas moscas em cima de um monte de estrume, e vira-se uma para
a outra:
- Olha, acabei agora mesmo de me lembrar de uma anedota!
- Só espero é que não seja umas dessas nojentas por que eu agora estou a
comer!
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ÚLTIMAS

PARQUE NATURAL DO ANJO A CRESCER EM ARGIVAI
O Parque Natural do
Anjo promete ser o novo
ex-libris de Argivai. O local
foi visitado pelo executivo da Junta da União das
Freguesias que também
engloba Beiriz e Póvoa de
Varzim. Trata-se de um
espaço natural, complementar e enriquecedor
do projeto educativo e do
território envolvente, que
numa primeira fase comportou a definição dos caminhos que atravessam o

parque, a construção de pequenas pracetas em granito,
a instalação de fogareiros e
bancos de jardim e, por fim,
a plantação das árvores que
passam a enriquecer a flora
do parque, assim intitulado
por ‘Trilho das Autóctones’.
Este projeto tinha sido
recentemente apresentado
pelo autarca Ricardo Silva na
Grande Entrevista da Rádio
Onda Viva e foi edificado
no local onde se começou
a passar o chamado ‘Dia do

Anjo’, ou seja a segunda-feira a seguir à Páscoa, que este
ano vai novamente ser impossível devido ao Estado de
Emergência em vigor.
Paralelamente ao usufruto
do espaço para convívio e lazer, para uma fase posterior
está prevista a instalação de
uma Quinta Pedagógica,
onde os mais novos vão poder interagir com os animais
e adquirir mais conhecimentos sobre aspetos da vida rural.

PSP APANHA PESSOAS A BEBER ÁLCOOL NA VIA PÚBLICA

A PSP promoveu mais
uma operação de prevenção criminal e de fiscalização das medidas de controlo da pandemia COVID-19
na Póvoa de Varzim e em
Vila do Conde. Neste último caso em concreto, registaram-se quatro autos
de notícia por contraordenação devido ao consumo
de bebidas alcoólicas na
via pública, ou seja, foram
apanhadas quatro pessoas
a beber num espaço público, violando as regras
atualmente em vigor, tendo
sido aplicadas as respetivas
multas.
A ação decorreu no passado fim de semana nas
áreas das cidades e resultou
também na detenção de
um homem por condução
de automóvel sob efeito

do álcool e sem habilitação
legal para a condução, tendo o detido sido notificado
para comparecer junto do
Tribunal. As autoridades registaram ainda um auto de
ocorrência por consumo de
droga, tendo sido apreendida Liamba suficiente para
cerca de 10 doses. No total
foram fiscalizados 51 condutores e viaturas, sendo
que 29 foram submetidos
ao teste de álcool no sangue. Foram ainda verificadas
13 infrações ao Código da
Estrada e demais legislação
rodoviária, tendo passado os
respetivos autos de notícia
por contraordenação.
Em comunicado, a PSP
alerta que “irá manter-se
atenta e a desenvolver ações
de fiscalização das medidas
de controlo da pandemia”.

DUAS DETENÇÕES

A PSP deteve um estudante de 23 anos por suspeita de
tráfico de droga. A detenção
ocorreu ao final da tarde
(18h30) desta segunda-feira
na rua Giesteira de Cima. O
detido reside na Póvoa de
Varzim e foi apanhado na
posse de 134 doses de liamba, que lhe foram apreendidas por agentes do efetivo da
Esquadra de Intervenção e
Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde. Ao
jovem foi ainda apreendida
uma balança digital, um telemóvel e um moinho, entre
outros artigos relacionados
com a venda direta de estupefacientes, tendo sido
notificado para comparecer
junto das autoridades judiciárias.

Entretanto, a Divisão de
Investigação Criminal da
PSP deteve uma mulher no
decurso de uma operação
que incluiu o cumprimento
de um mandado de busca
desenvolvida na rua do Sol.
A rapariga de 23 anos, desempregada e residente em
Vila do Conde, foi detida na

tarde desta segunda-feira
(15h) no âmbito do combate ao crime de posse de
armas proibidas. Em concreto estava na posse de
uma soqueira (boxer) que
lhe foi apreendida, tendo
sido igualmente notificada
para comparecer junto das
autoridades judiciárias.

SOLENIDADES PASCAIS COM A PRESENÇA DE BISPO AUXILIAR

A Confraria do Santíssimo Sacramento já arrancou com as solenidades da
Semana Santa na Póvoa de
Varzim que, como sempre,
têm o epicentro na Igreja
Matriz, desta feita apenas no
interior e cumprindo todas
as regras sanitárias em vigor.
O destaque é a presença

do Bispo Auxiliar de Braga,
D. Nuno Almeida. As cerimónias começaram no domingo, com a Eucaristia Solene do Domingo de Ramos.
Segue-se, já esta quinta-feira,
às 17h, a celebração da Ceia
do Senhor. Na Sexta-feira, a
Celebração da Paixão ocorrerá às 15h e a Veneração ao

Senhor Morto será entre as
17h e as 21h, ficando o Sermão do Enterro e o Canto da
Verónica para o fecho do dia
alusivo à morte de Jesus. No
sábado, a Vigília Pascal será
às 21h e para domingo, às
10h, está marcada a Missa da
Ressurreição.
Apesar de não ser possível

manter a solenidade habitual
numa das mais antigas manifestações de fé e devoção
popular da cidade, as celebrações terão transmissão
pelas plataformas digitais da
paróquia da Matriz, possibilitando a chegada às casas
dos poveiros e a todos os
cantos do mundo.

