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DESTAQUE

P. VARZIM E V.CONDE LONGE DA LINHA DE RISCO
Póvoa de Varzim e Vila do
Conde continuam bastante
abaixo da linha de risco de
um eventual recuo ou suspensão da adoção de novos
alívios no confinamento,
como já sucedeu com algumas localidades. O úlimo
relatório de situação da Direção Geral da Saúde com
dados concelhios atualizados, publicado na passada
sexta-feira, apresenta os valores da incidência cumulativa a 14 dias relativamente
aos novos casos de Covid-19
entre 7 e 20 de abril.
O concelho poveiro voltou
a apresentar uma melhoraria significativa, tendo conseguido baixar de 75 para
51 casos por cada 100 mil
pessoas, ou seja, passou de
47 para 32 novos infetados
reais nessas duas semanas. O
município vilacondense permanece numa situação tranquila, tendo descido 44 para
43 casos por cada 100 mil
pessoas no mesmo período,
isto é, passou de 35 para 34
novos infetados reais.
Recorde-se que uma incidência superior a 120 casos
em 14 dias é o valor de referência acima do qual são
tomadas novas medidas de
controlo da pandemia. Na
região envolvente apenas
Famalicão está acima desse
patamar, com uma incidência de 146 casos por 100 mil
residentes.
EDIL CONFIANTE
MAS NÃO
DESCANSADO
A Póvoa de Varzim tem
vindo a diminuir nas últimas semanas a incidência
cumulativa da Covid-19. O
número de novos casos tem
descido de forma consistente
e tal deixa Aires Pereira confiante, mas não descansado
relativamente ao futuro: “É

que acorreram às praias nos
últimos dias e assegura que
“a Polícia Marítima vai começar a intervir” junto de
quem está a abusar e “a fazer
de conta que essas restrições
não estão em vigor”.

um número que nos dá alguma confiança, mas não
nos dá descanso porque nós
também não estamos sozinhos nesta pandemia. Também recebemos a influência
dos concelhos vizinhos e
daqueles que têm como destino a Póvoa de Varzim. Em
alguns deles há sinais preocupantes”. Daí a importância
reiterada pelo edil de serem
mantidos os bons comportamentos e cuidados para
evitar que o município tenha
de regredir nas medidas de
desconfinamento: “O nosso futuro coletivo vai ser o
resultado de cada uma das
nossas ações individuais”.
AUTORIDADES
PREOCUPADAS COM
CONCENTRAÇÕES
Apesar do bom comportamento geral das pessoas
ter sido notado por Aires
Pereira, as autoridades locais estão preocupadas com
alguns casos de concentração popular que aumentam
a cada dia que passa na região. Essa preocupação foi
realçada na recente reunião
do Conselho Municipal de
Segurança, que juntou PSP,
GNR, Polícia Marítima, Polícia Municipal, Bombeiros e
Delegação de Saúde. Perante este cenário reportado, o
autarca solicitou uma vigilância mais apertada na via
pública e um aumento da
intervenção dessas entidades, com reforço da presen-

ça e atuação fiscalizadora.
O edil prometeu também
desenvolver uma campanha
de sensibilização em espaços
de restauração e comércio
para atenuar o crescimento
dos contágios com o novo
coronavírus e evitar que os
números voltem a piorar.
A autarquia promete ficar
atenta ao que se irá passar
nos próximos dias, mas diz
“não se justificar impor, para
já, nenhuma das restrições
adicionais possíveis por lei,
designadamente a limitação
do acesso às praias, passadiços ou marginais”.
CONTINUA DEVER
GERAL DE
RECOLHIMENTO
Nos últimos fins de semana já se notou um aumento
no movimento de pessoas na
Póvoa de Varzim e na região
em geral. Um cenário que
coincide com o evoluir das
medidas de desconfinamento e com o fim da restrição
declarada de circulação entre concelhos. No entanto,
Aires Pereira lembra que
permanece “o dever geral
de recolhimento domiciliário” e que, nesse sentido,
os cidadãos apenas podem
sair de casa em função das
exceções permitidas na lei,
“como a ida ao supermercado ou para fazer exercício nas imediações”, por
exemplo. O presidente da
Câmara criticou inclusive o
elevado número de pessoas

CENTRO DE
VACINAÇÃO
BATEU RECORDE
Na Póvoa de Varzim o fim
de semana de 17 e 18 de abril
foi de novo máximo no número de pessoas vacinadas
em apenas dois dias. Para
preparar o regresso dos alunos do secundário às aulas,
1200 professores e pessoal
não docente foram inoculados no centro existente na
antiga Escola do Cruzeiro,
em Aver-o-Mar. Esse feito
mereceu o público reconhecimento da vereadora com
o pelouro da Coesão Social,
que destacou o trabalho
dos profissionais de saúde
do ACES PV/VC e dos colaboradores da autarquia.
Andrea Silva sublinhou que
este “foi o maior desafio que
a vacinação trouxe ao concelho até ao momento”, tendo
aproveitado para voltar a
“enaltecer o nobre trabalho
desenvolvido por todos os
intervenientes que diariamente fazem o sucesso deste
Centro de Vacinação contra à COVID-19”. A autarca

acrescentou ainda que, “no
geral, o rescaldo desta missão é bastante positivo, bem
como a adesão à vacina”. Saiu
de Beiriz o primeiro ventilador nacional certificado
SAIU DE BEIRIZ
O PRIMEIRO
VENTILADOR
NACIONAL
CERTIFICADO
As primeiras unidades do
ventilador desenvolvido pela
SYSADVANCE, empresa da
Póvoa de Varzim, e pela Ordem dos Médicos, já foram
disponibilizadas. Este equipamento, o único em Portugal a obter a marca CE, está
especialmente indicado para
os contextos mais sensíveis,
como os cuidados intensivos. Em meados deste mês
decorreu a entrega da primeira unidade do SYSVENT
OM1 nas instalações da
SYSADVANCE, na freguesia de Beiriz, onde está instalada a linha de produção.
As primeiras 15 unidades
seguiram para os hospitais
nacionais e no total vão ser
oferecidos 30 aparelhos às
unidades de saúde, no âmbito do movimento solidário
“Todos Por Quem Cuida”,
que a Ordem dos Médicos
constituiu juntamente com a
Ordem dos Farmacêuticos e
com a Apifarma.
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POLÍTICA

JORGE MACHADO É A APOSTA DA CDU
Dois advogados vão
encabeçar, nas próximas
eleições autárquicas, as listas da CDU à Câmara e à
Assembleia Municipal da
Póvoa de Varzim. A aposta da coligação PCP – PEV
foi dada a conhecer numa
sessão ao ar livre, em plena
Praça do Almada, na manhã do passado dia 17. Foi
Ricardo Galhardo, membro do Comité Central do
Partido Comunista, quem
apresentou os candidatos
sob o lema “Futuro de confiança”, com três palavras-chave: “trabalho, honestidade, competência”.
Jorge Machado vai repetir uma candidatura à
Câmara, tal como fez em
2009 e percebeu-se, ao longo da sessão, que a CDU
quer combater a ideia lançada pelo candidato do PS

que fez um apelo ao “voto
útil” nos socialistas já que
no entender de João Trocado só o PS pode contrariar
a maioria do PSD que governa a Câmara há várias
décadas. Jorge Machado,
deputado na Assembleia da
República entre 2005 e 2019,
realçou que os vereadores
do PS não fizeram oposição
e, por isso, questionou essa
teoria do voto útil. O cabeça de lista quer levar a CDU
para o executivo de forma a
serem levantados temas que
a Câmara aborda ao de leve
ou nem sequer analisa, dando como exemplo matérias
que a autarquia não atualiza,
como a Carta Educativa.
João Martins vai tentar
continuar na Assembleia
Municipal, onde é o único representante da CDU e
aproveitou o momento de

anúncio da candidatura para
prestar contas e realçar que
a coligação levantou na diversos assuntos ligados à te-

mática dos transportes, habitação, educação, preços da
água e resíduos, pagamento
de subsídios e a funcioná-

rios e a defesa da criação
de um jardim urbano no
lugar onde está a Praça de
Touros.

CANDIDATO DO PS QUER MAIS POVEIROS
COM DIREITO AO TARIFÁRIO SOCIAL DA ÁGUA

João Trocado veio a público lamentar que apenas
“567 beneficiários poveiros
são apoiados pelo Município no pagamento da fatura da água”. A propósito
do aumento do número de
beneficiários das tarifas sociais da energia, devido aos
efeitos económicos da pandemia, o candidato do PS à
Câmara da Póvoa foi verificar os dados publicados
pela DGEG e constatou

“que a tarifa social de eletricidade abrange exatamente
6653 agregados familiares
do concelho da Póvoa de
Varzim”. O socialista comparou esses números com o
tarifário social da autarquia
poveira para a fatura da água
e sublinha que “o desconto
só está a ser aplicado (...) a
menos de 9% das famílias
que dele poderiam beneficiar se os critérios fossem
idênticos”. João Trocado afir-

ma que fica de fora a larguíssima maioria das famílias
economicamente vulneráveis”, algo que lamenta por
“ser tremendamente injusto”.
O líder da concelhia defende
“a necessária revisão dos tarifários para tornar a fatura
da água mais justa para todos os poveiros”, reservando
para o programa eleitoral
“todos os detalhes sobre a
proposta do PS”.

LIBERAIS POVEIROS CRITICAM
PRIORIDADES AUTÁRQUICAS
NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO
O partido Iniciativa Liberal emitiu um comunicado a
criticar a demora da Câmara da Póvoa na remoção do
fibrocimento das escolas. O
coordenador do Núcleo Territorial da Póvoa de Varzim
acusa o Município de esperar 16 anos para resolver a
situação, lembrando que a
fibra de amianto é um material potencialmente cancerígeno. Ricardo Zamith en-

tende que “é uma obrigação
moral dar prioridade à saúde
dos Poveiros, especialmente
às crianças”.
O responsável da IL entende ainda que é fundamental
investir “na melhoria das
mesmas
infraestruturas”,
considerando que “há escolas do primeiro ciclo onde
é notória a falta de investimento, sendo que algumas
continuam nas mesmas con-

dições de há 40 anos”. Na
informação enviada à Onda
Viva são criticadas as “obras
avulsas” e defendido “um
diagnóstico geral sobre as
necessidades”, em detrimento do plano do atual executivo PSD de “navegar à vista
rumo às eleições”. A IL promete “continuar a debater-se
pelo que é realmente prioritário: a educação e a saúde
das crianças”.
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MUNICÍPIO

IDOSOS APONTAM ASPETOS POSITIVOS
E A MELHORAR DE PROJETO MUNICIPAL
O Cine-Teatro Garrett,
recentemente reaberto, foi
palco do seminário “Envelhecimento e promoção
de saúde mental: desafios
e oportunidades”. O evento
foi promovido pelo Município da Póvoa de Varzim
em parceria com a Escola Superior de Saúde do
Politécnico do Porto. A
abertura da sessão foi feita
pelo autarca Aires Pereira,
seguindo-se as intervenções do Provedor do Idoso,
Justino Pereira, de Alexandre Kalache, do International Longevity Centre
Brazil, de Rui Garcia, da
Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto e de
Andrea Silva, vereadora da
Coesão Social da Câmara.
Destaque para a apresentação pública dos resultados da primeira avaliação do projeto ‘Póvoa
de Varzim: Cidade Amiga
das Pessoas Idosas’. Foram
escutados alguns testemunhos de idosos residentes
no concelho que permitiram perceber os pontos
positivos e aspetos a melhorar, em termos de acessibilidade e serviços, em
cada freguesia. Foi também frisado que a maioria
dos inquiridos manifestou
grande satisfação pelas
atividades lúdicas e desportivas promovidas pelo
Município e pelos Centros
Ocupacionais de Aver-o-Mar e da Lapa. Outro
ponto ressaltado pelos idosos foi a requalificação de
alguns espaços públicos,
jardins e acessos pedonais,

quatro localidades onde já
foram recolhidas mais de 18
toneladas de resíduos verdes. A iniciativa avança agora para Amorim e Terroso.
APOIOS MUNICIPAIS
BAIXAM EM ABRIL

melhorando as condições de
acessibilidade a quem tem
mobilidade reduzida.
REABREM CENTROS
OCUPACIONAIS
Os Centros Ocupacionais
situados nas antigas escolas
primárias da Lapa e do Cruzeiro vão reabrir a 3 de maio.
A garantia foi dada pela autarquia e a decisão chega na
sequência do facto da maioria dos utentes já ter sido
vacinada. As duas estruturas
de apoio e combate ao isolamento e à exclusão social da
população idosa estão encerradas há várias semanas
por causa das regras impostas pela pandemia, mas estão
agora em condições de voltar a funcionar.
18 TONELADAS
DE RESÍDUOS VERDES
RECOLHIDOS
EM 4 FREGUESIAS
Até ao final do mês de
maio a Câmara da Póvoa de
Varzim conta ter instalados
621 contentores para a deposição dos resíduos verdes em

todas as freguesias do concelho. Nesta altura já começou essa recolha seletiva no
âmbito do projeto global de
biorresíduos recentemente
apresentado pelo município.
Recorde-se que o objetivo é
retirar do contentor de lixo
comum os resíduos verdes e
encaminhá-los para a Central de Valorização Orgânica
da LIPOR, para produção de
um composto de alta qualidade. A operacionalização
deste processo continua a
decorrer com ações públicas
de sensibilização nas várias
freguesias. Mais de centena e
meia de contentores já estão
ao serviço em Aguçadoura,
Navais, Estela e Laúndos,

Tal como vem fazendo no
final de cada mês, a Câmara
da Póvoa de Varzim revela
que gastou 27 mil euros em
medidas de apoio e coesão
social em abril, menos 15
mil que em março. Uma
diminuição que se vem fazendo sentor e que está relacionada com o avanço do
desconfinamento no concelho. A edilidade indica que
houve 592 pedidos de apoio,
o que significou um universo de 932 beneficiários.
Detalhando os dados, à
autarquia chegaram 123 pedidos de refeições e foram
servidas 534 refeições gratuitas que custaram aproximadamente 1250 euros. No
mesmo âmbito, foram entregues 15 cabazes alimentares
que beneficiaram 23 pessoas,
assim como foram feitas 123
entregas ao domicílio para
171 beneficiários, no valor
de 1420 euros.
O Fundo Local de Emergência foi ativado para
acudir a 65 casos que implicaram um investimento
de quase 17 mil euros. Por
áreas o apoio mais significativo foi na área da Habitação
(quase 13 mil euros para 34
pedidos), seguida da Saúde,
Alimentação e Educação
(somam mais de 4 mil eu-

ros). Sobre o pagamento
da fatura da água houve
550 pedidos para a Tarifa
Social e 55 para o Tarifário Familiar que resultaram num apoio superior
a 7 mil euros . A linha de
apoio psicológico atendeu
2 pessoas, enquanto a linha
dedicada ao apoio social
teve 88 beneficiários e a
linha dedicada à violência
doméstica não teve de ser
ativada.
ESPAÇO CIDADÃO
JÁ ESTA A
FUNCIONAR
Já abriu o novo Espaço
do Cidadão no Centro de
Atendimento Municipal
localizado na Praça do Almada. A autarquia poveira
realça que a entrada em
funcionamento sucedeu
no início desta semana e
vem reforçar a oferta de
serviços do equipamento
situado no centro da cidade. O Espaço do Cidadão
do CAM está aberto ao público entre as 8h30 às 15h
com um catálogo diversificado de serviços digitais
e de entidades parceiras
ligadas à administração
central, como a Autoridade Tributária, a Segurança
Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, entre outros. No
local existem funcionários
qualificados para ajudar
os cidadãos a beneficiar
da vasta oferta disponível,
aumentando a eficiência
e reduzindo os tempos de
espera.

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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MUNICÍPIO

PÉRIPLO PELO CONCELHO PARA VISITAR OBRAS
O presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim continua o périplo de visitas por
algumas obras que estão a
decorrer no concelho.
A mais recente foi a Beiriz,
de onde saiu a promessa de
que daqui a três meses estarão concluídas as obras de
requalificação e ampliação
da Rua da Fontinha até à Rotunda da Rua do Cruzeiro,
num investimento de cerca
de 600 mil euros por parte
da autarquia.
A política de proximidade de Aires Pereira tam-

bém o levou a Rates, onde
a empreitada do Campo de
Futebol está praticamente
concluída,
encontrando-se apenas em fase final de
construção o espaço do bar
e da sede da Associação de
Amizade de S. Pedro de Rates, sendo o mês de junho o
prazo previsto para terminar
uma obra avaliada em mais
de 1,7 milhões de euros.
Anteriormente, o líder do
executivo poveiro tinha ido
ver as obras de modernização das escolas das Machuqueiras (Laundos) e da Gies-

teira (cidade), que decorrem
em simultâneo e que devem
ficar prontas em março do
próximo ano, igualmente
num investimento global
conjunto de 1,7 milhões de
euros.
Finalmente, destaque para
a visita a duas obras na zona
sul da cidade, as requalificações do Bairro dos Pescadores e das instalações
do Leões da Lapa, num investimento somado de 1,5
milhões de euros e prazo
de conclusão de ambas em
meados do mês de agosto.

VAI ARRANCAR FORMAÇÃO DA CAMISOLA POVEIRA
É já esta quinta-feira
que começam as sessões
de formação da Camisola
Poveira. Neste dia 29 serão
assinados os protocolos
que formalizam o processo, que terá dois regimes
de aprendizagem com condições, horários e turmas
diferentes.
Um é a via da Formação
Profissional,
organizada
pelo Instituto de Emprego
e Formação Profissional,

que terá a duração de 300
horas e destina-se às pessoas
que querem certificar as habilidades enquanto artesãos
e produtores, podendo aceder pessoas em situação de
desemprego ou de emprego
ativo que tenham o 9.º ano.
O outro é um Curso Ocupacional de Tempos Livres,
promovido pela Associação
Amigos do Museu, que decorrerá em período pós-laboral para todos os interes-

sados, independentemente
da situação profissional, habilitações e idade.
O Centro Póvoa Empresas,
situado no recém-inaugurado Centro Coordenador de
Transportes, onde também
está instalado o Centro Interpretativo e de Formação
da Camisola Poveira, será o
epicentro da formação em
ambos os casos, segundo
anunciou a Câmara.
Aires Pereira já sublinhou

que o objetivo é fomentar a
aprendizagem da confeção e
a divulgação deste produto
artesanal poveiro, ao mesmo
tempo que estimula a profissionalização do trabalho e
alavanca o empreendedorismo local.
As inscrições continuam
abertas e mantém-se a promessa de reverter a totalidade do custo de venda de cada
camisola para quem as vai
produzir.
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EDUCAÇÃO

MINISTRO DO ENSINO SUPERIOR INAUGUROU
NOVAS INSTALAÇÕES DA ESMAD E DA ESHT
A cerimónia de inauguração das novas Instalações
da Escola Superior de Media
Artes e Design e da Escola
Superior de Hotelaria e Turismo realizou-se no passado dia 19 no campus 2 do
Instituto Politécnico do Porto com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior. Manuel
Heitor veio até às instalações da antiga ESEIG, na
fronteira entre Vila do Conde e Póvoa de Varzim como
reconhecimento da relevância do dia que também ficou
marcado pelo regresso às
aulas do ensino secundário
e superior.
O governante veio inaugurar as ampliações efetuadas
na ESMAD, que passa a ter
uma nova oficina, estúdios
e suites de edição, enquanto

que na Escola de Hotelaria
Turismo foram inaugurados
os laboratórios de aplicação
e o restaurante. Cerca de 2
milhões de euros é o valor
do investimento global nestas novas infraestruturas.
A sessão contou também
com a presença de João Rocha, que lidera o Instituto
Politécnico do Porto e dos
presidentes das duas escolas: Olívia Silva da ESMAD
e Flávio Ferreira da ESHT.
A Câmara da Póvoa de Varzim fez-se representar pelo
presidente, Aires Pereira,
enquanto o município vila-condense enviou o vice-presidente Pedro Gomes. A
acompanhar a visita estiveram ainda os presidentes das
Associações Empresariais da
Póvoa de Varzim e de Vila
do Conde.

NAS ESCOLAS JÁ SE APRENDE A PEDALAR EM SEGURANÇA
Cinco escolas da Póvoa de Varzim estão a dar
andamento ao projeto “É
Bom Pedalar Aqui!”. Trata-se de uma ideia lançado
pela autarquia durante a
Semana Europeia da Mobilidade e que tem como
“objetivo dar aos alunos
do 1.º ciclo a oportunidade de aprender a andar
de bicicleta na escola, em
total segurança”. Segundo
o Município, “mostraram
interesse em aderir a esta
iniciativa, totalmente financiada pelo Fundo Ambiental/ENEA, as Escolas
de Cadilhe (Amorim), do
Teso (Estela), da Granja
(Rates), do Desterro e do
Século (ambas na Póvoa

segura e incentivo ao uso
partilhado e responsável do
espaço público”.
CRIANÇAS VÃO
PODER APRENDER
LINGUAGEM
SECRETA DE BEIRIZ

de Varzim)”. Nestes cinco
estabelecimento de ensino
foram já instalados pavimentos e sinalética de curtos
circuitos cicláveis. Será nes-

sas mini-ciclovias escolares
que “as crianças vão poder
ter workshops teórico-práticos em grupo de utilização da bicicleta, circulação

As escolas do 1º Ciclo
das Freguesias da Póvoa
de Varzim, Beiriz e Argivai
receberam esta semana o
jogo ‘Os Erguinas de Beiriz’.
A oferta foi feita pela junta
liderada por Ricardo Silva
com o objetivo de “divulgar
e preservar, junto dos mais
novos, a linguagem secreta
dos pedreiros de Beiriz, uma
comunidade que no início
do século XX desenvolveu

termos linguísticos próprios de modo a poder comunicar sem que ninguém
percebesse”. A entidade salienta que, “à semelhança
da entrega dos Jogos Tradicionais Poveiros nos estabelecimentos de ensino,
também esta iniciativa visa
manter vivas tradições,
usos e costumes das três
freguesias”.

Algarve
Gran Canária
Madeira
Açores
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EDUK’ARTE QUER DIMINUIR ABANDONO ESCOLAR
NO SEIO DA COMUNIDADE CIGANA POVEIRA
Já foi inaugurado o novo
espaço dedicado à implementação do projeto
eduK’ARTE, uma iniciativa do Agrupamento de
Escolas Cego do Maio no
âmbito do Plano Nacional
de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário.
O objetivo deste projeto de
intervenção comunitária,
que começou no início do
mês, mas apenas agora foi
apresentado, é diminuir o
abandono e o absentismo
escolar dos alunos de minorias étnicas que frequentam a escola (1º ao 9º ano).
De acordo com Arlindo
Ferreira, diretor do agrupamento, a ideia é abranger
não só alunos de etnia cigana, mas sim todos aqueles
que procuram integrar-se
ou pertencem a famílias
com vulnerabilidade socioeconómica. O professor
admitiu que os alunos saíram bastante prejudicados
com a questão da pandemia e do ensino em casa e

dessa forma pretende recuperar o tempo perdido. A
ideia é aproveitar o projeto
para que os alunos com mais
dificuldades possam ter a
oportunidade de ter atividades no verão.
Henrique
Ferreira
é
ocoordenador do projeto
que abrange cerca de 50 beneficiários diretos e indiretos e descreveu-o como algo
benéfico para a educação e
para o sucesso dos alunos.
O eduK’ARTE tem Miguel
Maia, de 26 anos, como representante da etnia cigana.
Ele considera a Póvoa de
Varzim, cidade onde nasceu,
uma terra inclusiva e que
procura integrar a comunidade, tendo admitido que a
pandemia veio alterar hábitos e que os alunos de etnia
cigana cada vez menos frequentam as aulas.
Na inauguração esteve
também presente Aires Pereira, presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim, que
falou sobre a importância

da “igualdade de acesso a
oportunidades e o combate
à exclusão social”, permitindo que o concelho “evolua
com base no respeito pela
inclusão, integração e diversidade”. A edilidade disponibiliza recursos humanos
e apoio financeiro, estando
disponível para alocar outro
tipo de material ou apoio logístico necessário. Para além
deste apoio, o eduK‘ARTE
tem o Instituto Maria Paz
Varzim como entidade gestora e conta com vários parceiros: União de Freguesias
da Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai; Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação da
Póvoa de Varzim; UDCA –
União Desportiva e Cultura
de Argivai/Campo de Jogos;
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Cego do
Maio; Varazim Teatro; ACES
Grande Porto IV – Delegação da Póvoa de Varzim/Vila
do Conde; Associação Pró-Música da Póvoa de Varzim
e Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens da Póvoa
de Varzim.
Em relação à pandemia,
aproveitando a presença da
imprensa, o diretor Arlindo
Ferreira revelou que o regresso às aulas presenciais
correu bem no Agrupamento de Escolas Cego do
Maio, realçando a consciencialização existente para o
distanciamento social e a

higienização das mãos. O
professor destacou também que o facto de os docentes já terem tomado a
primeira dose da vacina
contra a Covid-19 transmite mais segurança, tendo ainda frisado que não
existiu até ao momento
nenhum caso positivo desde o arranque do terceiro
período.

Piano • Guitarra • Violino
Flauta • Canto • Guitarra
elétrica • Bateria • Baixo
Saxofone • Violoncelo

Aulas
presenciais
e online

NOVAS OFERTAS !
Danças urbanas
Ballet clássico
Curso de Teatro

Praça Luís de Camões 57C

emusicavila@gmail.com
t: 933 386 214

www.moosik.pt

/moosik.pt

8 | 29 ABRIL 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

ECONOMIA

MAIS 1781 DESEMPREGADOS DESDE INÍCIO DA PANDEMIA
O número oficial de
desempregados
registou
uma subida muito ligeira na Póvoa de Varzim e
uma descida também pequena em Vila do Conde.
De acordo com as últimas
estatísticas do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, no final de março
havia 2814 pessoas registadas como desempregadas no município poveiro,
mais 16 que em fevereiro.

Na mesma data havia 3248
desempregados registados
no concelho vilacondense, menos 28 que a anterior
referência. Fazendo as contas, nestas duas localidades
somavam-se 6062 pessoas
desempregadas no final de
março, menos 12 que no mês
de fevereiro. No entanto, se
compararmos ao período
anterior ao início da pandemia, no final de fevereiro
de 2020, em que havia 4281

cidadãos sem trabalho, nesta
altura há mais 1781 desempregados nos dois municípios. Mantém-se a tendência
de haver mais mulheres do
que homens desempregados em ambos os concelhos
e o grupo etário 35-54 anos
permanece como o mais afetado com quase metade dos
desempregados, sendo que a
maior parte destes cidadãos
está à procura de uma nova
ocupação laboral. O fim do

trabalho não permanente
e os despedimentos são os
principais motivos para as
novas inscrições no centro
de emprego.
FORMAÇÃO
ATENUA NÚMEROS
O número de inscritos nos
dois concelhos tem sido bem
superior ao de colocações em
novos postos de trabalho: na
Póvoa houve 281 inscritos

em março e somente 48 colocações; em V. Conde houve 331 inscrições e foram
colocadas 73 pessoas.
A contribuir para esta diminuta descida do desemprego registado na região
está o aumento do número
de pessoas sem trabalho
em ações de formação e
programas de emprego no
IEFP, dado que estes não
contam para as estatísticas
do desemprego registado.

INSOLVÊNCIA DE IBERODYE ATIRA DEZENAS PARA O DESEMPREGO
A Iberodye está insolvente e 52 trabalhadores foram
forçados a acionar o Fundo
de Garantia Salarial. A tinturaria localizada em Macieira, Vila do Conde, atravessava dificuldades há algum
tempo com dívidas a fornecedores, Segurança Social,
Finanças e banca. A situação
agravou-se com a pandemia
e durante o confinamento foi
necessário recorrer ao layo-

ff. No ínicio de ano cerca de
cinco dezenas de funcionários foram alvo de um despedimento coletivo. Agora,
os que restaram já levavam
dois meses de vencimentos
em atraso e ficaram sem trabalho, tendo rescindido por
falta de pagamento. A esperança é começar a receber o
dinheiro do subsídio de desemprego a partir de maio,
embora a situação já não

esteja a ser fácil para alguns.
Em declarações ao JN, um
trabalhador lamentou a atitude da administração e criticou a falta de consideração
por quem trabalhava há tantos anos na empresa que já
foi Belfil e Condytinge e que
recentemente tinha investido 3 milhões de euros com o
apoio do programa Portugal
2020 e tinha sido distinguida
pelo IAPMEI em 2018..

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 29 ABRIL 2021 | 9

FREGUESIAS

FEIRA DA ESTELA ENCERRARÁ
SE HOUVER INCUMPRIMENTOS

A Feira da Estela corre
sérios riscos de ser encerrada ou limitada caso continuem a não ser respeitadas as regras impostas pela
DGS face à atual situação
pandémica.
Aires Pereira admitiu
“a preocupação” perante
o que se passou nos primeiros domingos após a
reabertura do evento a to-

dos os setores de atividade.
“A concentração anormal
de pessoas e o incumprimento das normas de segurança e afastamento social”
foram notados pela GNR.
Nesse sentido, o autarca revela que foram tomadas novas medidas que levem ao
cumprimento dos planos de
contingência e apela ao bom
comportamento de feiran-

tes e clientes no sentido de
evitar aglomerados. Daí ter
sido decidido, por exemplo,
proibir o estacionamento ao
longo da estrada junto ao recinto. Tudo para evitar uma
eventual decisão mais dura,
como o próprio encerramento da feira que decorre
aos domingos de manhã na
freguesia mais a norte do
concelho poveiro.

DEVOTOS CELEBRAM EM BALASAR
17 ANOS DE BEATIFICAÇÃO
Mesmo em tempo de
pandemia e de algumas limitações inerentes, muitos
devotos e peregrinos participaram no festejo do 17.º
aniversário da beatificação
de Alexandrina de Balasar.
O programa comemorativo integrou diversas cerimónias no sábado e no
domingo passados. Como

Alexandrina “Viver comPAIXÃO”foi o lema das celebrações em que se rezou
pelas vítimas da Covid-19,
pelos sacerdores e vocações,
pela Família e São José (padroeiro da beata).
O arcebispo de Braga marcou presença na missa das
11h e D. Jorge Ortiga aproveitou a oportunidade para

expressar a esperança de que
a situação de pandemia que
vivemos se vá desanuviando.
O responsável pela diocese
pediu a intercessão de Alexandrina no alívio da doença da Covid-19 e lembrou
o exemplo de vida da beata
poveira para mostrar que é
possível ultrapassar momentos de sofrimento.

1996 - 2021

PARQUE INDUSTRIAL DE LAÚNDOS, LOTE 11
PÓVOA DE VARZIM
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FOGOS COMEÇAM A SER UMA CONSTANTE

Os Bombeiros da Póvoa
de Varzim voltaram a ser
chamados, no passado dia
18, para combaterem um
fogo na zona florestal das
freguesias de Rates e Terroso. O alerta foi dado pouco depois das 9 e meia da
manhã e mobilizou quatro
viaturas e onze operacionais. Nesse mesmo domingo, ao princípio da tarde

(13h52), uma equipa com
quatro bombeiros de Vila
do Conde acorreu, num veículo, a apagar um fogo em
zona de mato na freguesia de
Guilhabreu.
No dia seguinte, o fogo
voltou a Terroso. O alerta foi
dado às 13h45 e para o local,
numa zona de povoamento
florestal em Sejães, seguiram
15 elementos e 6 viaturas dos

Bombeiros da Póvoa.
Anteriormente, no dia 17,
em Macieira, um incêndio
igualmente num espaço de
floresta deu trabalho quanto
baste aos bombeiros de Vila
do Conde, que contaram
com uma ajuda das corporações da Trofa e de Santo
Tirso. No total o combate
às chamas foi efetuado por
duas centenas de bombeiros.

DETIDO NA PÓVOA POR GERIR CASA DE PROSTITUIÇÃO EM LISBOA
Um homem com 51 anos
foi detido pela PSP sob a
suspeita de, a partir de uma
habitação na Póvoa de Varzim e através de videovigilância, gerir uma casa de
prostituição em Lisboa. Na
operação foi também constituída arguida uma mulher pela prática do mesmo
crime de lenocínio, ou seja
favorecimento à prática de
prostituição.
A investigação permitiu apurar que o homem
“angariava mulheres para
se prostituírem numa casa
que o mesmo geria em

Benfica”, mas era da residência poveira que, através
de videovigilância, geria o
“negócio” e exigia as quantias monetárias pagas pelos
clientes. O processo de gestão da casa era, neste contexto, garantido através de
uma das mulheres, “que lhe
transmitia e recebia indicações das normas a adotar,
assegurando todo o suporte
e gestão logística da atividade, permitindo-lhe receber
enormes dividendos monetários, alguns dos quais eram
utilizados para pagar às colaboradoras”, explica a PSP em

comunicado. Quatro buscas
domiciliárias realizadas em
Lisboa e no distrito do Porto resultaram na apreensão
de 2880 euros – que corresponderão à comissão que as
colaboradoras entregavam
ao suspeito –, vários telemóveis e outros objetos com
importância probatória para
a investigação. Apresentado
a interrogatório judicial, o
homem ficou em prisão preventiva.
POVEIROS DETIDOS
Duas pessoas residentes

na Póvoa de Varzim figuram
entre as várias detenções
feitas pela PSP nos últimos
tempos na área metropolitana.
Uma sucedeu no passado
sábado à noite (23h15), no
bairro da Pasteleira Nova,
numa ação de combate ao
tráfico de droga. Uma mulher desempregada da Póvoa foi apanhada com outros dois homens do Porto
na posse de 115 doses de
Cocaína e 182 doses de Heroína. Foi ainda apreendida
a quantia de 249 euros aos
trio.

Outro caso sucedeu
na madrugada (3h30)
da última segunda-feira
em Matosinhos, quando
um homem de 30 anos,
morador na Póvoa, foi
apanhado com mais dois
comparsas do Porto e
Leça do Balio que andavam a furtar no interior de estabelecimentos
comerciais na zona da
Senhora da Hora. O trio
estava na posse de diversos artigos furtados de
uma esteticista e de um
café, tendo ainda tentado
assaltar uma lavandaria. .
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BURLÃO TENTOU VENDER TELEMÓVEIS
FALSOS A COMANDANTE DA PSP
O Comandante da 8.ª
Esquadra de Investigação
Criminal (Caxinas) foi alvo
de uma tentativa de burla
e contrafação. O insólito
aconteceu no Parque de
Estacionamento do hipermercado Pingo Doce, em
Argivai, às 13h38 da passada quinta-feira. O burlão, um feirante natural de
Olhão e residente na Póvoa
de Varzim, acabou detido
pelo comissário que lidera
a unidade. O suspeito, com
37 anos de idade, decidiu

interpelar o oficial da PSP
desconhecendo quem ele
era, “visando de forma astuciosa, por via de engano,
proceder à venda de três telemóveis falsos, fazendo-os
passar por verdadeiros”. Os
equipamentos em questão
eram dois SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G e um
IPHONE 12 PRO cujo valor
real de mercado rondaria
os 4000 euros, sendo que o
detido propôs a compra dos
mesmos por 400 euros cada
telemóvel. Por suspeita de

respetivas denúncias pelos
representantes das marcas
lesadas. O detido já estava
referenciado pela PSP pela
prática de diversos ilícitos
criminais contra o património.
ilicitude, o burlão foi informado da condição policial
do autuante e os aparelhos
apreendidos e sujeitos a
auto de exame por peritos
em falsificações Na sequência, foram formalizadas as

APANHADO
COM DROGA
Um homem com 34 anos
foi detido anteontem, ao
princípio da noite, sob a acusação de um crime de tráfico
estupefacientes, na Avenida

general Humberto Delgado, em Vila do Conde.
Elementos da 8.ª Esquadra
de Investigação Criminal
detetaram o indivíduo, residente em Rio Mau, tendo
avançado para uma operação que permitiu “surpreender” o suposto traficante na posse de 90 doses
de cocaína e de dinheiro
proveniente, supostamente, da atividade ilícita. Foi
também apreendida a viatura que o homem utilizava.

PSP DETEVE EMPRESÁRIO POR AMEAÇAR A EX-COMPANHEIRA
Um empresário de 58
anos foi detido em Vila do
Conde numa ação de combate ao crime de violência
doméstica. A detenção
ocorreu no passado dia 15
e foi efetuada por agentes
da Divisão de Investigação
Criminal da Polícia de Segurança Pública.
O suspeito da prática de

injúrias e ameaças sobre a
ex-companheira foi intercetado em cumprimento de
um mandado de detenção.
FURTOS VOLTAM
A CAXINAS
Um supermercado da cadeia Minipreço foi assaltado
nas Caxinas. Eram cerca das

5h da madrugada da passada segunda-feira quando
um grupo de encapuzados
destruiu a porta de vidro
da entrada. Do interior levaram diversos produtos e
uma quantia indeterminada.
As imagens foram captadas
pelo sistema de videovigilância. Desconhece-se o
valor dos prejuízos. A PSP

tomou conta da ocorrência
e a Polícia Judiciária foi chamada a investigar mais este
caso na zona.
Anteriormente, na madrugada do passado dia 15, uma
máquina de tabaco também
foi furtada da Padaria Veiga,
situada na Rua da Praia, nas
Caxinas. Os larápios atuaram encapuzados, por volta

da 1h30 da madrugada,
tendo destruído a porta da
entrada que era feita em
vidro para aceder ao interior e consumar o crime.
O estabelecimento tem
video-vigilância que permitiu perceber como tudo
aconteceu, estando agora
a investigação a cargo das
autoridades policiais.
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VÍTOR CARDOSO CONQUISTA BOLSA DE 5,3 MILHÕES
Um poveiro ganhou uma
bolsa de 5,3 milhões de euros para dirigir e criar um
grupo de investigação na
área da gravitação no Instituto Niels Bohr. O anúncio
foi feito pelo Instituto Superior Técnico, onde leciona o físico Vítor Cardoso.
A bolsa é concedida pela
fundação dinamarquesa
Villum Fonden.
À Lusa, o docente e in-

vestigador do Centro de Astrofísica e Gravitação do IST,
em Lisboa, disse que espera
ter o grupo de investigação
criado e instalado no fim de
2022, ano em que se celebra
o centenário da atribuição
do Prémio Nobel da Física
ao dinamarquês Niels Bohr,
que ajudou a estabelecer os
alicerces da física quântica.
Apesar de assumir a direção do novo grupo de inves-

tigação da Universidade de
Copenhaga, o físico natural
de Argivai vai manter em
paralelo a atividade de investigação e docência no IST,
onde dirige o Departamento
de Física. Vítor Cardoso é
especialista no estudo de ondas gravitacionais e buracos
negros e foi um dos dez investigadores premiados com
uma bolsa que terá a duração de seis anos.

CORRENTES D’ESCRITAS E PORTO EDITORA
HOMENAGEIAM LUÍS SEPÚLVEDA EM PRÉMIO
Luís Sepúlveda vai dar
nome ao até agora designado Prémio Conto Infantil
Ilustrado Correntes D’Escritas | Porto Editora. A decisão foi revelada no passado
dia 16, quando passou um
ano da morte do escritor
chileno que era presença habitual no evento literário da
Póvoa de Varzim. Sepúlveda
faleceu vítima da Covid-19 e
é assim homenageado pela
organização do encontro
de expressão ibérica e pelos

responsáveis da editora, em
reconhecimento pelo contributo ao estímulo à leitura
junto dos mais novos. A partir de 2022 passará a haver o
Prémio Literário Luís Sepúlveda.
O autor sul-americano foi
o destaque da edição virtual
realizada este ano e continuará a estar associado ao
premiar, anualmente, contos
infantis ilustrados inéditos, em língua portuguesa,
realizados por alunos que

frequentem o 4.º ano, privilegiando os textos que veiculem as principais ideias que
sempre estiveram presentes
na obra de Luís Sepúlveda:
a defesa do ambiente, o respeito pelo outro, a amizade,
a solidariedade social e a
liberdade. Já agora, a data
limite de entrega dos trabalhos é o dia 3 de janeiro de
2022, sendo os vencedores
anunciados durante a próxima edição que acontecerá de
21 a 24 de fevereiro .

OBRAS DE PAULO REGO PARA
APRECIAR NO GARRETT
Por esta altura a Póvoa de
Varzim está a acolher uma
exposição que tem o enfoque numa das mais afamadas pintoras portuguesas:
Paula Rego. A mostra chama-se “O grito da imaginação” e contém obras de
gravura, pintura e desenho

feitas entre 1975 e 2004, que
podem ser apreciadas no cine-teatro Garrett no horário
de abertura ao público.
Esta iniciativa integra-se no Programa de Exposições Itinerantes da Coleção
de Serralves, com o objetivo
de tornar este acervo aces-

sível a públicos diversificados de todas as regiões do
país.
A presidente da Fundação
de Serralves, Ana Pinho, e o
Diretor do Museu de Serralves, Philippe Vergne, foram
recebidos na inauguração
pelo edil Aires Pereira.
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VILA DO CONDE

HUGO REI AMORIM FOI
ANUNCIADO PELA CDU

A CDU anunciou que
Hugo Rei Amorim (gestor de recusros humanos,
na foto à esquerda) será
candidato à presidência da
Câmara de Vila do Conde
e Victor Hugo Lopes (contabilista) será o primeiro
candidato à Assembleia
Municipal. A coligação
PCP-PEV salienta que ambos “estão comprometidos
com os interesses e aspirações dos vilacondenses”,
prometendo “que não virarão a cara a essa luta pelo

desenvolvimento do concelho”. A apresentação pública

PSD LANÇA MAIS
CANDIDATOS A
JUNTAS DE FREGUESIA
O PSD tem mais candidatos à presidência de Juntas
de Freguesia no âmbito do
projeto “Vila do Conde parte de nós”.
Eurico Oliveira, de 43
anos, vai procurar triunfar
em Mindelo. André Araújo
foi o escolhido para ser o ca-

beça-de-lista em Modivas.
Carlos Costa, de 51 anos,
foi o escolhido para Fornelo / Vairão e Inês Faria
Costa, de 31 anos, encabeça a lista em Touguinha /
Touguinhó.
O candidato à Câmara,
Pedro Soares, manifestou a
confiança nos concorrentes
e reiterou a crença na obtenção de um bom resultado em todo o concelho.

dos candidatos da CDU
realiza-se a 1 de Maio.

PARQUES E JARDINS COLOCAM V.CONDE NO TOPO DE RANKING
Vila do Conde surge no
pódio de um estudo das cidades portuguesas com a
maior área de parques e jardins por pessoa.
Segundo a edição online
da revista Executive Digest,
o motor de busca Holidu
realizou uma pesquisa, através de uma base de dados
Open Street Maps, na qual
foi possível obter a superfície de cada parque nas 50

principais cidades nacionais, destacando as 10 mais
verdes.
Depois do Porto e da
Maia, aparece então Vila do
Conde no terceiro lugar com
0.38m2 de parques e jardins
por 1000 habitantes.
A publicação faz até uma
sugestão: “Entre o Cais das
Lavandeiras e a ponte que
atravessa o Rio Ave está a
Praça da República onde se

insere um bonito jardim ladeado pelo rio e por casas
dos séculos XVIII e XIX. Se
quiser praticar exercício físico, visite o Parque de Jogos
Municipal com campo de
voleibol de praia, campos de
ténis e campo de basquetebol”. Vila do Conde supera
no top-10 ranking as cidades
de Braga, Portimão, Oeiras,
Lisboa, Viseu, Loulé e Almada.

ELISA FERRAZ COMEÇOU A
PRESTAR CONTAS AOS MUNÍCIPES
Já arrancou a iniciativa
“Câmara Fora de Portas”
em Vila do Conde. A presidente Elisa Ferraz começou
a visitar todas as freguesias
do concelho na companhia
dos vereadores Pedro Gomes, Paulo de Carvalho,
Dália Vieira e Rita Freire.
O programa anunciado

pela autarquia contempla a
apreciação de algumas obras
e a realização de uma reunião pública com o intuito
de prestar contas da atividade municipal à população,
indo de encontro ao compromisso deixado no início
do mandato.
As primeiras sessões fo-

ram em Vilar do Pinheiro
(na tarde e noite da passada terça-feira) e em Vila
do Conde (ontem à noite),
seguindo-se Vila Chã esta
quinta-feira (Salão Paroquial) e a União de Freguesias Touguinha/Touguinhó
esta sexta-feira (Salão Paroquial de Touguinha).

EST
A B E A MO S
RTO
S
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VILA DO REGIÃO
CONDE

EDIL ORGULHOSA E DIRETOR FELIZ EM INAUGURAÇÃO
DE OBRA ESCOLAR QUE CUSTOU MAIS DE 3 MILHÕES
Depois de algumas derrapagens no prazo e quase três anos com aulas em
contentores, foram finalmente inauguradas, na
manhã deste sábado, as
Obras de Requalificação e
Ampliação da Escola Básica N.º 1 de Vila do Conde (Escola dos Correios).
Para assinalar o momento,
a Câmara promoveu uma
simples cerimónia presidida por Elisa Ferraz e que
teve um número restrito
de convidados. A edil mostrou-se orgulhosa pela obra
feita com grande apoio orçamental do município,
numa homenagem às gerações passadas e às futuras,
sem esquecer os atuais alunos. Para o diretor Pedro
Soares, que há muito ansiava este momento, este foi
“um dia muito feliz”.
O investimento total foi
de 3,2 milhões de euros,
tornando-a numa escola
modelar e com condições
de excelência para o ensino.
A obra efetuada “permitirá
a transferência dos alunos
do Jardim de Infância Dr.
Cunha Reis” e dotará o estabelecimento de 12 salas
de aula (1.º ciclo do ensino
básico), três para atividades (educação pré-escolar)
e ainda espaços adequados
à prática de atividade física
e desportiva, biblioteca escolar, cozinha e refeitório,
gabinetes, salas de pessoal
docente e de pessoal não
docente, bem como recreio
exterior dotado de campos
de jogos e de parque infantil. Para assegurar a ligação
entre os diferentes espaços

“foram também criados trajetos internos” e “percursos
rampeados, que permitirão
a circulação de pessoas com
mobilidade reduzida”. Finalmente, a escola ficou dotada
de uma rede de recursos tecnológicos em todas as áreas
de trabalho e de ensino, o
que se reveste de particular
relevância face aos atuais
desafios ao nível da escola
digital.
SÃO JOÃO
NOVAMENTE
CONDICIONADO
Desengane-se quem estava a pensar que o desconfinamento ainda permitiria
que Vila do Conde festejasse
o S. João como antigamente ou pelo algo parecido. A
Câmara Municipal revela
que “tomou a difícil decisão
de não realizar, nos moldes
habituais, as tradicionais
Festas”, embora reconheça
que se tratam de “festividades tão importantes para o
Concelho”. Justifica o executivo presidido por Elisa

Ferraz que foi considerado
“o momento pandémico que
atravessamos e a necessidade premente de salvaguarda
da saúde pública”. A autarquia costumava investir 250
mil euros do programa de S.
João e desde já anuncia que
esse dinheiro será totalmente repartido por duas instituições “que prestam socorro à população vilacondense
e cuja ação de assistência e
proteção é por todos reconhecida”: 200 mil vão para
a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
para aquisição de uma nova
viatura de combate aos incêndios urbanos e 50 mil
para Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Vila do
Conde.

Modivas e também ser retirado o amianto que ainda
permanece nos estabelecimentos de ensino das Caxinas, Benguiados, Touguinha, Mosteiró e Junqueira.
Para estes últimos trabalhos
o Programa de Remoção de
Amianto lançado pelo Governo só reservou 334 mil
euros para escolas localizadas no concelho de Vila do
Conde, o que no entender
da autarquia é um montante
“manifestamente inferior às
necessidades identificadas
em cada uma das Escolas”.
Assim sendo, “os 700 mil
euros remanescentes, necessários para as diferentes intervenções, serão totalmente
suportados pelo orçamento
Municipal”, revelou a edilidade, que complementa que
as “obras serão realizadas
durante o período de férias,
salvaguardando-se assim o
normal funcionamento das
atividades letivas em cada
um dos estabelecimentos de
ensino”.
CONSOLIDAÇÃO
DA MARGINAL
VAI AVANÇAR
Já abriu o concurso públi-

co para a consolidação da
estrutura marginal de Vila
do Conde, em concreto
entre as “praias do Mestre
e a de Olinda Norte”, ou
seja, entre o areal das Caxinas e aquele onde está um
miradouro em pleno mar.
A intervenção é designada de “defesa longitudinal aderente na marginal
atlântica” e os interessados
em fazer os trabalhos têm
de garantir, no mínimo,
a conclusão da empreitada num prazo de 300 dias
com a aplicação de 994
mil euros. A adjudicação
da empreitada é da responsabilidade da Agência
Portuguesa do Ambiente,
estando a decorrer o prazo
para entrega de propostas. Após publicação do
processo no Diário da República, a Câmara já veio
dizer publicamente que se
está na presença de “uma
boa notícia para Vila do
Conde, há muito aguardada pelo Município, que vê
assim reconhecido o trabalho realizado junto das
entidades competentes que
irão promover a tão desejada proteção e segurança
daquela zona balnear”.

AMIANTO VAI S
ER RETIRADO DE
MAIS ESCOLAS
A Câmara de Vila do
Conde abriu um concurso
público para ser efetuada a
reformulação das Escolas
de Vilar do Pinheiro e de

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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CASA ESCOLA AGRÍCOLA CAMPO VERDE:
UMA MANEIRA DIFERENTE DE OBTER SUCESSO

A Casa Escola Agrícola Campo Verde foi criada
por um grupo de pessoas
preocupadas com a formação profissional dos jovens,
filhos de agricultores e as
suas famílias. Trata-se de
um Centro de Formação
Profissional
promovido
pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Rural. Localizado na fre-

guesia de S.Pedro de Rates,
no concelho da Póvoa de
Varzim, acolhe todos os anos
vários estudantes, sendo a
única casa escola no país a
formar alunos desde 1989.
As duas formações disponíveis nesta altura são
nas áreas da mecatrónica
automóvel (foto em baixo
à esquerda) e de produção
agropecuária (em cima, à es-

querda). As inscrições para o
ano letivo 2021/22 já se encontram abertas.
O projeto da CEACV visa
desenvolver nos formandos,
além da aquisição das capacidades técnicas próprias
da qualificação profissional,
a sua integração no meio e
comunidade envolvente, o
espírito de iniciativa, o gosto
pelo trabalho prático, inte-

lectual e científico, a capacidade de trabalho em equipa,
associada a uma educação e
formação humana adequadas com apoio e participação
dos respetivos pais.
O principal objetivo do
Centro é contribuir para a
promoção e desenvolvimento do meio onde se inserem
através da formação profissional, intervindo quer a ní-

vel cultural ou social, promovendo a transformação
e melhoria das pessoas e do
meio através de uma participação real e direta nas
ações de desenvolvimento,
na delimitação, orientação
e no decorrer dessas ações.
A comissão permanente integra Artur Mesquita
Guimarães e João Nuno
Novais.

Artur Mesquita Guimarães e João Nuno Novais (Comissão Permanente)
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A CRIAÇÃO DA SUPERLIGA EUROPEIA
CAIU OU FOI APENAS ADIADA?

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

Penso que retirar a meritocracia do futebol não faz
sentido. O jogo é imprevisível e será sempre apaixonante para os adeptos. Olhando para a história, vi, por
exemplo, o FC Porto vencer
a Taça dos Campeões em
1987 e em 2004 com todo o
mérito desportivo. No formato competitivo em que o
projeto nos foi apresentado
por um grupo com 12 dos
maiores clubes europeus
isso dificilmente voltaria a
repetir-se. Só aconteceria se,

por exemplo, um clube português fosse um dos 5 clubes
que poderiam competir por
convite. Considero que a
forma rápida e determinada
como a UEFA e a FIFA reagiram, criando sanções para
os clubes e jogadores que
participassem na competição, acabou por ser decisiva
para que o projeto caísse.
Importante foi também a
forma como algumas ligas
e governos europeus se uniram e repudiaram o mesmo.
Considero, no entanto, que

se abriu um espaço de discussão e interpretação sobre
o formato competitivo da
atual Liga dos Campeões.
Promover mais a competitividade na competição, aumentar as receitas e encurtar
a desigualdade entre clubes
pode ser importante para o
presente e futuro do futebol
na Europa. Acho por isso
que a ideia não ficou totalmente enterrada, mas sim
adiada no tempo e na forma,
pois também o futebol precisa de debater, mudar e evo-

luir os níveis de igualdade e
organização em Portugal, na
Europa e no Mundo.
Em relação ao que se passa
dentro das quatro linhas, o
Varzim perdeu por 0-3 com
o Vizela e o Rio Ave empatou 1-1 com o Paços de Ferreira. As contas estão complicadas para os dois clubes
na luta pela manutenção,
mas o facto de ambos ainda
dependerem apenas de si é
importante para encararem
os últimos jogos com objetividade e pragmatismo.

HORÁCIO GONÇALVES VAI ASSUMIR SELEÇÃO DE MOÇAMBIQUE
Horácio Gonçalves é o
novo selecionador de Moçambique.
O antigo jogador e treinador do Varzim, há muitos anos radicado na Póvoa,
onde constituiu família, vai
assumir o cargo em maio.
O técnico deixa o Costa

do Sol, clube no qual acumulou vários sucessos nos
últimos anos, por entender
estar na altura de assumir
um novo desafio.
Depois de conquistar uma
Taça MavilaBoy, uma Taça
de Moçambique, duas Supertacas de Moçambique e

um Campeonato Nacional
(Moçambola), Horácio Gonçalves mereceu a confiança
da Federação Moçambicana de Futebol e vai ter uma
experiência diferente numa
carreira já longa e que começou no Varzim, tendo ficado
na história do clube por con-

duzir os alvinegros da então
2ª B à 1ª Divisão com duas
subidas consecutivas.
A vinda da equipa africana à Póvoa para a realização
de um estágio é um desejo
que Horácio Gonçalves já
confidenciou em entrevista
à Onda Viva.

CONCURSO NOTÁVEIS - I / II LIGA DE FUTEBOL 2020/21

Os últimos palpites certeiros catapultaram Paulo Morim, Rui Maia e Paulo Areal para a luta pelo pódio numa altura em que se aproxima o fim da época.

Vilafranquense 1
Varzim 1

Vilafranquense 1
Varzim 2

Vilafranquense 0
Varzim 1

Vilafranquense 1
Varzim 2

Vilafranquense 1
Varzim 1

Vilafranquense 0
Varzim 1

Vilafranquense 1
Varzim 1

Vilafranquense 0
Varzim 1

Vilafranquense 1
Varzim 1

Varzim 1
Penafiel 0

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 0

Varzim 1
Penafiel 1

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 0

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 0

Portimonense 2
Rio Ave 1

Portimonense 1
Rio Ave 1

Portimonense 1
Rio Ave 1

Portimonense 1
Rio Ave 1

Portimonense 1
Rio Ave 3

Portimonense 0
Rio Ave 1

Portimonense 2
Rio Ave 0

Portimonense 1
Rio Ave 1

Portimonense 1
Rio Ave 2

Rio Ave 0
Sporting 0

Rio Ave 1
Sporting 2

Rio Ave 1
Sporting 2

Rio Ave 1
Sporting 2

Rio Ave 0
Sporting 2

Rio Ave 0
Sporting 2

Rio Ave 1
Sporting 2

Rio Ave 2
Sporting 1

Rio Ave 1
Sporting 1

Santa Clara 1
Rio Ave 1

Santa Clara 1
Rio Ave 1

Santa Clara 1
Rio Ave 1

Santa Clara 1
Rio Ave 2

Santa Clara 1
Rio Ave 1

Santa Clara 0
Rio Ave 2

Santa Clara 2
Rio Ave 2

Santa Clara 0
Rio Ave 0

Santa Clara 1
Rio Ave 1

PEDRINHO
ROCHA
35 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
30 PONTOS

PAULO
MORIM
29 PONTOS

RUI
MAIA
29 PONTOS

PAULO
AREAL
29 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
27 PONTOS

ANDREA
SILVA
27 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
23 PONTOS

PEDRO
GOMES
23PONTOS

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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VARZIM PROIBIDO DE PERDER MAIS PONTOS
Já só faltam quatro jornadas para o final da II Liga e
escasseiam as oportunidades
de emendar muito do que de
mal se fez nesta temporada.
Quando se pensava que o
clube ia começar a respirar
melhor, eis que a equipa liderada por António Barbosa
voltou a claudicar, voltando
aos lugares de descida. É
caso para se dizer que os alvinegros se deram mal com
o azul, já que frente a Feirense e Vizela os resultados não
foram os desejados.
Em Santa Maria da Feira,
a exibição dos Lobos do Mar
até merecia melhor sorte,
mas como em tudo na vida,
faltou competência para o
conseguir. Os fogaceiros
marcaram um golo solitário,

mas suficiente para as suas
aspirações.
Em casa, perante um Vizela motivado pelo segundo
lugar na tabela, o naufrágio
alvinegro começou cedo,
com Raphael Guzzo a abrir
as hostilidades com apenas
3 minutos decorridos. Um
golo que abriu o caminho
para mais dois, do brasileiro
Cassiano, ficando o destino
do jogo decidido ainda antes
do intervalo. Mesmo com as
alterações do técnico no início da segunda parte, faltou
chama e raça a um conjunto
varzinista visivelmente derrotado.
Faltam quatro ‘finais’ e
duas delas contra adversários diretos na luta pela
manutenção. Todos os pon-

LOBINHOS DO MAR
JÁ CORREM
ALEGREMENTE
ATRÁS DA BOLA

do ao confinamento trazido
pela pandemia da Covid-19,
o ansiado momento fez as
delícias dos pequenos Lobos
do Mar e até o presidente
Edgar Pinho fez questão de
acompanhar a reabertura no
dia 20 e testemunhar a felicidade sentida por todos. Estes
foram alguns dos 300 atletas
que foram testados à presença do vírus que provoca
a doença Covid-19 e todos
tiveram resultado negativo.

Os alunos da Escola de
Futebol do Varzim regressaram na passada semana
aos treinos e, inevitavelmente, regressou também
a alegria de ver os mais novos a correr atrás da bola.
Depois de uma longa paragem de três meses, devi-

VARZIM E RIO AVE
JÁ SABEM QUANDO
JOGAM ATÉ
À RONDA 33
Já são conhecidos os
horários oficiais para as
próximas 3 jornadas da II
Liga e 4 jornadas da I Liga.
Começando pelo Varzim, já na próxima segunda-feira, 3 de maio, joga
na casa do Vilafranquense

às 16h30. Depois os varzinistas recebem o Penafiel,
no dia 9, um domingo, às
20h30. Finalmente, a partida
no reduto do Casa Pia está
agendada para 16 de maio,
um domingo, às 15h. Só fica
a faltar a calendarização do
fecho do campeonato, previsto para dia 19, na receção
à Oliveirense.
Já o Rio Ave visita o Portimonense a 1 de maio, um

tos contam, mas a próxima
deslocação ao terreno do
Vilafranquense ditará muito do futuro varzinista neste
campeonato, que nunca será
para esquecer, embora recordar só mesmo pelos piores motivos.
ANTÓNIO BARBOSA
RECONHECE FALHAS
“A equipa não esteve bem
e não se pode entrar em
campo praticamente a perder. Apesar do valor do adversário, temos a obrigação
de fazer mais e melhor. No
próximo jogo temos o dever
de o vencer. Para tal, teremos que ser mais agressivos
no nosso trabalho e fazer
mais e melhor.”

sábado, às 18h; recebe o
Sporting no dia 6, uma
quarta-feira, às 21h15;
desloca-se ao reduto do
Santa Clara no dia 11,
uma terça-feira, às 16h
e recebe o Porto no dia
15, um sábado, às 20h30.
Apenas falta fazer a marcação do jogo na Madeira
com o Nacional, previsto
para dia 19 do próximo
mês.

VARZIM B E BALASAR
ESTÃO DE VOLTA
Anunciada a retoma da
competição para o início de
maio, foi feito o sorteio dos
campeonatos da Associação
de Futebol do Porto em seniores masculinos. Na Divisão de Elite, o Varzim B ficou
na série 6 e vai defrontar Alpendorada, S. Pedro da Cova
e Pedrouços. Na Divisão de

em todos os
óculos graduados

Honra, o Balasar ficou na
série 2 com o Lourenço do
Douro, Citânia de Sanfins e
Estrelas de Fânzeres. O formato da prova é semelhante ao da Liga dos Campeões
e apuram-se duas equipas
de cada série, seguindo-se
as eliminatórias que darão
acesso à final. A temporada termina a 30 de junho,
mas não haverá descidas de
escalão.
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PÓVOA ANDEBOL CARIMBA MANUTENÇÃO
Era apenas uma questão
matemática, mas depois
de derrotar o Boavista,
por 37x26, a equipa do
Póvoa Andebol Clube garantiu a presença na elite do andebol português
na próxima temporada.
Os poveiros têm vindo a
ser uma das grandes revelações do campeonato,
ocupando a 7ª posição, à
frente de clubes de referência na modalidade. Apesar
da qualidade exibida nas
últimas jornadas, nomeadamente contra o Águas
Santas, a equipa liderada
por Jorge Carvalho não
começou o jogo da melhor
forma. Displicência a atacar e pouca agressividade
a defender, foram fatores
que o lanterna vermelha
aproveitou para ter 5 golos
de vantagem. Foi necessá-

rio chamar os atletas à razão
e Jorge Carvalho não foi de
modas, responsabilizando
o grupo para a imagem que
estavam a proporcionar. A
reação acabou por acontecer
naturalmente, com os poveiros a chegarem intervalo
com 3 golos de vantagem.
Na segunda metade veio ao
de cima todo o potencial técnico individual e coletivo da
equipa, materializado com o
avolumar da vantagem que
acabou em 11 golos de diferença. A competição irá
parar novamente e a equipa
poveira regressa à competição no dia 7 de Maio, num
jogo fora, contra o Gaia.
AFONSO PAIVA
REALIZA SONHO
DE MENINO
Com a lesão de Manuel

Lima, surgiu a oportunidade
de outro pivot ser chamado à convocatória de Jorge
Carvalho. Depois de uma
semana a treinar com a equipa sénior, o júnior Afonso
Paiva recebeu a boa nova
de vestir a camisola sénior
pela primeira vez e logo no
escalão principal. O técnico dos poveiros aproveitou
a vantagem para dar alguns
minutos ao jovem da cantera
poveira. Uma oportunidade
aproveitada com distinção,
já que foi coroada com um
golo que jamais esquecerá.
No final, depois de receber
o carinho de todos, inclusive
com a maior ovação dos presentes no pavilhão, o jovem
demonstrou grande maturidade: “Hoje é um dia muito
especial e que irei recordar
para sempre. Estou no clube
há já alguns anos e surgiu

esta oportunidade que aproveitei. Jogar na 1ª divisão e
marcar um golo na estreia é
um sonho realizado. A nossa formação é muito boa e
hoje fui eu, mas poderiam
ser sido outros companheiros. Temos é que continuar
a trabalhar para merecer a
confiança do treinador”.

NAVAL VENCE SPORTING NO NACIONAL DE PÓLO AQUÁTICO
O Clube Naval Povoense
somou a segunda vitória na
fase de apuramento do 5º e
o 8º lugar do campeonato
nacional da 1ª divisão de
pólo aquático. Depois de
vencer o Cascais e perder
com o Paredes, os poveiros
derrotaram o Sporting por
14-9 em jogo da 3ª jornada. Pela equipa treinada
por Javier Caceres marcaram João Moreira (4),

Tiago Mineiro (3), Tiago
Silva (3), Diogo Fonte (2),
Iuri Coelho (1) e Pedro
Coentrão (1).
Segue-se a segunda
volta com desafios frente
aos mesmos adversários.
Segue-se a segunda volta
com desafios frente aos
mesmos adversários, encontrando-se a formação
poveira no sexto lugar da
tabela.

9 JOVENS
NAS SELEÇÕES
9 atletas do CNP foram
chamados às Seleções
Nacionais de pólo aquático. O clube anunciou
que esses jogadores irão
participar no próximo fim
de semana nas concentrações dos respetivos escalões. Os eleitos foram Luís
Castelo Branco (S15), An-

tónio Dias e Octávio Mata
(2005), André Morim, Gonçalo Monte e João Moreira
(2004), Cláudio Coentrão,
Miguel Casanova e Nuno
Ribeiro (2003). Um destes
jovens, João Moreira, de 16
anos, destacou-se na última
partida da equipa sénior ao
ser o melhor marcador com
4 golos.
VELEJADOR VENCE
EM ESPANHA
Serafim Gonçalves venceu o Troféu Laser Masters
Open que decorreu na Galiza. O velejador do Clube
Naval Povoense triunfou
na variante ‘radial’ na prova promovida pelo Liceo
Marítimo de Bouzas, nos
arredores de Vigo. O único português em prova foi
o primeiro classificado em
três das seis regatas realizadas na segunda competição
da atual temporada, tendo

prevista para Maio a participação no Campeonato
Galego.
Ainda pela secção, refira-se que os cursos de vela
ligeira para adultos vão
ser retomados depois de
alguns anos de paragem.
O primeiro começará brevemente com apenas três
alunos e as pré-inscrições
para os seguintes já estão
abertas.
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REFORÇO BÓSNIO QUER SER CAMPEÃO PELO CDP
O Desportivo da Póvoa contratou um jogador
bósnio para atacar a parte final da temporada na
Proliga. Gojko Sudzum foi
a escolha da secção de basquetebol para se juntar à
equipa sénior masculina na
luta pela subida ao escalão
principal. O novo reforço
joga na posição de extremo/poste, tem 26 anos e
mede 2,02m, sendo proveniente do Capljina Lasta, formação da primeira

divisão do seu país, na qual
fez o último jogo no passado
dia 16. Gojko Sudzum é um
bom marcador de pontos e
ressaltador, sendo a aposta
para substituir o brasileiro
Ralfi Silva, que entretanto arranjou novo clube. O
professor José Ricardo tem
esta semana para trabalhar
intensamente e preparar a
receção ao Galomar, já este
sábado. “A equipa mantém a
matriz de apostar em atletas
com um perfil adequado aos

objetivos da secção, que será
apostar na prata da casa, reforçando com um ou outro
atleta para algumas posições.
Vamos recomeçar contando
com o Gojko e com o Kameron Williams (que apesar de
americano já se sente um poveiro) para nos ajudar, conscientes de que a nossa força
está, e assim queremos que
continue, nos jogadores formados no clube. O caminho
não será fácil, mas queremos
chegar ao fim vencedores”.

ALEGRIA VOLTOU AOS PAVILHÕES
As várias modalidades do
Desportivo da Póvoa voltaram à ação nos últimos dias
com o avançar do desconfinamento e o retomar da
atividade desportiva que foi
alargada às divisões inferiores e às camadas jovens,
CDP TESTOU
200 ATLETAS
A mega operação de testes
ao novo coronavírus realizou-se no Pavilhão Fernando Linhares de Castro
e abrangeu cerca de duas
centenas de atletas das várias modalidades. Para o
presidente Caldeira Figueiredo “este regresso obrigou
ao cumprimento de algumas regras impostas pela
DGS, nomeadamente com
a realização destes testes.
Poderiam ter sido mais, mas
felizmente que muitos deles
já tinham sido efetuados nas
escolas. O clube está agradecido a esta “task force” presente e que levou a cabo esta
operação com enorme sucesso, já que também recebemos com satisfação a no-

tícia de que todos os testes
tiveram resultado negativo”.
LANÇADOR DO CDP
CAMPEÃO NACIONAL
Diogo Gonçalves subiu
duplamente ao pódio no
Campeonato Nacional de
Lançamentos Longos Sub18
e Sub20 que decorreu em
Almada. O atleta do Clube
Desportivo da Póvoa alcançou um título nacional e
um terceiro lugar com dois
novos recordes pessoais. O
jovem começou a participação com uma medalha

de bronze no lançamento
de Martelo de 5kg com um
registo de 49.17m e terminou em grande estilo com
a conquista da medalha de
ouro no lançamento do Disco de 1.5 kg com o registo
de 41,47m.
Refira-se que três jovens
do CDP também competiram nas Provas de Preparação de Lançamentos Jovens
para infantis e Iniciados, no
Porto, tendo Carolina Bastos, Beatriz Silva e Rafael
Soares obtido novos recordes pessoais e subidas ao
pódio.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

FINAL EMOCIONANTE

Em Espanha joga-se um
final de época que promete
ser épico, com os primeiros
4 classificados separados por
apenas 3 pontos.
Lidera o Atlético de Madrid, que perdeu uma boa
vantagem pontual, seguido
pelo Real Madrid, Barcelona, com menos um jogo, e
ainda o outsider Sevilha.
Em caso de vitória, o Barcelona assumirá a liderança
a faltar 5 jornadas para o final.
O Barcelona e o Atlético
são as equipas que dependem de si mesmos para se
sagrarem campeões, uma
vez que ainda se defrontam.
Um campeonato maioritariamente liderado pelo Atlético que acabou por perder o
fôlego e pode deitar tudo a
perder, onde um Barcelona
que passou um ano inundado em polémicas pode
acabar campeão da La Liga,
depois de ter ganho a Taça

SABIAS QUE ...
... o Sport Clube Vianense, fundado em 1898,
é o clube mais antigo em
atividade em Portugal?

do Rei.
Em França, o Lille, da armada portuguesa liderada
por José Fonte, lidera a Ligue
1 quando faltam 4 jornadas
para o fim.
Uma luta que também
promete ser bastante interessante, uma vez que apenas
2 pontos separam o Lille do
Mónaco, 3º classificado.
Em segundo lugar está o
habitual campeão, o poderoso PSG que está época sofreu
alguns deslizes a nível interno, uma vez que ainda estão
na disputa pela tão desejada
Liga dos Campeões.
Além do nosso campeonato, já abordado por nós, estes são os dois campeonatos
das principais ligas europeias
que prometem deixar os
adeptos agarrados à televisão
nas próximas semanas.
Como sempre, o futebol
manifestará em nós todo
o tipo de sensações com a
emoção de cada campeão.

NÉLSON

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

CAPITÃO FAZ HISTÓRIA NA II LIGA

Luís Pedro, central e capitão de equipa poveira,
fez história na Liga Sabseg
ao somar o seu 359.º jogo
na Liga 2, ou seja, o registo máximo nesta divisão.
Apesar da derrota dos alvinegros frente ao Feirense
(0–1), o capitão dos Lobos
do mar atingiu um registo
notável na carreira.
Recorde-se que este jogador com larga experiência,
estreou-se com 18 anos na
época de 2007/2008, pelo
Freamunde, na sua terra
natal. Após passagens por
Portimonense, Penafiel e
Varzim, hoje, aos 31 anos,

ultrapassou o registo do ex-Portimonense Ricardo Pessoa (358) e Emanuel, outro
antigo jogador dos poveiros
(352).
Embora os últimos resul-

tados do Varzim não sejam
os melhores, (saiu mais
uma vez derrotado frente
ao Vizela por 3–0 na 30.ª
jornada), é sempre importante conquistar marcos ao
longo da carreira.
Para terminar o campeonato faltam apenas 4
jornadas, nas quais o Varzim terá que defrontar o
Vilafranquense (fora a 3 de
maio), Penafiel (casa), Casa
Pia (fora) e Oliveirense
(casa). Serão quatro finais
nas quais os alvinegros terão que pontuar (se possível conseguir vencer) para
evitar a descida de divisão.

“ARREGAÇAR AS MANGAS”
A poucas jornadas do final do campeonato, o Rio
Ave ocupa uma posição
pouco habitual e nada confortável na tabela classificativa. É verdade que a nossa
liga está ao rubro e muito
competitiva, poucos pontos separam a linha média
do fundo da tabela, mas
também é verdade que os
Vilacondenses muito pouco
têm produzido para ocupar
lugares mais cimeiros. Encontram-se numa espiral
negativa de resultados, de
qualidade de jogo, mas sobretudo de confiança. E a
confiança é o alicerce para
qualquer função que o homem desempenhe. Sem ela
tudo se torna mais difícil
e os obstáculos parecem

intermináveis aos olhos de
quem os tenta ultrapassar.
Miguel Cardoso tenta recorrer ao coração dos jogadores
para estes alavancarem o que
resto da temporada, isto vindo de um homem tão metódico e que sempre prefere a
razão ao sentimento. Faltam
5 jogos, 5 finais para o Mister levar a caravela a bom
porto e não correr o risco

de afundar. É crucial pontuar o mais rápido possível
para que a embarcação não
comece a meter água, é crucial ganhar e se for preciso,
deixar de lado o futebol
rendelhado. Não é altura
para o “joga bonita”, é altura
para arregaçar as mangas,
é altura para o “joga para
ganhar”, porque só assim o
Rio Ave se pode safar...

Nélson mexia com o jogo. De cariz ofensivo, oferecia mobilidade, tinha faro de golo e um
excelente jogo de cabeça.
Madeirense, começou a destacar-se no Marítimo. Tanto que rumou muito jovem ao Benfica. Em 64/65 foi emprestado ao Varzim, onde viveu a primeira experiência como sénior e
impressionou na I Divisão. Foi o melhor marcador dos Lobos do Mar e regressou à Luz.
De águia ao peito fez currículo mas as oportunidades escasseavam perante nomes como
José Augusto, Eusébio, Torres ou Simões. Em 68/69 voltou à Póvoa e protagonizou (mais) uma
bela época no Varzim que lhe valeu a estreia na Seleção Nacional A. As suas exibições chamaram a atenção do Sporting. Esteve 7 temporadas em Alvalade a um nível elevado.
Em final da carreira foi importante no Marítimo e no Portimonense. Ainda passou por Salgueiros, Tirsense, Vianense, Leça e Aguçadoura.Uma trajetória notável, embalada pelo mar
da Póvoa que o elevou.

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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MODALIDADES

FUTSAL: POVEIRAS E CAXINEIROS DESCEM DE DIVISÃO
Póvoa de Varzim e Vila
de Conde não terão representantes na 1ª divisão de
futsal na próxima época.
Isto porque a equipa feminina do Póvoa Futsal /
Varzim SC e a formação
masculina da ADCR Caxinas não conseguiram os
pontos necessários para

continuar na elite nacional
da modalidade.
Às poveiras ainda faltam
jogar duas jornadas, mas a
última derrota em Chaves
por 3-0 e os resultados das
rivais sentenciaram uma
época de grandes contrariedades para as comandadas
de Rui Casanova.

Já a equipa liderada pelo
professor Nuno Silva até goleou o Leões de Porto Salvo
por 5-1 na derradeira, mas
de nada valeu devido à vitória do Candoso, tendo
ambos concluído o campeonato com 30 pontos, sendo
o desempate favorável aos
vimaranenses. Apesar do in-

sucesso, a equipa caxineira
foi muito elogiada pela juventude do seu plantel e pela
aposta dos responsáveis na
prata da casa.
PÓVOA E RIO AVE
Com o reatamento do
campeonato da 2ª divisão, as

equipas do Póvoa Futsal /
Varzim e do Rio Ave voltam à competição com as
mesmas ambições, ou seja,
tentar a subida de divisão.
A novidade nos poveiros
é o atleta Rui Martins, conhecido por Agulha, que
será mais uma opção para
o técnico Miguel Marinho.

CICLISTA JÚNIOR SOBE AO
PÓDIO NA TAÇA DE PORTUGAL
Lucas Lopes começou
a época com um pódio
no Circuito CAR Anadia,
prova pontuável para a
Taça de Portugal Júnior.
O ciclista da equipa Póvoa de Varzim/CDC Na-

vais foi segundo classificado
na corrida de 98,8 quilómetros, tendo apenas perdido
para António Morgado, com
quem atacou já perto do final.
O poveiro não conseguiu

acompanhar o adversário
e acabou por cortar a meta
com 1 minuto e 15 segundos de atraso, mas bastante à
frente do pelotão, onde terminou o colega João Oliveira
na 35ª posição.

JOVENS ‘VERDINHOS’
VOLTAM A COMPETIR
O Atlético da Póvoa fez
questão de dar nota pública
da satisfação pelo recente regresso à competição do setor
de formação.
O clube recorda que desde o início da pandemia, em
meados de Março de 2020,
que os atletas mais novos da
equipa poveira não entravam em provas.
A retoma da atividade su-

cedeu nos torneios de preparação para o ar livre que decorreram em Lousada, Maia
e Porto, nos quais alinharam
os escalões mais jovens.
O presidente Luís Novo
realça com alegria “que foram batidas muitas marcas
de referência, quer para as
provas nacionais, quer para
o currículo dos atletas e clube verdinho”.

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

PORTAL ‘PÓVOA VIVA’ JÁ
PROMOVE EMPRESAS LOCAIS
A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
já tem disponível o portal
‘Póvoa Viva’.
Trata-se de uma plataforma online, patrocinada
pela entidade centenária,
que pretende ajudar as empresas poveiras a acederem

às potencialidades do mercado online.
O lançamento deste portal
de negócios sucedeu há dias
e destina-se a todos os associados que queiram vender
produtos e serviços, receber
pedidos diversos e promover-se na internet.

Aos empresários ligados
à AEPVZ basta visitar o site
https://povoaviva.pt/, pesquisar a respetiva empresa
e assumir a gestão, estando
este mecanismo recetivo à
entrada de novos sócios que
queiram beneficiar de todas
as vantagens.

AGRUPAMENTO DE AVER-O-MAR
APRESENTA SITE MULTILINGUE
E ASSINA NOVOS PROTOCOLOS
Varzim Quiosque
Venda de jornais e de tabaco
Payshop (faturas, portagens, telemóveis)
Jogos Santa Casa e raspadinhas

Rua Dom Manuel I (Junto ao Hospital da Luz)

Póvoa de Varzim - A-Ver-o-Mar

O Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar continua
a dar passos no apoio aos
alunos que têm o Português
como Língua Não Materna.
Foi nesse sentido que foi
estabelecido um protocolo
com a Associação Ciber Dúvidas da Língua Portuguesa,
decorrente de outro protocolo, com a Ciberescola e a
Direção Geral de Educação,
que visa apoiar no trabalho
com alunos recém-chegados
ao sistema educativo. Para
o próximo ano letivo está já
prevista a participação plena
de 16 alunos e 7 professores
nesta iniciativa gratuita.
A propósito, refira-se que
o Agrupamento passou a

disponibilizar a página de
internet em versão multilingue, no caso também
em Inglês, Francês e Espanhol, como divulgou esta
terça-feira o diretor Carlos
Gomes de Sá. Trata-se do

culminar de um processo
iniciado no ano letivo anterior e que está inserido no
leque de atividades previstas no projeto Aver-o-Mundo que aborda a questão da
multiculturalidade.

FAMALICÃO ABRIU A VIA CICLO
PEDONAL ATÉ À PÓVOA
A Câmara de Vila Nova
de Famalicão revelou na
passada semana que “está
aberta ao público a Via
Ciclo Pedonal entre Famalicão e Gondifelos através
do antigo ramal ferroviário
que ligava a cidade famalicense à Póvoa de Varzim
e que encerrou em 1995”.
Segunda a autarquia, “a
assinatura do auto de receção provisório da obra,
que teve um custo total de
dois milhões de euros e beneficiou de um cofinanciamento FEDER no âmbito
do Programa Operacional
Norte 2020 no valor de 1,7
milhão de euros, coloca a
infraestrutura no domínio”.
O trajeto no concelho
vizinho tem cerca de 10
quilómetros e atravessa as

freguesias de Famalicão, Brufe, Louro, Outiz, Cavalões e
Gondifelos, seguindo depois
no concelho da Póvoa de Varzim através de Balasar, Rates,
Laundos, Terroso, Amorim e
final junto à estação de metro, num total de 18 quilómetros do lado poveiro.Em todo
o percurso existe iluminação pública, piso em asfalto
e pintado para distinguir os
espaços para peões e bicicletas. Ainda falta, no entanto,

a colocação de semáforos
nos cruzamentos com as
estradas nacionais, aguardando-se a autorização da
Infraestruturas de Portugal
para essa instalação.
Refira-se que do lado
da Póvoa de Varzim ainda
falta a colocação do piso
definitivo entre Amorim e
o cruzamento com a Via B,
uma intervenção que está
precisamente por estes dias
a decorrer.
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PÁROCO DE LAUNDOS E AMORIM DÁ QUE FALAR
Tem dado que falar nos
últimos dias a participação do padre Guilherme
Peixoto num anúncio de
uma casa de apostas desportivas. O vídeo tem uma
componente humorística
com o comediante Fernando Rocha como protagonista. No final aparece
o sacerdote, no mesmo
registo, mas a aconselhar
moderação a todos os que
andam “nestas coisas dos
jogos”.
Todavia, em declarações
ao JN, o cónego José Paulo
Abreu, Vigário-Geral da
diocese de Braga, afirmou
que “nem todos os meios
justificam os fins”. O padre
Guilherme é conhecido
pela faceta de DJ – até o

Papa sabe disso e benzeu-lhe
os auscultadores – e pela intervenção nas redes sociais.
E foi através da Internet que
o padre anunciou o convite
e foi claro: “não tive qualquer problema em associar-me à campanha que vem
cimentar o posicionamento
de Jogo Responsável da Betclic que, através da sensibilização da sustentabilidade,
reforça a forte política de
autorregulação”. O sacerdote
agradece a “bolsa de apoio”
que foi criada para as paróquias de Amorim e Laundos
e reforça: “o dinheiro alusivo
à minha participação é direcionado na sua totalidade
para as mesmas, tão afetadas pela pandemia com o
encerramento das igrejas e

lugares muito reduzidos nas
mesmas; cancelamento das
mais variadas festividades
religiosas (procissões, romarias e peregrinações); bem
como outros eventos de índole não religiosa como o Ar
de Rock Laúndos; o Laúndos
em Movimento; e o Festival
de Comédia de Amorim que
destinavam as suas verbas a
diversos projetos nestas comunidades”.
Sobre o produto final, Guilherme Peixoto, novamente
num registo coloquial, exprimiu: “Espero que gostem.
Se não gostarem, acendam
velinhas e rezem por mim.
Se gostarem, acendam e
rezem também. Já alguém
dizia, ‘coisinhas do Senhor,
quantas mais melhor’.”

IGOR BORER VAI À FINAL E PRECISA DE APOIO PARA VENCER
A música ‘Meu Caminho’, de Igor Borer, chegou
à final do BDO Live Festival após ser novamente
muito bem avaliada pelo
júri técnico. O jovem estudante da Escola Secundária Eça de Queirós é um
dos três selecionados para
o momento decisivo, cujo
último episódio será no

próximo sábado, cabendo
ao público decidir qual das
3 canções será a vencedora.
Até o próximo sábado,
o público poderá interagir com a música favorita e
aquela que tiver o maior engajamento no Youtube (mais
likes, visualizações e comentários) e mais votos no site
oficial conquistará o primei-

ro lugar e como prémio será
produzida em estúdio.
O envolvimento do público nas redes sociais do
Festival é fundamental, tendo Igor Borer obtido nas fases anteriores do concurso
mais de 14000 visualizações
e uma campanha bastante
elogiada pela organização
do evento.
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TRADUZINDO O MARKETÊS

A CAMISOLA POVEIRA NA ERA DO DIGITAL
LUÍS MÁRIO

Qual é a importância de
tradições seculares dos povos locais terem presença
nas redes sociais?
Essa pergunta pode ser
respondida pelo caso ocorrido recentemente com a estilista americana Tory Burch,
que, não satisfeita em copiar
descaradamente um património cultural e histórico
da Póvoa de Vazim, a camisola poveira, ainda atribuiu a
autoria à cultura mexicana!
Tardiamente a autarquia
da Póvoa de Varzim lançou o Market place, É bom
comprar aqui, que pretende
reunir os artesãos e os consumidores que desejarem
adquirir as camisolas poveiras “originais”.
Essa ação, a meu ver, pouca ou nenhum diferença fará
no estrago causado, pois,
aqui, não estamos a falar de
preço e sim de valor.
Não é a primeira vez que
celebridades se apropriam
de expressões culturais de
um povo para lucrar.

Kim Kardashian tentou o
mesmo, apropriando-se do
nome Kimono, para a sua
nova coleção de roupas íntimas. O governo japonês, rapidamente, tratou de colocar
as coisas em seus devidos lugares e ela desistiu da ideia.
Volta e meia vemos a apropriação de expressões típicas
de um povo por quem apenas busca uma forma de lucrar com o exótico.
O que faz presas fáceis o
património cultural local
de aproveitadores que dominam as ferramentas de
comunicação das redes é a
falta de interesse e ação das
sociedades locais para atualizarem a forma de como é
feita a preservação da memória histórica das expressões populares.
Assim como a camisola
poveira, outras expressões
carecem de uma inserção e
divulgação mais atualizada com a nova realidade do
mundo online.
Poucas são as tentativas de

inserir e divulgar essas expressões dentro do ambiente
digital de maneira mais profissional e organizada.
Mais do que um sitio para
vender as camisolas “originais”, deve-se pensar em
contar sua história e mostrar
suas origens.
Não existe um valor medido para se pagar pela tradição passada de geração para
geração e que se encontra
em uma peça única.
Histórias têm a força de
criar atributos únicos, exclusivos e que não podem ser
copiados.
Contar sua história é empoderar-se de seu destino, e
não existe melhor lugar para
fazer isso do que as redes sociais.
Tory Burch está a vender
uma falsificação histórica,
que nem mesmo é atribuída
ao povo certo, por 695 euros!
Ela apenas se apropriou
de uma história mal contada e escreveu a sua própria
versão.

Ao utilizar as mesmas armas do YouTube, Facebook,
Instagram e de toda a linguagem online, expressões
culturais seculares começam
a jogar de igual para igual
com o movimento de aculturação de expressões populares locais.
Não se pode mais achar
que a Internet não combina
com a tradição passada por
gerações; cada uma delas
teve seu próprio desafio para
preservar seu conhecimento
para a próxima geração.
É nossa obrigação usar as
armas certas para que esse
conhecimento seja respeitado e passado adiante.
Luís Mário é publicitário
e sócio da agência de Propaganda MKT Public no Brasil, professor de Publicidade
e Propaganda da UFRJ e
ESPM. Atualmente mora em
Portugal e desenvolve projetos de marketing e publicidade para clientes em Portugal
e no Brasil.
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REGIÃO
RÁDIO
BITAITES

JOSÉ NEVES E MANUEL MARQUES PROTAGONISTAS
DA GRANDE ENTREVISTA DA ONDA VIVA
Os estúdios da Onda
Viva acolheram mais dois
convidados para participar no programa Grande
Entrevista. Desta feita o
convite recaiu em Manuel
Marques, presidente da Associação de Armadores de
Pesca do Norte e da Associação dos Produtores de
Pesca do Litoral Norte, e
em José Neves, no primeiro ano como presidente da
Associação de Futebol do
Porto. As edições podem
ser ouvidas no podcast
disponível no nosso portal
online.

PROGRAMAÇÃO
DESPORTIVA
30/4 (sexta) – 22h00
Onda Desportiva
1/5 (sábado) – 18h00
Portimonense x Rio Ave
3/5 (segunda) – 16h30
Vilafranquense x Varzim
3/5 (segunda) – 22h00
Pontapé de Canto
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OPINIÃO

ELES PODEM SER TUDO MENOS DEPUTADOS!!!
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Aquando da campanha
para as eleições Presidenciais
o Deputado André Ventura
solicitou, à Assembleia da
República, a sua substituição como Deputado para
se dedicar em exclusivo à
campanha Presidencial. A
solicitação foi recusada, no
meio de uma trapalhada monumental a que a Assembleia
da República já nos habituou.
Tendo por base esta situação, logo o olho de lince
e a inteligência ímpar dos
ilustres deputados viu, aqui,
matéria relevante para procederem a uma alteração
do Estatuto dos Deputados.
Ora, terá dito o leitor, foi o
que eu pensei, que ao procederem à alteração em causa,
o que pretendiam os ilustres
deputados seria aperfeiçoar
e melhorar o respectivo estatuto. Puro engano e pura
ingenuidade minha e dos
leitores. Como poderíamos esperar que fizessem
isso contra os seus interesses pessoais e partidários?
Analisando os Projectos
de Lei, aprovados na generalidade, na Assembleia
da República, podemos ficar tudo menos descansa-

dos. O que aí vem é muito
pior do que o que existia.
O diploma apresentado
pelo PSD deleita-nos com
a seguinte possibilidade de
suspensão do mandato “motivos ponderosos de natureza pessoal ou profissional”.
Ora perante tão brilhante
redacção, aqui cabe tudo o
que um Deputado entender
para suspender o mandato.
Por sua vez o diploma do
PAN introduz a possibilidade de suspensão do mandato de Deputado “em caso
de candidatura à eleição de
Presidente da República, de
deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de deputado
à Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira ou de titular de Órgão
das Autarquias Locais”. Ora
vamos lá concorrer a tudo
que o nosso lugarinho de
Deputado está garantido.
Já o diploma do CDS alarga a possibilidade de suspensão do mandato a “outros
motivos relevantes de natureza pessoal, familiar, profissional ou académica”. Também uma brilhante redacção
que permite tudo. Mas aqui

concordamos com uma coisa,
os “motivos relevantes de natureza académica”, desde que
seja para mandar muitos deles
novamente para a primária.
Já agora, os Deputados deveriam ter apresentado uma
proposta de alteração ao
regime de incompatibilidades dos Deputados, ou seja,
uma alteração que impusesse regras apertadas quanto
à prática da actividade de
advocacia, consultores de
escritórios de advogados, de
administradores, professores,
comentadores televisivos ou
de qualquer outra actividade
em que, de qualquer forma, o
exercício do cargo de deputado fosse incompatível. Por
estranho que possa parecer,
mas é a realidade, os funcionários da Assembleia da
República e os funcionários
dos Grupos Parlamentares
têm um regime de incompatibilidades mais apertado
do que o dos Deputados.
Na verdade, eles podem
ser tudo, exercer todas as
actividades, menos a de Deputados, pois podem suspender essa actividade, quando
quiserem, sempre que quiserem, ao sabor dos seus

interesses pessoais e não do
interesse dos seus eleitores.
Talvez seja altura de se alterar o regime e acabar com
este absurdo da suspensão
temporária dos mandatos de deputados e optar-se
pela regra da renúncia ao
mandato, tal como acontece no Parlamento Europeu.
Este regime vigente, e agora ainda mais permissivo, só
serve para afastar a política
das pessoas. Quem assume
perante os Portugueses uma
candidatura como deputado,
tem a obrigação MORAL de
cumprir esse mandato até
ao fim. Caso entenda que
pretende fazer outra coisa,
seja ela qual for, só lhe resta
renunciar ao mandato e não
enganar os eleitores. A Constituição diz que o Parlamento
tem 230 deputados, -outro
tema a merecer reflexão, o
número de deputados, -mas
se somarmos as substituições,
verificamos que tem muitos mais. Lamentavelmente,
a Assembleia da República
transformou-se numa plataforma giratória de interesses,
de construção de CVs para
os amigos de modo arranjar bons lugares no futuro.

PORTUGAL, O MAR E A PÓVOA (1/3)
DANIEL SÁ FERREIRA

No ano de 2021 entrará
em vigor a nova Estratégia Nacional para o Mar
(2021-2030),
documento
que condensa e sistematiza
as principais opções de política pública naquilo que
diz respeito ao modelo de
desenvolvimento dos Oceanos. No âmbito da Organização das Nações Unidas,
2021 é ainda o primeiro ano
da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030).
Em Lisboa, para 2021, após
um adiamento, esteve também marcada a 2º Cimeira
Conferência das Nações
Unidas para os Oceanos,
que acabou por ser novamente adiada.
O Mar e os Oceanos são
temas em agenda, que têm
vindo a ganhar centralidade
no debate público internacional nas últimas décadas,
à medida que a consciência
do impacto das alterações
climáticas provocadas pelo
homem aumenta e preo-

cupações com a sustentabilidade e a preservação do
meio oceânico se tornam
mais prementes.
Simultaneamente, e por
vezes em sentido contrário,
o mapeamento dos fundos
oceânicos têm informado
os diversos actores sobre a
sua potencialidade económica, o degelo do Ártico
faz adivinhar a abertura de
novas rotas marítimas, e as
crescentes tensões políticas
entre as principais potencias
mundiais, fazem prever um
contexto futuro de competição geopolítica em que o
exercício de soberania sobre zonas marítimas causará
tensões crescentes.
Em Portugal, depois de os
assuntos relacionados com
o Mar e os Oceanos terem
sido relegados no período
pós-colonial para um plano
secundário, o tema fez um
lento caminho até voltar a
merecer a atenção de decisores políticos e da sociedade civil.

A importância dos oceanos na concepção que Portugal tem de si próprio e na
sua relação com o mundo, é
marca impressa pela Geografia de país oceânico e
arquipelágico, mas também
pela História de muitos séculos de comércio, navegação, expansão e domínio
transoceânicos.
A importância do Mar
para Portugal não é apenas uma projecção da sua
história. No momento actual, e com os olhos postos
no futuro, entrecruza-se a
consciência do potencial
económico da exploração
dos recursos marítimos
com a percepção aguda da
necessidade de preservação
da sustentabilidade e do incremento da resiliência dos
ecossistemas marítimos.
Esta relevância está plasmada desde logo na Estratégia Nacional para o Mar, em
que se pode ler que “O mar é
uma das marcas identitárias
de Portugal mais perenes e

inspiradoras”, mas também
no Conceito Estratégico de
Defesa Nacional aprovado
em 2013, em que o Mar é
definido como “importante
activo estratégico”, enquanto no Programa de Governo
do XXII Governo Constitucional é afirmado que “o
posicionamento geoestratégico de Portugal deverá assentar no desenvolvimento
da sua maritimidade e na
capacidade de influenciar
todas as políticas marítimas
da União Europeia e a nível
global para os oceanos”, e no
Plano de Recuperação Económica de Portugal 20202030, coordenado por António Costa Silva, em que é
realçado o papel que o mar
teve, e poderá vir a ter no
desenvolvimento português
e na posição de Portugal
no Mundo, chagando-se a
propor o mar como “uma
nova âncora da economia
nacional”, colocando o mar
como “um activo estratégico
do país”.
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OPINIÃO
A NOVA MOBILIDADE

DA “CIDADE 15 MINUTOS”
À REDE MUNICIPAL DE PERCURSOS PEDONAIS
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Sejamos coerentes: ou admitimos que o nosso “viver
habitual” não voltará a ser
como era antes da pandemia, ou não teremos percebido que muito do que
se passou foi consequência
direta de erros que não podemos repetir, sob pena de
a sua nova versão ser ainda
mais trágica. Constata-se, felizmente, que muitos portugueses já interiorizaram que
muitos dos hábitos adquiridos durante a pandemia,
por força do confinamento,
são afinal, bons hábitos – e,
portanto, vieram para ficar.
E isto é particularmente
notado nas cidades – como
óbvia consequência ao nível
das políticas urbanísticas,
que não podem ser indiferentes aos novos modos de
vida (os tais que, tudo indica, vieram para ficar): a valorização do espaço público,
o crescimento do comércio
eletrónico, o teletrabalho, os
novos meios de mobilidade (distâncias mais curtas e
sustentáveis), a busca de recursos mais próximos (produção local), mais comércio
de rua (nova oportunidade
para as mercearias e pequenos mercados, em detrimento das grandes superfícies),
mais vida de bairro, mais integração na comunidade. O
projeto “cidade 15 minutos”
(aquela cujos moradores
têm acesso ao essencial, a pé
ou em bicicleta, num simples quarto de hora) ganhou
novo e decisivo impulso – e a
nossa Póvoa, pequena e plana, tem todas as condições
para ser uma dessas cidades,
podendo até aspirar a mais,
ou seja, a ter tudo à mão
em menos de 15 minutos.
Há muito se sabia que a
mobilidade seria o grande
desafio desta década, particularmente nas cidades.

Atento à evolução (e antecipando-a), o setor automóvel, que já pôs em circulação veículos elétricos e
autónomos, mudará mais
nesta década do que em todo
o século anterior – e criou
palavras novas, que vieram
para ficar: car-sharing (partilha), car-pooling (boleias),
car-hailing (sistemas como
UBER e CABIFY)… O setor automóvel sabe que o
trânsito é o grande problema com que os cidadãos se
confrontam diariamente, na
deslocação casa-emprego-casa. É, por isso, crescente o
número daqueles que (ponderando tempo, economia
e saúde) optam pela bicicleta (mesmo que elétrica).
Esse movimento, que há
uma década era incipiente e
até perigoso (porque bicicleta e automóvel disputavam
o mesmo espaço), evoluiu,
entretanto: surgiram (e rapidamente se multiplicaram)
as ciclovias, o Código da Estrada acolheu alterações que
protegem os ciclistas, as cidades implementaram medidas que tornam a circulação
mais lenta e mais humana. O
objetivo último é conseguir
que, para circular dentro da
cidade, o automóvel surja
como a opção mais irracional (para não dizer a mais
estúpida). De facto, os cidadãos vão percebendo, mais
rapidamente que o previsto,
que a bicicleta é o veiculo
mais eficiente para a mobilidade no interior das cidades,
exigindo dos gestores urbanos as medidas que tornem
seguro utilizá-la (ou andar
a pé). Claro que quem vem
de fora (preferencialmente
em transporte público – que
entretanto disporá de boa
rede e horários adequados)
deverá encontrar, à chegada
ao novo centro coordenador

de transportes, um serviço
de aluguer (ou partilha) de
bicicletas (sistema já experimentado em muitas cidades). Quem optar pelo transporte individual deverá, à
chegada à cidade, deixar a
viatura num dos parques periféricos (junto do Parque da
Cidade haverá, entretanto,
um novo, com capacidade
para mais de 500 viaturas).
A nossa Póvoa, que tem na
presidência da Câmara um
apaixonado das bicicletas
(e, portanto – e ainda bem!
– particularmente sensível
a esta problemática), construiu, nos últimos anos, uma
rede de ciclovias e de percursos pedonais (na marginal,
na circular urbana – ou via
B -, entre a marginal e o parque da cidade, entre a marginal e as escolas, na antiga via
férrea para Famalicão…),
cuja rede permite já (quer
na modalidade ciclável,
quer na pedonal) a concretização do tal objetivo dos
“15 minutos” para aceder
aos serviços do quotidiano.
Mas desejo (e, por isso,
proponho) que a ambição
de massificar o uso destas
modalidades suaves de deslocação se não limite à rede
já existente: se, de facto,
o antigo canal ferroviário
permite, pela sua extensão
(até Famalicão), uma interpretação mais próxima da

realidade (tão diversa) das
riquezas patrimoniais, naturais e paisagísticas, e dos
diferentes modos de vida
que compõem o nosso pequeno mosaico social – se
já é assim (e não obstante
isso), há parcelas significativas do nosso território concelhio que continuam inacessíveis através de ciclovias
ou de percursos pedonais.
A criação de novos percursos, e a sua interligação
numa rede capilar com presença em todo o território
concelhio
(constituindo
como que uma rede municipal de trilhos) alavancará
o crescimento de novas e
emergentes formas de turismo, dinamizando pequenos
nichos da economia local.
À boleia da pandemia,
dos novos hábitos urbanos
que ela inculcou e da necessidade de adoção de novas
formas de mobilidade para
progressivamente descarbonizarmos o espaço urbano
– estaremos, de facto, não
apenas a adotar e a consolidar modos de vida mais sustentáveis, como igualmente
a construir um sentimento
mais alargado de pertença
ao território que partilhamos e a torná-lo, todo ele,
mais coeso e mais humano.
P.R.
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LAZER
ENTRE NO LABIRINTO E
DESCUBRA COMO SAIR DELE

ANEDOTAS
Durante a guerra o capitão repara que um soldado está recuando, e
pergunta:
— Soldado, por que estás recuar?
O soldado justifica:
— Capitão, a Terra não é redonda? Pois então vou dar a volta e atacar eles
por trás!
Dois soldados conversam no quartel:
— Sabes, eu sempre quis servir no exército!
— É mesmo? — pergunta o companheiro — Por quê?
— Porque sou solteiro e gosto de guerra!
— Ah... Eu também sempre quis estar aqui...
— Porreiro! — comemora o outro — E por quê?
— Porque sou casado e gosto de paz...
Um jovem alistou-se no exército e optou pela tropa de pára-quedistas. Fez
o treino básico, fez os saltos de treino a partir de plataformas cada vez
mais altas, e finalmente foi fazer o seu salto de um avião. No dia seguinte,
telefonou para o pai, para dar as notícias.
— E aí, saltaste? — pergunta o pai.
— Bom, deixa-me explicar o que aconteceu. Subimos ao avião, e o sargento
abriu a porta e pediu voluntários. Aí uns doze colegas levantaram-se e
saltaram pela porta aberta do avião!
— Foi aí que tu saltaste? — pergunta o pai.
— Bem, ainda não. Aí o sargento começou a agarrar os demais colegas, um
de cada vez, e a atirá-los pela porta aberta.
— Então, aí tu saltaste? — pergunta o pai.
— Espera, estou a chegar lá. Já todos tinham saltado, e eu era o último
soldado que restava no avião. Eu disse ao sargento que estava com muito
medo para saltar. Aí ele disse-me que se eu não saltasse do avião a bem iria
saltar a mal!
— Aí tu saltaste!
— Ainda não, pai. Ele tentou-me empurrar pela porta, mas eu agarreime a ela com toda a força e não deixei ele me empurrasse. Aí ele chamou
o Sargento Instrutor. O Sargento Instrutor é um armário, era enorme, e
pesava mais de 150 quilos.
Ele virou-se para mim e pergunta: “Rapaz, como é vais soltar, ou não?”.
E eu respondi que ninguém me iria obrigar a saltar.
Nisso o Sargento Instrutor abriu o fecho (zipper) das calças e... eu vi... o
tamanho... enorme... Ele disse:
— Rapaz, ou tu saltas deste avião agora, ou eu vou ter que usar este
negocinho em você!
— Ei lá, Aí saltaste logo, não? — perguntou o pai.
— Bem pai, no início saltei um pouco...
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PARQUE DO ANTIGO QUARTEL ABRE A 16 DE JUNHO
Será no Dia da Cidade
que a Câmara da Póvoa de
Varzim vai inaugurar a empreitada de reabilitação do
parque de estacionamento
do antigo quartel militar. O
investimento foi de quase
um milhão de euros e teve
como propósito responder
à carência de estacionamento no Bairro da Matriz e no centro da cidade.
A obra a cargo da empresa
CCR está quase pronta,
após ter começado em outubro passado, passando a
funcionar a 16 de junho.
A capacidade de estacionamento de automóveis
fica duplicada com a construção de um piso superior
ao já existente, passando
a poder albergar mais de
quatro centenas de viaturas (435). O equipamento
vai funcionar num modelo

dou que “é uma obra bem-vinda e que a cidade necessitava”.
LUÍS LEAL VAI SER
HOMENAGEADO

low cost (baixo custo) com
tarifário idêntico ao que é
praticado no parque localizado em frente à Basílica do
Sagrado Coração de Jesus.
Durante uma visita à obra, o
edil Aires Pereira destacou a
rapidez da execução e a relevância do equipamento para
aquela zona.Para os mora-

dores da Matriz que ficaram
sem estacionamento à porta
de casa e não possuem garagem vai existir um cartão de
residente com um custo de
10 euros por mês que permite a utilização 24h por dia.
A vereação socialista também foi conhecer o local e
Miguel Fernandes concor-

Serão quatro as homenagens a fazer na comemoração do próximo Dia da Cidade da Póvoa de Varzim.
Por proposta do edil Aires Pereira, a novidade foi a
escolha de Luís dos Santos
Leal, antigo jornalista da
Rádio Onda Viva, entre outros órgãos, como um dos
distinguidos com a medalha
de Reconhecimento Poveiro
pelo amplo trabalho realizado em prol da comunidade.
O impulsionador do Plano
de Promoção do Atletismo
vai ser homenageado pela
relevância que teve para desenvolvimento do jornalis-

mo local.
Tal como previamente
anunciado, foi também
confirmado que o General
Armando Soares Ferreira,
que dedicou cerca de 20
anos de serviço à Póvoa de
Varzim, 6 dos quais ao comando da Escola de Serviços, irá ser atribuído o estatuto de Cidadão Poveiro.
Finalmente, Aires Pereira propôs atribuir a
Medalha de Reconhecimento (grau ouro) a duas
instituições locais – Rancho Folclórico de São Pedro de Rates, que celebrou
50 anos de atividade, e a
Associação Capela Marta,
que completa 70 de interpretação coral.
Estas opções presidenciais não mereceram qualquer oposição da vereação
socialista.

FESTA DE SÃO PEDRO DA PÓVOA SÓ NA TELEVISÃO

Está confirmado que
também este ano não haverá qualquer celebração pública da Festa de São Pedro
na Póvoa de Varzim. No
entanto, os seis bairros vão
ter uma atividade simbólica para assinalar o festejo
do santo popular.
O Porto Canal vai transmitir dois programas: um
no dia da noitada com a
atuação previamente gravada das seis rusgas (com
apenas por 12 pares seniores) num cenário especial a
montar no Pavilhão Municipal e outro sobre as tradições de Belém, Regufe,
Mariadeira, Matriz, Norte
e Sul, cujas filmagens serão feitas nas sedes de cada
coletividade. O presidente
Aires Pereira revela que
esta foi a proposta dos responsáveis de cada bairro e
que a autarquia concordou
“para matar as saudades de
todos”.
Para assegurar a segurança de todos os envolvidos,
a organização irá testar re-

gularmente os componentes
antes de começarem os ensaios e o apelo do autarca é
evitar quaisquer ajuntamentos por parte da população.
O porta-voz da vereação
socialista, Miguel Fernandes, considera “importante o
que vai ser feito” através de
uma “solução equilibrada”.
Refira-se que a única cerimónia oficial prevista é a
celebração da missa solene
na Igreja da Lapa na manhã
do dia 29 de junho.

EROSÃO NA ESTELA
MOTIVA CARTA
AO GOVERNO
Na sequência de uma reunião em que a Câmara da
Póvoa de Varzim participou
com a Agência Portuguesa
do Ambiente, a propósito da
erosão costeira na praia da
Estela, foi aprovado o envio
de uma missiva ao Ministro
do Ambiente a dar nota da
“preocupação da autarquia
com os riscos e danos irre-

paráveis que uma possível
rutura da barreira dunar
possa ter na produção agrícola de toda a área a nascente do Campo de Golfe”. A
necessidade de ser estudada
uma solução equilibrada e
permanente que evite que
este tipo de situação volte
a ocorrer urge “não só para
salvaguardar a sustentabilidade do meio ambiente e
ecossistema marinho, mas
também para proteger a atividade económica das populações das freguesias de
Aguçadoura, Estela e Navais
que se dedicam à horticultura”, advertiu Aires Pereira.
A Horpozim, enquanto associação que representa os
horticultores da região, partilhou o alerta e juntou algumas contribuições à carta a
remeter ao Governo.
APROVADA ESTRATÉGIA
LOCAL DE HABITAÇÃO
A última reunião da Câmara da Póvoa ficou marcada pela aprovação da Estra-

tégia Local de Habitação,
um instrumento de intervenção municipal que,
com base no diagnóstico
prévio da realidade local,
elenca um conjunto de
respostas a situações de
carências habitacionais no
concelho. No processo são
abrangidos 232 agregados
familiares, que correspondem a 543 pessoas. O objetivo é encarar esta temática
“tanto do ponto de vista
social, prevendo a construção de habitações condignas de variadas tipologias;
quanto do desenvolvimento económico, criando condições para atrair
e fixar mais residentes no
concelho”, referiu Aires
Pereira. A Estratégia Local
de Habitação, que seguirá
agora para votação na Assembleia Municipal, prevê
um investimento total de
26 milhões de euros para
acautelar a proteção do direito à habitação condigna
de mais de mil residentes
na Póvoa de Varzim.

