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DESTAQUE

22% DA POPULAÇÃO POVEIRA E 
VILACONDENSE JÁ FOI VACINADA

O aumento do ritmo na-
cional de vacinação contra 
a Covid-19 também se está 
a fazer sentir na Póvoa de 
Varzim e em Vila do Con-
de. No início desta semana 
já mais de 30 mil pessoas 
residentes nos dois conce-
lhos tinham recebido pelo 
menos uma dose da vacina, 
o que significa que cerca de 
22 por cento da população 
de ambos. A dose completa 
já chegou também a cerca de 
11 mil utentes dos Agrupa-
mentos de Centros de Saúde 
da Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde. Recorde-se que 
os dois locais de vacinação 
estão localizados no Centro 
Ocupacional de Aver-o-Mar 
e no Pavilhão do Parque 
de Jogos de Vila do Con-
de. Dado que o número de 
vacinas disponíveis é cada 
vez maior (atualmente são 
vacinadas mais de mil pes-
soas por dia nos dois locais), 
prevê-se que a percentagem 
de poveiros e vilacondenses 
inoculados suba rapidamen-
te nas próximas semanas, 

nomeadamente com o de-
senvolvimento do auto-a-
gendamento online e a pas-
sagem a outras faixas etárias. 

HELENA LORDELO 
RECEBEU VACINA 
4 MILHÕES 
EM AVER-O-MAR

Foi em Aver-o-Mar que 
Portugal atingiu simboli-
camente as 4 milhões de 
vacinas contra a Covid-19. 
Sucedeu ao final da manhã 
da passada terça-feira no 
centro de vacinação criado 
na antiga Escola do Cru-
zeiro. A vacina número 4 
milhões foi administrada 
pela enfermeira Ana Denise 
Silva à utente Maria Hele-
na Lordelo, de 64 anos, que 
assim se junta à população 
nacional já inoculada com 
uma dose. O processo de-
correu com normalidade e a 
poveira de Navais mostrou-
-se surpreendida pela feliz 
coincidência, ficando agora 
a aguardar a segunda dose 
da vacina da Moderna para 

o início do próximo mês. O 
momento foi testemunhado 
por Judite Neves, que não 
escondeu o orgulho por tão 
relevante marca ser atingida 
no Agrupamento de Centros 
de Saúde que dirige na Pó-
voa de Varzim e em Vila do 
Conde.

ACORDO JÁ LEVOU 
370 UTENTES

A Câmara de Vila do Con-
de revelou que o acordo es-
tabelecido com a Associação 
Central de Táxis, no passado 
mês de março, já beneficiou 
370 utentes que usufruíram 
de transporte para o Centro 
de Vacinação COVID-19 

instalado no Pavilhão do 
Parque de Jogos, na Av. Júlio 
Graça. A autarquia relembra 
ainda que antes desta par-
ceria já tinha transportado, 
com meios próprios, mais de 
meia centena de utentes para 
a Póvoa de Varzim e para 
Vila do Conde. Os interes-
sados neste serviço gratuito 
devem realizar o pedido de 
marcação através do Gabi-
nete de Apoio à Presidência, 
pelo telefone 252 248 400, ou 
na Junta de Freguesia da área 
de residência. 

CONTINUA A 
BAIXAR A 
INCIDÊNCIA 

Apesar do desconfina-
mento, a Póvoa de Varzim e 
Vila do Conde vão manten-
do a tendência das últimas 
semanas de queda dos valo-
res da incidência cumulativa 
a 14 dias de novos casos de 
Covid-19.

O relatório de situação 
da Direção Geral da Saúde 
publicado esta sexta-feira 

apresenta os dados conce-
lhios entre 22 de abril e 5 de 
maio. O município poveiro 
conseguiu descer de 46 para 
38 casos por cada 100 mil 
pessoas, ou seja, passou de 
29 para 24 novos infetados 
reais nessas duas semanas. 
O concelho vilacondense 
também baixou de 41 para 
29 casos por cada 100 mil 
pessoas no mesmo período, 
isto é, passou de 33 para 23 
novos infetados reais.

Estes valores continuam 
a significar que Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde 
estão bastante abaixo da li-
nha de perigo de recuo ou 
suspensão de novos alívios 
no confinamento, como já 
tem acontecido em certas 
zonas. Uma incidência su-
perior a 120 casos  em 14 
dias é  o valor de referência 
acima do qual são tomadas 
novas medidas de controlo 
da pandemia. Na região, Fa-
malicão (57), Barcelos (54) 
e Esposende (35) também 
estão com uma incidência 
favorável.
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DESTAQUE

COMUNIDADE PISCATÓRIA CHOROU 
A MORTE DO MESTRE JOSÉ FESTAS

José Festas morreu no 
passado dia 4 vítima de 
doença prolongada. O vi-
lacondense tinha 58 anos 
e ficou mais conhecido na 
comunidade local após 
fundar a Associação Pró-
-Maior Segurança dos 
Homens do Mar em 2007, 
tendo dedicado quase 
toda a vida à pesca, cerca 
de quatro décadas como 
pescador, mestre e arma-
dor e os anos mais recen-
tes como dirigente. No 
final de novembro do ano 
passado tinha sofrido um 
aneurisma hemorrágico e 
estava hospitalizado desde 
então, não tendo resistido 
após longos meses de so-
frimento.

Durante os quase 14 
anos em que esteve à fren-
te da entidade lutou du-
ramente pelos direitos e 
reivindicações dos homens 
do mar e apresentou várias 
medidas ligadas ao socorro 
e à segurança no trabalho 
dos profissionais ligados 
ao setor, nomeadamen-
te o apetrechamento das 
embarcações, a melhoria 
dos meios de socorro e a 
necessidade permanente 
de dragagens devido ao 
assoreamento das entradas 
das barras. Uma das últi-
mas batalhas que travou 
com sucesso foi o avanço 
da construção dos arma-
zéns de pesca na zona sul 
do porto.

José Festas ganhou rapi-
damente o respeito da clas-
se política e recebeu várias 
distinções como reconhe-

cimento por esse empenho, 
nomeadamente quando a 
associação que dirigia foi 
agraciada com o título ho-
norário da Ordem de Mérito 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, entre outras distinções 
pessoais. Aliás, Marcelo Re-
belo de Sousa publicou uma 
mensagem no sítio oficial 
da Presidência da República 
na qual manifestou “pro-
fundo pesar” pela morte 
de José Festas e dirigiu “as 
mais sentidas condolências” 
à família, amigos e associa-
dos. “O mestre Festas, como 
era conhecido entre todos, 
serviu sempre com grande 
profissionalismo a causa 
do Mar e da segurança dos 
pescadores, vivendo abne-
gadamente pela proteção 
dos mais vulneráveis dentro 
da comunidade piscatória”, 
escreveu o chefe de Estado, 
que expressou o desejo de 
que “o reconhecido valor do 
mestre e do que alcançou 
na Associação Pró-Maior 
persistam como forma de 
enaltecer o seu legado, tão 
relevante quer para os que 
enfrentam diariamente as 
vicissitudes das tarefas pes-
queiras, quer para quem so-
fre com as angústias de ficar 
em terra”.

Os Municípios de Vila 
do Conde e Póvoa de Var-
zim também manifestaram 
“profundo pesar” pelo fale-
cimento. 

O executivo liderado por 
Elisa Ferraz enalteceu “a sua 
profícua ação em prol de 
melhores condições” para os 
homens do mar, recordando 

que “agraciou José Festas por 
duas vezes - primeiro com a 
Medalha de Mérito Singular 
e depois com a Medalha de 
Mérito ao Associativismo”. 

O autarca Aires Pereira 
também não deixou “de la-
mentar o desaparecimento 
tão precoce” de alguém que 
“notabilizou-se pelo traba-
lho que realizou em prol 
da formação técnica dos 
pescadores”, tornando-se “a 
grande referência da classe 
piscatória na região, sendo, 
por isso, seu porta-voz jun-
to das entidades oficiais com 
competência nos setores 
portuário e das pescas”, além 
de “membro de várias orga-
nizações sócio-profissionais 
daqueles setores”.

HOMENAGEM 
NO FUNERAL

O funeral de José Festas 
realizou-se no passado dia 
6. À igreja Senhor dos Na-
vegantes, nas Caxinas, acor-
reram centenas de pessoas 
o último adeus. No meio da 
multidão estiveram familia-
res, amigos e presidentes das 
associações de pesca, que 
pararam a atividade para se 
despedirem de quem tanto 
fez pela comunidade pisca-
tória. Entre as entidades pre-
sentes, realce para a vinda 
do Almirante Silva Ribeiro, 
Chefe de Estado-Maior-Ge-
neral das Forças Armadas; 
Teresa Coelho, Secretária de 
Estado das Pescas, os autar-

cas Elisa Ferraz e Aires Pe-
reira, entre muitas outras 
personalidades.

Após a conclusão da 
cerimónia presidida pelo 
pároco Daniel de Sousa 
Neves, seguiu-se um mo-
mento especial no exterior. 
Os homens do mar deci-
diram homenagear José 
Festas com a paragem de 
várias embarcações perto 
da praia atrás da igreja. O 
cortejo fúnebre até ao ce-
mitério passou pela mar-
ginal de modo a que todos 
pudessem participar no 
gesto de reconhecimento 
que terminou com as sire-
nes dos barcos a fazerem-
-se ouvir, assim como as 
palmas da população. 

FALECEU AVELINO GOMES DO MONTE
Morreu no passado dia 

5 um dos fundadores da 
Rádio Onda Viva, ex-pre-
sidente do Varzim e da 
concelhia da Póvoa de Var-
zim do PSD e que chegou a 
deter, com sede na cidade, 
uma das maiores empre-
sas de construção civil do 
país. Nos finais da década 
de oitenta, Avelino Gomes 
de Monte fundou única 
estação radiofónica povei-
ra que subsiste juntamente 

com José Trovão (também 
já falecido) e com António 
Coelho e Castro. Concen-
trando-se mais na sua área 
de negócio, sairia da rádio e 
do conselho de administra-
ção que chegou a presidir. 
Foi também o líder da con-
celhia social-democrata en-
tre 1988 e 1994 e, além de ter 
conseguido convencer Ma-
nuel Vaz a quebrar a ligação 
ao CDS e a encabeçar a lista 
do PSD (conseguindo arre-

batar a autarquia aos cen-
tristas nas eleições), foi dele 
também a decisão de, no 
mandato seguinte, escolher 
Macedo Vieira como candi-
dato a presidente da Câma-
ra, um cargo onde o médico 
ficaria durante 20 anos. Na-
tural de Aver-o-Mar, onde 
nasceu a 30 de dezembro 
de 1942, Avelino Gomes do 
Monte foi também presiden-
te do Varzim entre e Abril 
de 1990 a Fevereiro de 1992. 

Em comunicado, a insti-
tuição alvinegra considera 
que se trata de um “mo-
mento de dor e tristeza” e 
que “o seu nome fica per-
petuado na história deste 
Clube” e “mesmo antes de 
ser presidente do Varzim, 
a sua empresa, sempre que 
solicitada, colaborou, gra-
ciosamente, em obras de 
melhoramento e de manu-
tenção das instalações des-
portivas do nosso Clube”. 
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MUNICÍPIO

Esgotaram as inscrições 
para os primeiros cursos 
de formação da Camisola 
Poveira, mas outros irão 
seguir-se para satisfazer a 
procura, estando 25 pes-
soas em lista de espera. Um 
está a cargo do Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fissional, com 25 pessoas, e 
outro é da responsabilida-
de do Grupo dos Amigos 
do Museu, num formato 
de Curso Ocupacional de 
Tempos Livres para todos 
os interessados, tendo a 
procura ficado próxima da 
meia centena de pessoas. 

O presidente Aires Pe-

QUASE 80 PESSOAS ESTÃO A APRENDER 
A FAZER CAMISOLAS POVEIRAS 

reira ficou muito agradado 
com o interesse que o pro-
jeto despertou, tendo subli-
nhado que a adesão superou 
todas as expetativas.  

O primeiro curso do IEFP, 
com 300 horas e três meses 
de duração conforme pro-
tocolado com a edilidade, 
já decorre no Centro Póvoa 
Empresas e cumpre “uma 
missão de serviço público”, 
preparando pessoas desem-
pregadas para exercerem a 
atividade de artesãos, expli-
cou a delegada regional Car-
la Vale, após a assinatura do 
protocolo com a autarquia.

A formação do GAM, 

presidido por José Flores 
Gomes e igualmente alvo 
de protocolo com o muni-
cípio, decorre igualmente 
no Centro Interpretativo 
e de Formação da Cami-
sola Poveira, cabendo à 
Câmara criar as condições 
financeiras, logísticas e hu-
manas.

Sobre o processo judicial 
contra a estilista Tory Bur-
ch, que copiou a peça arte-
sanal, o edil confirmou que 
está a ser promovida uma 
ação, interposta pelo Esta-
do Português nos tribunais 
dos EUA, com um pedido 
de indemnização.

CARREGAMENTO DE CARROS ELÉTRICOS 
VAI CHEGAR A MAIS QUATRO LOCAIS

O Município da Pó-
voa de Varzim aprovou a 
abertura de um concurso 
público para a colocação 
de quatro novos pontos de 
carregamento de baterias 
de veículos elétricos na 
Avenida Vasco da Gama, 
Avenida dos Descobri-
mentos, Praça Marquês do 
Pombal e no Parque de Es-
tacionamento da Igreja de 
Aver-o-Mar (cujas obras 
começam já no próximo 
mês). 

Aires Pereira sublinha que 
esta é uma decisão que vem 
“fortalecer a preocupação 
com a sustentabilidade am-
biental” e deve-se ao aumen-
to da procura desses equipa-
mentos nos vários locais já 
existentes na cidade. 

A reunião do executivo re-
gistou ainda a aprovação de 
um protocolo de cooperação 
com a Lipor – Serviço Inter-
municipalizado de Gestão 
de Resíduos do Grande Por-
to e a Delegação da Póvoa de 

LAVAR   -  SECAR  -  ENGOMAR

Praça do Almada 23 A - Póvoa de Varzim
(ENTRE A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS)

Lavandaria Self-Service

BREVEMENTE

Varzim da Cruz Vermelha 
Portuguesa, tendo por ob-
jeto o desenvolvimento do 
Projeto CREW. Trata-se de 
uma iniciativa que visa ca-
pacitar os desempregados 
na recuperação de equipa-
mentos elétricos e eletróni-
cos em fim de vida.

Durante a sessão foram 
ainda aprovados por una-
nimidade os votos de pesar 
pelos falecimentos de Aveli-
no Gomes do Monte e José 
Marques Festas. 

Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde

TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

OP Automóveis, Lda

www.opautomoveis.com

facebook.com/opautomoveis

Qualidade e Confiança
desde 1990
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MUNICÍPIO

OBRAS NA ESTRADA NACIONAL 13 AFETAM 
CENTRO DA CIDADE E CAUSAM TRANSTORNOS

Por esta altura decorrem 
obras de repavimentação 
Estrada Nacional 13 que vão 
continuar a provocar cortes 
e desvios de tráfego no cen-
tro da cidade da Póvoa de 
Varzim. Os trabalhos são da 
responsabilidade da Infraes-
truturas de Portugal e em 
alguns horários têm provo-
cado longas filas. 

A intervenção começou de 
sul para norte, na fronteira 
da Póvoa de Varzim com Vila 
do Conde e irá prolongar-se 
até perto do final do mês na 
direção da Avenida do Mar. 
Nas semanas seguintes, os 
trabalhos vão decorrer até 
ao limite norte do concelho, 
segundo revelou a autarquia. 

Em cada semana do pla-
neamento, o trabalho é rea-
lizado por troços diários, 
sendo o trânsito desviado ou 
controlado de acordo com 
o número de cruzamentos, 
tentando-se minimizar ao 
máximos os constrangimen-
tos. 

Os trabalhos são realiza-

dos sempre de dia, sendo 
que ao final de cada jornada 
de trabalho a circulação é re-
posta. 

Esta empreitada tem como 
finalidade repor as caraterís-
ticas funcionais e reforçar 
a capacidade estrutural do 
pavimento existente, que 
atualmente se encontra sig-
nificativamente degradado, 
apresentando anomalias ao 
nível da drenagem do pavi-
mento e do sistema de sina-
lização e segurança. 

A obra compreende a 
execução de trabalhos de 
terraplanagens, drenagens, 
pavimentação, limpeza e re-
paração de passeios, sistema 
de contagem e classificação 
de veículos, equipamento de 
sinalização e segurança e in-
tegração paisagística.

ACIDENTES 
SUCEDEM-SE

Por causa desta obra, que 
levou à colocação dos semá-
foros intermitentes durante 

alguns dias, já sucederam 
alguns acidentes, sobretu-
do junto ao cruzamento da 
Avenida Mouzinho de Albu-
querque com a EN13, tendo 
em alguns casos provocado 
ferimentos a condutores e 
motociclistas. O apelo das 
autoridades vai no sentido 
de haver um cuidado redo-
brado no trânsito, que nestas 

circunstâncias é regulado 
pelas restantes regras do Có-
digo da Estrada, nomeada-
mente pelos sinais de STOP.   

MARGINAL REABRE 
AO FIM DE SEMANA

O Município da Póvoa de 
Varzim abriu a circulação na 
marginal durante o fim de 

semana. A decisão teve em 
conta o impacto que a obra 
de requalificação na EN13 
está a causar. Uma vez que 
a empreitada decorre tam-
bém ao sábado, a autarquia 
pretende facilitar a fluidez 
do trânsito automóvel, sus-
pendendo temporariamente 
o encerramento da Avenida 
dos Banhos.
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AMBIENTE

As praias urbanas da Pó-
voa de Varzim começaram 
o mês de maio bem mais 
limpas graças ao trabalho 
de cerca de 170 alunos do 
Agrupamento de Escolas Dr. 
Flávio Gonçalves. A ativida-
de “Vamos limpar a nossa 
praia”, realizada no passado 
dia 29 de abril, no âmbito 
da candidatura ao progra-
ma Eco-Escolas, em parceria 
com a Câmara Municipal, 
envolveu as turmas do 8.º A, 
8.º E, 8.º G, 9.º A da escola 
EB 2,3 (da parte da manhã) 
e ainda três turmas do 4º ano 
das escolas EB1 de Sininhos 
e do Desterro (no período da 
tarde).

Os jovens estudantes fo-
ram divididos em peque-
nos grupos para limpar os 

ALUNOS DO GRUPAMENTO ‘FLÁVIO GONÇALVES’ 
AJUDARAM A LIMPAR PRAIAS URBANAS

resíduos acumulados nos 
últimos meses ao longo da 
costa poveira, nomeadamen-
te na Praia Verde, Praia dos 
Beijinhos, Praia Lada, Praia 
da Salgueira, Praia Redonda 
e Praia Azul. O trabalho foi 
supervisionado pelos profes-
sores e elementos da Polícia 
Marítima e da Polícia Muni-
cipal, respeitando as regras 
definidas pela Autoridade de 
Saúde em virtude do atual 
contexto pandémico que vi-
vemos. O Pingo Doce asso-
ciou-se a esta atividade com 
a oferta de um lanche saudá-
vel a todos os participantes.

O balanço da atividade foi 
feito por Afonso Amorim, do 
9.º A: “O balanço desta ativi-
dade é muito positivo, tendo 
sido recolhida uma grande 

Já saiu a lista das praias 
que em 2021 vão ostentar 
o símbolo europeu que 
certifica a excelência de 
condições e que é gerido 
pela Associação Bandeira 
Azul. Este título é atribuí-
do anualmente às praias 
que cumpram um conjun-
to de critérios de natureza 
ambiental como a qualida-
de da água, de segurança e 
conforto dos utentes.

No caso da Póvoa de 
Varzim, tal como no ano 
passado, as bandeiras azuis 
vão continuar nos mastros 
dos areais da Barranha, 
Paimó, Quião, Fragosa, La-
goa, Zona Urbana Norte, 
Zona Urbana Sul I e Zona 
Sul II. A novidade é a saída 
da Marina da Póvoa, que 

PRAIAS DA REGIÃO MANTIVERAM BANDEIRAS AZUIS
não apresentou candidatura 
este ano.

Em Vila do Conde, as ban-
deiras azuis vão manter-se 
em Labruge, Vila Chã, Min-
delo, Árvore e nas duas fren-
tes urbanas citadinas. Man-
tém-se também o Centro 
Azul, localizado no Centro 
de Monitorização e Interpre-
tação Ambiental (CMIA), 
uma estrutura que promove 
atividades de educação am-
biental.

Em Esposende as praias 
contempladas são novamen-
te as de Apúlia, Fão/Ofir, 
Suave Mar e Marinhas/Ce-
pães.

Aos veraneantes volta a ser 
pedida responsabilidade no 
regresso à prática balnear. 
Devido à pandemia da Co-

vid-19, “ir à praia em Segu-
rança” significa mais do que 
ter cuidado com o mar ou 

com o sol, ou seja, mantém-
-se a necessidade de cum-
prir as normas associadas ao 

combate à pandemia defi-
nidas pela Direção Geral 
de Saúde.

Algarve
Gran Canária

Madeira
Açores

quantidade de lixo, sobretu-
do microplásticos, redes de 
pesca e cerca de 1500 beatas 

de cigarro.Toda esta ação 
leva a refletir sobre alguns 
comportamentos e atitudes 

menos responsáveis que 
põem em causa a sustenta-
bilidade do Planeta”. 
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POLÍTICA

PSD APROVA RECANDIDATURA DE AIRES PEREIRA 
Foi por unanimidade e 

aclamação que os militan-
tes poveiros do PSD apro-
varam a recandidatura de 
Aires Pereira à presidência 
da Câmara Municipal nas 
próximas eleições autár-
quicas. Recorde-se que o 

Conselho Nacional já tinha 
homologado a possível can-
didatura, mas faltava este 
passo, que foi dado no ple-
nário concelhio realizado no 
Museu Municipal, no passa-
do dia 30, algo que deixou 
Aires Pereira naturalmente 

satisfeito. A Comissão Po-
lítica Concelhia, presidida 
pelo deputado Afonso Oli-
veira, reuniu de imediato no 
final da sessão e deu plenos 
poderes ao candidato Aires 
Pereira para escolher a sua 
equipa.

FERNANDO ARRISCADO EXONERADO DO CHEGA
A Comissão Política Dis-

trital do Porto deliberou 
exonerar Fernando Arris-
cado Amorim da função 
de Coordenador Conce-
lhio do Partido CHEGA na 
Póvoa de Varzim”, revelou 
o presidente Rui Afonso. 
Em comunicado enviado à 
Onda Viva é revelado que 
“as razões desta substitui-
ção prendem-se unicamente 
com uma mudança de estra-
tégia partidária para alcance 
de melhores resultados nas 
eleições autárquicas que se 
avizinham”. A decisão chega 
a cerca de cinco meses des-
se sufrágio. Na deliberação 
assinada pelo líder distrital 

é revelado que foi nomeada 
a militante nº 8.527, Sónia 
Vieira de Carvalho, para 
coordenar a estrutura local.

O exonerado reagiu tam-
bém em comunicado e co-
meça por falar da “incúria 
e incompetência desta Dis-
trital, que envia uma delibe-
ração para os jornais sem a 
enviar à pessoa que se des-
tina”. Fernando Arriscado 
Amorim não se admira com 
a decisão que será “contes-
tada nos locais corretos” e 
tomada por “um grupo que, 
por vingança, toma uma 
atitude destas”, por se “ter 
atrevido a sugerir uma lista 
diferente da atual distrital 

nas últimas eleições”. O an-
tigo coordenador poveiro 
do CHEGA considera que 
esta “Distrital está a fazer 
um péssimo serviço e, ten-
do apenas umas semanas de 
vida, já conseguiu destruir 
trabalho de meses”, recor-
dando que “a Póvoa de Var-
zim foi a melhor do distrito 
do Porto nas presidenciais” 
e acusando que, “de maneira 
soez, insinuam, que a exone-
ração foi para melhorarem 
as votações”.

Fernando Arriscado 
Amorim sublinha que “a 
concelhia já tinha preparado 
as autárquicas, com candi-
datos para a Câmara, As-

A Iniciativa Liberal lan-
çou uma proposta de fi-
nanciamento das associa-
ções locais através de um 
modelo “controlado pelos 
cidadãos e não por relacio-
namentos políticos”. O par-
tido propõe a introdução 
do “Cheque-Associação”, 
“devolvendo aos poveiros 
o poder de decidir o mon-
tante de financiamento pú-
blico às instituições da sua 
preferência”.

O coordenador Ricar-

do Zamith defende que “ao 
longo dos anos o município 
veio a financiar muitas as-
sociações” e sublinha que 
“a sua sobrevivência deixou 
de estar assegurada pela so-
ciedade - passaram a estar 
dependentes do favoreci-
mento político, na forma de 
subsídios municipais, e de 
uma relação próxima com o 
executivo, comprometendo 
a sua autonomia, indepen-
dência e missão”.

A Iniciativa Liberal pro-

põe para as associações 
um modelo que tem como 
base o valor atribuído em 
2019, cerca de 2.8 milhões 
de euros, assente em dois 
princípios: um apoio fixo 
calculado com base num 
regulamento municipal de 
apoio ao associativismo, es-
tipulando critérios claros e 
rigorosos de atribuição de 
verbas que retirem qualquer 
espaço para financiamentos 
arbitrários ou eleitoralis-
tas; um apoio variável em 

que cada eleitor recenseado 
receberá do Município um 
“Cheque-Associação” de 50 
euros que poderá entregar 
anualmente às instituições 
que entenda apoiar ou sim-

plesmente optar por não 
entregar.

Ricardo Zamith frisa que 
“assim se devolve aos cida-
dãos o poder de escolher 
como é gasto o orçamento 
do município”, sustentando 
que “as associações deixa-
rão de estar dependentes 
do Executivo Camarário, 
serão mais autónomas e 
mais focadas em envolver e 
ajudar a comunidade, serão 
mais livres e a Póvoa mais 
Liberal!”.

CDU CONTRA PAGAMENTO DE PARQUE POR MORADORES DA MATRIZ
A CDU da Póvoa de Var-

zim não concorda que os 
moradores do Bairro da Ma-
triz que ficaram sem esta-
cionamento à porta de casa 
tenham de pagar para deixar 
o carro no futuro espaço no 
antigo quartel militar. Em 
comunicado, os responsá-
veis lembram que alertaram 
na Assembleia Municipal 
“para os prejuízos que os 
moradores do Bairro da Ma-
triz passaram a ter devido à 
redução do número de luga-

res disponíveis, num quadro 
em que há um conjunto de 
habitações impossibilitadas 
de ter garagem, obrigando 
estes moradores a procurar 
outras soluções”.

Ora, a Coligação Demo-
crática Unitária “considera 
que estes moradores não po-
dem ser prejudicados e o lu-
gar de estacionamento deve 
ser garantido a custo zero 
e não a 120 Euros por ano”. 
Os elementos do PCP-PEV 
defendem ainda que “os 

utilizadores dos transportes 
públicos, nomeadamente os 
detentores do Passe Único, 
devem ter acesso a um de-
terminado número de lu-
gares gratuitos, articulando 
esse número de lugares com 
a garantia de estacionamen-
to no parque junto à Estação 
de Metro, facilitando a arti-
culação entre a necessidade 
de utilização do transporte 
privado com a utilização dos 
transportes públicos”.

A terminar a informação 

sembleia Municipal e 5 das 7 
juntas de freguesia, estando 
a ser preparadas as duas res-
tantes”, tendo acrescentado 
que todos já o informaram 
da “indisponibilidade no fu-

turo”, apelidando a situação 
de “uma vergonha que ape-
nas irá destruir o trabalho 
local e impedir o partido 
de se apresentar com dig-
nidade”. Além de agradecer 
a quem o acompanhou até 
agora, Fernando Arriscado 
Amorim revela que “a Con-
celhia se demitiu em bloco, 
só ficando um elemento”, 
anunciando “um até bre-
ve” e uma resposta “a estes 
ataques feitos por quem 
só quer aproveitar-se do 
partido”, além do lamento 
por “não poder apresentar, 
para já, o nosso programa 
e ideias para melhorar a Pó-
voa de Varzim”.

INICIATIVA LIBERAL QUER ASSOCIAÇÕES LIVRES E AUTÓNOMAS

enviada à Onda Viva, é su-
blinhado que a “opção que 
Aires Pereira e PSD agora 
tomam não tem em conta 
a garantia do direito à mo-
bilidade das populações e 
trabalhadores, colocando 
custos acrescidos tanto a 
moradores como utentes 
dos transportes públicos, 
num contexto em que os 
operadores de transporte 
público não respondem às 
reais necessidades da popu-
lação poveira”.
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TURISMO NAÚTICO GANHA NOVO POTENCIAL
APÓS A INAUGURAÇÃO DA MARINA NORTE 

Foi em clima de festa que 
o Ministro do Mar, Ricardo 
Serrão Santos, a Secretária 
de Estado das Pescas, Te-
resa Coelho, Paulo Neves, 
presidente do Clube Naval 
Povoense, e Aires Pereira, 
líder do município, pro-
cederam à inauguração 
do novo pólo da Marina 
da Póvoa que fi ca no lado 
Norte do porto de pesca. 
Uma intervenção de quatro 
milhões de euros que de-
correu em duas fases e teve 
o epílogo no passado dia 1 
com a abertura do Núcleo 
de Estacionamento de Em-
barcações de Recreio, que é 
mais um passo estratégico 
no sentido de tornar a Pó-
voa de Varzim um destino 
turístico de renome do no-
roeste peninsular. Houve 
também uma candidatura 
a fundos comunitários que 
permitiu a aquisição de 
embarcações muito espe-
ciais: 6 pequenos veleiros 
para pessoas com defi ciên-
cia motora ou mobilidade 

reduzida e uma espécie de 
táxi náutico, movido a ener-
gia solar. 

Aproveitando a presença 
do ministro e demais co-
mitiva, o presidente da Câ-
mara solicitou novamente 
a realização de dragagens 
no porto de pesca e o refor-
ço das praias, com areia, na 
zona norte do Concelho: 
“urge avançar com a ter-
ceira fase de intervenção 
e, para isso, impõe-se uma 
limpeza e dragagem que re-
ponham as cotas de projeto 
para permitir uma melhor 
circulação a quem opera 
profi ssionalmente. Esta é 
uma questão que necessita 
de urgente resolução para 
dar condições de segurança 
e acessibilidade. O Porto da 
Póvoa de Varzim pode ser 
uma excelente alternativa ao 
de Leixões, com maior capa-
cidade e aparcamento e con-
dições ímpares para a pesca, 
e pode também afi rmar-se 
como um ponto de encontro 
de excelência pela aposta na 

náutica de recreio e numa 
maior oferta de atividades 
marítimo-turísticas”.

A questão da dragagem 
também foi abordada por 
Paulo Neves, presidente do 
CNP, tendo o dirigente apro-
veitado para lançar o desafi o 
de colocar na zona Norte do 
porto toda a parte desportiva 
e a pesca passar para o lado 

Sul.
O ministro Ricardo Serrão 

Santos prometeu que have-
rá dragagens uma vez que o 
Governo inclusive já tomou 
a decisão para tal (uma des-
pesa de 5.1 milhões de euros 
para a realização das dra-
gagens no Norte, dos quais 
1.2 milhões de euros se des-
tinam ao Porto da Póvoa de 

Varzim) e quanto aos pro-
blemas inerentes à falta de 
areia nas praias, é algo que 
também está a ser estudado 
com o ministério do Am-
biente. Ricardo Serrão San-
tos aproveitou para revelar 
aos presentes que apesar 
de ser alentejano tem uma 
forte ligação à Póvoa e tam-
bém a Vila do Conde.

RETAIL PARK VAI SURGIR 
AO LADO DO OUTLET 

O Vila do Conde Porto 
Fashion Outlet vai ser am-
pliado num investimento de 
quatro milhões de euros. O 
futuro Vila do Conde Retail 
Park, com 14 mil metros 
quadrados, terá várias novas 

lojas e abertura prevista para 
novembro, anunciou a Via 
Outlets. O novo espaço fi ca-
rá ao lado do centro comer-
cial já existente na freguesia 
de Modivas, mas num edifí-
cio independente.

ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAS UNIDAS 
EM PROJETOS DE INTERESSE COMUM

Os presidentes da Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Vila do Conde e da Asso-
ciação Empresarial da Póvoa 
de Varzim, Ricardo Santos e 
José Gomes Alves, respetiva-
mente, juntaram-se ontem 
na cidade vilacondense para 

preparar a realização con-
junta de projetos no âmbito 
da  economia do mar, agri-
cultura e dinamização co-
mercial.

Foi uma reunião introdu-
tória que serviu como alicer-
ce para a criação de grupos 

de trabalho setoriais que irão 
envolver mais associações 
empresariais da região e que 
permitiram preparar estudos 
para o desenvolvimento da 
região norte com enfoque 
para as potencialidades das 
duas cidades vizinhas.
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Foi publicado no Diário 
da República o anúncio 
do Centro Social e Paro-
quial e Terroso, da Póvoa 
de Varzim, sobre a “em-
preitada de remodelação e 
adaptação do espaço físico 
das respostas sociais para 
idosos”. O valor-base das 
obras é de quase 364 mil 
euros e o prazo de execu-

CSP TERROSO ANUNCIA OBRA DE REMODELAÇÃO 
ção é de sete meses. Na es-
colha dos concorrentes ha-
verá dois critérios com igual 
ponderação: a valia técnica e 
o custo. Os interessados de-
vem saber mais pormenores 
junto da instituição poveira 
liderada pelo padre Pedro 
Amorim ou pela consulta do 
aviso que aparece na publi-
cação estatal. 

JUNTA DA PÓVOA, BEIRIZ E ARGIVAI RECEBEU 
MATERIAL GRAÇAS AO PROJETO ‘TAMPINHAS’

A Junta da União de Fre-
guesias da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai recebeu 
uma cama articulada e uma 
cadeira de rodas no âmbito 
da “Operação Tampinhas”. 
Ambas serão atribuídas a 
utentes sinalizados pelo Ga-
binete de Ação Social, com 
limitações físicas e em situa-
ção socioeconómica vulne-
rável.

A autarquia liderada por 
Ricardo Silva aproveitou a 
oportunidade para agra-

decer “o envolvimento de 
toda a população, através da 
entrega de tampinhas”, algo 
que “não só contribui para 
um ambiente mais sustentá-
vel, como também promove 
a solidariedade para com 
quem mais necessita”.

Este projeto resulta de 
uma parceria entre a União 
de Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai, a 
Câmara Municipal e a LI-
POR - Serviço Intermunici-
palizado de Resíduos..
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A Autoridade de Segu-
rança Alimentar e Eco-
nómica realizou diversas 
buscas na Póvoa de Varzim 
e apreendeu 34 mil artigos 
falsificados. Foram consti-
tuídos dois arguidos, que 
ficaram sujeitos a Termo 
de Identidade e Residência, 
sendo suspeitos de con-
trafação, venda de artigos 
contrafeitos e fraude sobre 
mercadorias. A investi-
gação, segundo a ASAE, 
durou cerca de um ano e 
esteve direcionada para a 
venda de artigos falsifica-
dos através da internet e 
para uma loja de acessórios 
de moda (showroom) no 
concelho poveiro.

ASAE APREENDEU 34 MIL ARTIGOS CONTRAFEITOS
“Os artigos, apesar de fal-

sos, eram vendidos a preços 
mais elevados do que o ha-
bitual (para este segmento) e 
com grande sofisticação, ao 
incluírem todos os elemen-
tos associados a produtos 
autênticos, desde o embala-
mento individual, manuais, 
faturas de aquisição estran-
geiras falsas ou mesmo car-
tões de autenticidade falsos”, 
precisa a ASAE, que atuou 
através da Unidade Nacional 
de Informações e Investiga-
ção Criminal.

Nas buscas domiciliárias, 
num estabelecimento, em 
veículos e num apartado, os 
elementos da ASAE apreen-
deram 34.148 artigos falsifi-

cados (entre os quais, malas, 
relógios, vestuários, certifi-
cados e etiquetas das marcas 
Louis Vuitton, Chanel ou 
Christian Dior), assim como 
diverso material utilizado na 
produção e na venda da con-
trafação (três computadores 
portáteis, dois telemóveis, 
um disco externo, uma pen 
USB, uma máquina de es-
tampar, uma fotocopiadora 
e uma impressora.

O valor do material 
apreendido, segundo cál-
culos da ASAE, ascende a 
72.433 euros, tendo ainda 
sido apreendidos 2.780 eu-
ros em numerário, por sus-
peita de serem produto da 
atividade ilícita. O estabele-

cimento dispunha de uma 
parede falsa que permitia 
o acesso a um armazém de 

apoio onde eram realizadas 
as estampagens e ocultado 
material falsificado.

OPERÁRIOS GRAVEMENTE FERIDOS EM ACIDENTE DE TRABALHO
Dois operários da cons-

trução civil ficaram gra-
vemente feridos num aci-
dente de trabalho numa 
moradia na Póvoa de Var-
zim. 

Quando o socorro che-

gou ao local, na urbanização 
atrás do Continente, um dos 
operários “estava em estado 
muito grave”, pelo que foi 
“conduzido ao Hospital São 
João, no Porto”, segundo 
fonte dos bombeiros locais. 

Outro trabalhador, tam-
bém em “em estado grave”, 
foi encaminhado para o 
Hospital da Póvoa de Var-
zim. Um terceiro elemento 
apenas precisou de assistên-
cia no local. 

Os três homens estavam 
a trabalhar quando uma es-
trutura metálica cedeu e so-
freram uma queda por volta 
das três e meia da tarde do 
passado dia 5. 

O socorro foi prestado por 

12 operacionais apoiados 
por seis viaturas, uma de-
las a Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação 
de Famalicão. 

A GNR também esteve 
no local.

Praça Luís de Camões 57C

t:   933 386 214

www.moosik.pt /moosik.pt

emusicavila@gmail.com

Aulas 
presenciais
e online

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

Danças urbanas
Ballet clássico
Curso de Teatro

NOVAS OFERTAS !
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A PSP deteve no passado 
dia 5 o suspeito de vários 
roubos por esticão na Pó-
voa de Varzim. Trata-se de 
um homem desempregado, 
natural de Vila Real e com 
42 anos, que foi detido por 
elementos da 8ª Esquadra 
de Investigação Criminal, 
instalada nas Caxinas, às 
19h25, na Avenida 25 de 
Abril, pouco tempo depois 
de ter tentado fazer um 
roubo à mão armada num 
quiosque na Rua Gomes 
de Amorim. O larápio foi 

LADRÃO QUE ROUBAVA POR ESTICÃO 
FICOU EM PRISÃO PREVENTIVA

apanhado “em flagrante” 
quando “conduzia a viatu-
ra utilizada nos roubos por 
esticão perpetrados nos últi-
mos dias na cidade da Póvoa 
de Varzim”, entre os quais o 

JOVEM APANHADO DE MADRUGADA COM 171 DOSES DE HAXIXE
A madrugada do pas-

sado dia 7 ficou marcada 
por mais uma apreensão de 
droga na Póvoa de Varzim. 
Elementos da Esquadra de 
Intervenção e Fiscalização 
da Divisão Policial de Vila 
do Conde intercetaram um 
jovem de 20 anos, cerca das 
2h30, na Avenida do Mar. 
O operário da construção 
civil tinha na posse haxixe 
suficiente para repartir por 
171 doses individuais.

RESIDENTE EM 
V.CONDE E COMPARSA 
APANHADOS 
COM LIAMBA

Um homem de 31 anos re-

sidente em Vila do Conde foi 
detido no Porto por suspeita 
de tráfico de droga. 

A detenção foi efetuada 
pala PSP na noite do passa-
do dia 8 e também contem-
plou a interceção de outro 
homem de 32 anos residente 
no Porto. 

Ambos foram apanhados 
na rua D. João de Mascare-
nhas, às 23h40, com 1563 
doses de liamba e a quantia 
de 320 euros.

PSP FEZ VÁRIAS 
DETENÇÕES NO 
ARRANQUE DE MAIO

Vila do Conde esteve na 
rota de uma operação de 
prevenção criminal realiza-
da pela PSP. A ação esten-
deu-se também a vizinha 
Maia e decorreu durante o 
primeiro fim de semana de 
maio. 

As autoridades fizeram 
sete detenções, quatro por 

tráfico de droga e três por 
condução de veículo au-
tomóvel sem habilitação 
legal. Foram fiscalizados 
139 condutores e respeti-
vas viaturas, sendo que 75 
foram submetidos ao teste 
de álcool no sangue. A PSP 
detetou ainda 20 infrações 
ao Código da Estrada e de-
mais legislação rodoviária, 
que foram alvo de auto de 
notícia por contraordena-
ção.

que provocou ferimentos 
graves numa mulher de 53 
anos, que acabou arrastada 
pelo suspeito, junto ao ce-
mitério de Aver-o-Mar, ao 
tentar proteger a carteira, 
tendo sido levada ao Hospi-
tal Pedro Hispano, em Ma-
tosinhos, com ferimentos 
graves. Foi-lhe apreendida 
uma arma (de plástico), 
bem como a viatura utiliza-
da nos diferentes roubos”. O 
homem ficou em prisão pre-
ventiva após ter sido presen-
te no tribunal poveiro.

Os ladrões entraram 
pelo acesso das traseiras da 
loja para a casa, puxaram 
de uma faca, ameaçaram 
cortar-lhe a orelha e matar 
os dois cães. 

Depois de prenderem e 
amordaçarem a vítima, le-
varam um relógio da mar-
ca Rolex avaliado em cerca 
de 25 mil euros e  ainda 
mais 5 mil em dinheiro, fu-
gindo se seguida, não sem 
antes partir a chave para 
bloquear a porta. 

O homem conseguiu, no 
entanto, chegar ao telemó-
vel e alertou a mulher, Isa-
bel Schincariol, que cha-
mou a PSP. 

O caso está a ser investi-
gado pelas autoridades.

ASSALTO À CASA DO 
DONO DE GELATARIA 
NA AVENIDA 
DOS BANHOS

Dois encapuzados assal-
taram um apartamento na 
avenida dos Banhos, na Pó-
voa de Varzim, a meio da 
tarde do passado dia 3. 

Lorenzo Schincariol, de 
58 anos, dono da geladaria 
Mona Lisa, descansava no 
1º andar, mesmo acima do 
estabelecimento, quando foi 
surpreendido pela dupla. 

JÁ ARDERAM 27 HECTARES DE 
FLORESTA POVEIRA EM 2021

Este ano já arderam 27 
hectares de área florestal na 
Póvoa de Varzim. O núme-
ro foi revelado na reunião 
da Comissão Municipal da 
Defesa da Floresta que de-
correu por videoconferên-
cia. Os incêndios ocorridos 
já em 2021 mereceram es-
pecial atenção pela dimen-
são dos mesmos e pela área 
ardida, os tais 27 hectares 
já atingidos, sobretudo nas 
freguesias de Terroso, Rates 
e Laundos.

A sessão foi presidida pela 
vereadora do Ambiente, Síl-
via Gomes da Costa, tendo 
servido para ser feita a aná-
lise da época de incêndios 
do ano passado e aprovar o 
Plano Operacional Munici-
pal para 2021 e para a época 
de incêndios que se aproxi-
ma. Este documento define 
a estratégia de prevenção e 

combate dos incêndios flo-
restais e regula a articulação 
entre entidades e organis-
mos municipais e distritais. 
Entre os principais objetivos 
estão o desenvolvimento de 
um sistema de deteção e vi-
gilância articulado e eficaz; 
a mobilização rápida dos 
meios de combate; a extin-
ção dos incêndios na fase 
inicial com uma primeira 
intervenção em 30 minutos; 
a diminuição do número de 
reacendimentos e o evitar do 
risco para a população, seus 
bens e atividades. 

E porque toda a popula-
ção é importante e determi-
nante na defesa da floresta 
contra incêndios, convém 
relembrar a obrigatoriedade 
da comunicação de queimas 
e queimadas, sempre que se-
jam realizadas, por exemplo 
através do Gabinete Técnico 

Florestal (252 090 000), que 
prestará o apoio necessário 
no registo do munícipe no 
sistema e obtenção de licen-
ça. 

Recorde-se ainda que to-
dos os proprietários flores-
tais têm até ao próximo dia 
15 de Maio, para executarem 
os trabalhos de limpeza, sob 
pena de pagamento de coi-
ma de 280 a 10 mil euros 
para pessoas singulares ou 
de 3 mil a 120 mil euros para 
pessoas coletivas. 

OCORRÊNCIAS 
EM VILA DO CONDE: 
NÚMEROS QUE 
IMPRESSIONAM

Os Bombeiros Voluntários 
de Vila do Conde registaram 
no mês passado, em Abril, 
14 incêndios, ou seja uma 
média de quase um fogo 

em cada dois dias. Houve 
chamas em zonas rurais ou 
de floresta por seis vezes e a 
corporação foi também soli-
citada para intervir em oito 
casos de incêndios urbanos 
ou industriais. Significativo 
foi também o número de 
acidentes rodoviários – 16 – 
e na estatística revelada pela 

Associação acrescenta-se o 
dado sobre ocorrências rela-
tivas a “emergência pré-hos-
pitalar”(435) e de transporte 
de doentes (1943). As viatu-
ras dos bombeiros percorre-
ram mais de 67 mil quilóme-
tros, ou seja , grosso modo, 
são 100 viagens da ponta 
norte de Portugal ao Sul.
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SAÚDE

UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO 
OPEROU MAIS DE 37 MIL EM 20 ANOS

Cerca de 37 mil uten-
tes já foram operados na 
Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório do Centro 
Hospitalar da Póvoa de 
Varzim – Vila do Conde. O 
número foi dado a conhe-
cer numa altura em que a 
UCA celebra o vigésimo 
aniversário de atividade. A 
efeméride serviu para um 
momento de partilha com 
a equipa e o Conselho de 
Administração que anun-

ciou a renovação do equipa-
mento afeto ao serviço. Para 
se perceber a evolução das 
intervenções em duas déca-
das, basta referir que no pri-
meiro ano foram operados 
553 utentes, mais que du-
plicando o número no ano 
seguinte. Atualmente essa 
marca é largamente supera-
da, já tendo sido contabilizas 
mais de 900 intervenções só 
nos quatro primeiros meses 
do ano.

ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL REUNIU COM PCP
O Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde foi visitado por 
uma comitiva do PCP. 
Na reunião com o Con-
selho de Administração, 
presidido por Gaspar Pais, 
participaram Ana Mesqui-
ta, deputada na Assembleia 
da República, Jorge Macha-
do e Hugo Amorim, candi-
datos da CDU às Câmaras 
Municipais da Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde, 
e Ricardo Galhardo, da 
DORP. 

Os comunistas foram 
“constatar a evolução das 

obras de ampliação da uni-
dade poveira e as perspetivas 
criadas com a aprovação de 
7 milhões de Euros no Or-
çamento do Estado, verba 
conquistada pela acção do 
PCP”, como sublinharam em 
comunicado, além de terem 
ficado a “conhecer os desen-
volvimentos e projetos para 
a unidade vilacondense”. Os 
responsáveis comunistas fri-
sam que “as obras em ambos 
os hospitais continuam a ser 
uma necessidade” e prome-
tem continuar “a acompa-
nhar a situação” e “lutar até 
que todas as obras desta am-

pliação sejam concluídas”.
A terminar a informação 

enviada à Onda Viva, é reve-
lado que o encontro “serviu 
também para perceber quais 
os níveis de atraso de consul-
tas, exames e cirurgias pro-
vocadas pela forçada atenção 
à Covid-19, bem como para 
afirmar da necessidade de 
vincular todos os profissio-
nais abrangidos pela contra-
tação realizada no âmbito da 
pandemia, indo mais longe, 
contratando todos os pro-
fissionais necessários para 
dar resposta aos cuidados de 
saúde dos utentes”.

PREMIADO TRABALHO SOBRE PARAMILOIDOSE
Um trabalho sobre a 

“doença dos pezinhos” ven-
ceu o Prémio Bial de Medici-
na Clínica 2020 no valor de 
cem mil euros. 

A obra “A Paramiloidose 
em Portugal e no mundo: 
de doença fatal a doença 
crónica com qualidade de 
vida preservada” resulta 

do esforço de uma equipa 
coordenada por Teresa Coe-
lho, diretora do Serviço de 
Neurofisiologia do Centro 
Hospitalar Universitário do 
Porto. O trabalho “traça a 
evolução da paramiloidose 
desde que foi identificada 
pelo neurologista Corino de 
Andrade, a partir do estudo 

clínico e patológico de um 
grupo de doentes oriundo 
predominantemente da re-
gião da Póvoa de Varzim e 
Vila do Conde, até aos nos-
sos dias”.

O presidente do júri, Ma-
nuel Sobrinho Simões, lem-
bra que antigamente “um 
diagnóstico de paramiloido-

se equivalia a uma sentença 
de morte”, sublinhando ago-
ra que “a descoberta de no-
vos medicamentos permitiu 
salvar muitas vidas e dimi-
nuir os impactos negativos 
da doença que, apesar dos 
progressos registados, ainda 
hoje são enormes”. A para-
miloidose é uma “patolo-

gia neurodegenerativa rara 
e de transmissão genética, 
que atinge cerca de 10 mil 
pessoas em todo o mundo, 
sendo que o maior grupo 
de pacientes se encontra em 
Portugal”, cerca de 20%, ou 
seja duas mil pessoas, muitas 
das quais poveiras e vilacon-
denses.

DIA INTERNACIONAL
DO ENFERMEIRO

No Centro de Vacinação 
contra a Covid-19 de Vila do 
Conde festejou-se ontem, 12 
de maio, o Dia Internacional 
do Enfermeiro com a oferta 
de um lanche por cortesia 
de uma empresa do conce-
lho. O momento de convívio 
juntou vários elementos que  
estão a colaborar naque-
la equipamento situado no 
Parque de Jogos.
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SOCIEDADE

O primeiro dia deste mês 
fi cou muito marcado pelo 
início de um novo capítulo 
na vida de “A Filantrópica”, a 
Cooperativa de Cultura que 
remodelou as instalações 
com o apoio fi nanceiro do 
município, num investimen-
to no valor de 370 mil euros. 

O presidente do conselho 
de administração da coope-
rativa, Luís Alberto Oliveira, 
num discurso emotivo, de-
dicou a reabilitação a todos 
os elementos que serviram a 
instituição que já assinalou 
85 anos de existência e ad-
mitiu o enorme desafi o que 
a instituição tem pela frente 
após o grande esforço que a 

empreitada representou.  
O autarca Aires Pereira 

confessou que a escolha da 
data para a inauguração, 
Dia do Trabalhador, não foi 
um mero acaso, uma vez 
que este edifício, apesar de 
se assumir agora como uma 
casa da cultura, foi original-
mente a Casa do Operário 
Poveiro.

A sessão inaugural contou 
com vários momentos musi-
cais e também com a aber-
tura de uma exposição de 
pintura e escultura de Afon-
so Pinhão Ferreira, intitula-
da “A Serpente, Espelho de 
Eva” e que estará patente n’A 
Filantrópica até 15 de junho.

FAROL DE REGUFE REABRIU
Foi no passado dia 5 de 

maio que o Farol de Regufe 
e a Casa do Faroleiro volta-
ram a abrir ao público. 

A entrada é gratuita e o 
horário de visitas será entre 
as 14h e as 16h30, mas so-
mente às quartas-feiras. 

Os dois equipamentos 
foram recentemente alvo 
de obras de benefi ciação 
por parte da autarquia e 
passam a fazer parte do iti-
nerário cultural da Póvoa 
de Varzim.

CRUZ VERMELHA COM NOVO PROJETO NA PÓVOA 
Já foi apresentado o ‘In-

cuBas’(Incubadora de Ati-
vação Social), um projeto da 
delegação da Póvoa de Var-
zim da Cruz Vermelha Por-
tuguesa que tem como foco 
o emprego, famílias e a pro-
teção da criança. A apresen-
tação pública do programa 
aos parceiros institucionais e 
empresários locais decorreu 
no Diana Bar no passado dia 
30 de abril. 

A presidente da delega-
ção da Póvoa de Varzim, 
Luísa Tavares Moreira, ex-
plicou que o principal ob-
jetivo deste projeto é apoiar 
a integração profi ssional da 
população desempregada 
ou à procura de emprego, 
inserindo-se no âmbito do 
Projeto CLDS 4G (Contatos 
Locais de Desenvolvimento 
Social). A dirigente acres-

centou também que a dele-
gação já conseguiu emprego 
para algumas pessoas - com 
apoio de empresários - e 
reforçou que agora o novo 
programa assenta no Proje-
to IncubAS’e numa parceria 
com a Lipor, com a obtenção 
de uma bolsa de forma a dar 
resposta ao desempregado 
para criar o posto de traba-
lho ou que o empresário que 
o receba tenha sucesso. 

A apresentação do projeto 
contou com a participação 
especial do Presidente Na-
cional da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Francisco Geor-
ge, que se deslocou à Póvoa 
de Varzim e defendeu o tra-
balho em rede e a questão 
da intervenção social ino-
vadora. Durante o discurso, 
Francisco George revelou a 
preocupação de dimensão 

nacional relativamente a 
“15% dos portugueses esta-
rem ainda com difi culdades 
em obter emprego e de famí-
lias que precisam de ter aces-
so a bens alimentares”. 

Por fi m, Aires Pereira, pre-
sidente da Câmara, revelou 
a importância do trabalho 
em rede elaborado pelas vá-
rias instituições presentes e 
explicou que, para além da 
componente social, o proje-
to conta também com uma 
vertente de sustentabilidade 
ambiental muito importan-
te. 

Liliana Berenguel, Ana 
Pereira, Carolina Pimentel, 
Maria Ferreira são as técni-
cas da Delegação da Cruz 
Vermelha da Póvoa de Var-
zim que vão dar seguimento 
e trabalhar no ‘Projeto In-
cubAS’.

COOPERATIVA CULTURAL ‘A FILANTRÓPICA’
REABRE APÓS REMODELAÇÃO PROFUNDA
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VILA DO CONDE

RENDAS DE BILROS FORAM 
NOVAMENTE PREMIADAS

As Rendas de Bilros 
de Vila do Conde foram 
distinguidas pelo segun-
do ano consecutivo com 
o Prémio Cinco Estrelas 
Regiões 2021, na catego-
ria Artesanato. Este ga-
lardão identifica, segundo 
a população portuguesa, 
o melhor que existe em 

cada uma das 20 regiões (18 
distritos e as 2 regiões autó-
nomas) ao nível de recursos 
naturais, gastronomia, arte e 
cultura, património e outros 
ícones regionais, bem como 
premeia empresas portu-
guesas que se diferenciam. 
No distrito do Porto foram 
4 os ícones regionais mere-

AFINAL HAVERÁ ENTRADAS GRATUITAS 
EM CERTAME VISITADO POR MILHARES

Depois das críticas da pre-
sidente da Câmara à possi-
bilidade de serem cobradas 
entradas na Feira Nacional 
de Artesanato, a organiza-
ção deu o dito por não dito, 
já alterou o regulamento e 
tornou público que o aces-
so não implicará a compra 
de um bilhete, mesmo se a 
evolução da Covid-19 “não 
for a esperada”. Elisa Ferraz 
bateu o pé e é preciso não es-
quecer que a autarquia é um 
pilar fundamental do certa-
me e do seu financiamento, 

embora a organização seja 
partilhada com a Associação 
para a Defesa do Artesana-
to e Património de Vila do 
Conde.  A maneira “airosa” 
de haver um volte-face foi 
assim explicado pela orga-
nização: “Com a evolução 
positiva da crise Covid-19, 
que a todos nos tem afetado, 
tudo aponta para uma gene-
ralizada normalização, pelo 
que acreditamos ser possí-
vel que a Feira Nacional de 
Artesanato retome a quase 
totalidade do seu funciona-

cedores do Prémio Cinco 
Estrelas Regiões. Além das 
Rendas de Bilros de Vila do 
Conde (artesanato), tam-
bém foram distinguidos o 
Vinho do Porto (produtos 
tradicionais portugue-
ses), Serralves (museus) e 
Praia do Senhor da Pedra 
(Praias). 

mento habitual e que voltem 
a ser possíveis as entradas li-
vres, como sempre acontece. 
Se a evolução não for a espe-
rada e as autoridades de saú-
de nos continuarem a impor 
um número máximo de pre-
senças no recinto em cada 
momento, será montado um 
sistema mecânico de contro-
lo, mas sem entradas pagas”. 
A 43.ª edição vai decorrer 
entre 24 de julho e 8 de agos-
to, novamente nos jardins da 
Avenida Júlio Graça, sob o 
tema “O espírito dos mares”.

ESTAMOS ABERTOS

APRESENTADO 13º CANDIDATO DO 
PSD A UMA JUNTA DE FREGUESIA

Em Vila do Conde, o 
Partido Social Democrata 
apresentou mais um cabe-
ça de lista às próximas elei-
ções autárquicas. 

Desta feita, o PSD deu a 
conhecer aquele que será o 
candidato à presidência da 
Junta de Freguesia de Gui-
lhabreu. Trata-se de Hugo 

Costa, engenheiro civil que, 
na apresentação pública 
apontou a falta de cresci-
mento populacional e de in-
vestimento público, e garan-
tiu que vai continuar a ouvir 
a população sobre os anseios 
do povo para a sua terra. 

Na sessão esteve também 
Pedro Soares, candidato à 

Câmara Municipal, que re-
gistou o facto de  mesmo 
não estando marcadas as 
eleições, o PSD fez já a apre-
sentação de 13 candidatos o 
que, no seu entender, “é um 
sinal de organização, de mo-
bilização e de rejuvenesci-
mento dos protagonistas” do 
panorama político.     
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REGIÃOVILA DO CONDE

A presidente da Câmara 
de Vila do Conde aprovei-
tou o passado domingo 
para proceder a inaugura-
ções em duas freguesias. 

Elisa Ferraz e o restante 
executivo foram de manhã 
apreciar a requalificação da 
Rua Dr. Américo Silva, ar-
ruamento do centro histó-
rico de Azurara e antiga li-
gação entre o rio e a estrada 
velha para o Porto, fazendo 
parte da Área de Reabilita-
ção Urbana de Azurara e 
Vila do Conde. 

O investimento foi de 
530 mil euros e, além da 
melhoria das infraestru-
turas da via propriamen-
te ditas, “o largo frente à 
Junta de freguesia, remate 
final desta artéria junto à 
Igreja Matriz de Azurara, 
também foi reformulado, 
estando organizado agora 
numa plataforma única, de 
circulação prioritariamen-
te pedonal, cuja passagem 
de carros é condicionada a 
uma velocidade reduzida”. 

Depois, de tarde, a edil 
foi ver como ficou o Pavi-
lhão Desportivo Municipal 

OBRAS DE UM MILHÃO INAUGURADAS 
NAS FREGUESIAS DE AZURARA E VILA CHÃ

de Vila Chã, uma interven-
ção que custou em 485 mil 
euros e “consistiu na refor-
mulação da área de jogo, 
adequando-a às normas para 
a prática oficial de futsal, na 
alteração do piso para per-
mitir a prática de patinagem 
artística, de futsal e de outras 
modalidades, promovendo 
assim a versatilidade despor-
tiva do espaço. Também es-
tão garantidas as condições 
de segurança, estabilidade 
térmica e redução de ruído 
do equipamento”. 

A requalificação deste 
equipamento desportivo 
insere-se no Plano de De-
senvolvimento Desportivo 
Concelhio, que numa pri-
meira fase abrangeu a re-
qualificação dos Ringues de 
Mosteiró e de Fajozes e a 
construção 8 relvados sinté-
ticos, executado por zonas 
geográfica. 

Estes atos inaugurais con-
taram com as presenças dos 
presidentes da Assembleia 
Municipal e das juntas de 
freguesia: Joaquim Morei-
ra (Vila Chã) e Carlos Silva 
(Azurara). 

VICE-PRESIDENTE 
JÁ NÃO VOLTA

Lurdes Alves já não regres-
sará ao executivo municipal 
e ao lugar de vice-presidente 
após renunciar ao mandato 
em definitivo. A informação 
foi conhecida na última reu-
nião e surge na sequência da 
ausência, por doença, que já 
se verificava desde setembro 
passado. Na ocasião, Elisa 
Ferraz e os colegas de ve-
reação expressaram “publi-
camente o agradecimento e 
reconhecimento pelo traba-
lho desenvolvido ao longo 
dos últimos sete anos, pe-
ríodo durante o qual vincou 
a ação, de forma totalmente 
devotada ao serviço da po-
pulação, de uma dedicação e 
profissionalismo ímpares”. A 
também vereadora do Am-
biente, Educação, Mobilida-
de e Planeamento tinha sus-
pendido o mandato por 180 
dias, tendo Rita Freire sido 
a escolhido para a substituir 
e Pedro Gomes assumido 
a vice-presidência. Agora, 
chega o anúncio oficial da 
resignação da professora.

PRÓXIMO VERÃO VAI 
TRAZER REABERTURA 
DE PISCINA EXTERIOR

Já arrancaram os arranjos 
exteriores do complexo de 
piscinas municipais de Vila 
do Conde. A Câmara avan-
ça ser “previsível a abertura 
à população ainda no verão 
de 2021”. 

Os trabalhos de requalifi-
cação do espaço vão permitir 
a criação de um “agradável 
espaço de lazer e convívio”, 
promete a autarquia. 

A empreitada de “requa-
lificação do tanque exterior 
e espaço envolvente” foi ad-
judicada por quase 149 mil 
euros no dia 19 de abril, se-
gundo o portal de contrata-
ção pública. 

600 VÃO COMPETIR 
NAS PROVAS 
POPULARES

O “Campeonato de Fu-
tebol Amador” e os “Jogos 
Inter-Freguesias” vão ser 
retomados. A autarquia 
revela que as organiza-
ções das duas competições 
“conseguiram entendi-
mentos com os clubes no 
sentido de ainda na cor-
rente época proporciona-
rem atividade competitiva 
a mais de 600 atletas”. To-
dos os atletas seniores do 
Campeonato de Futebol 
Amador e os infanto-ju-
venis que participam no 
Inter-Freguesias já realiza-
ram o obrigatório teste de 
despistagem da Covid-19.

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

4480-664 Vila do Conde

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

PÁGINA DE AMIZADE
Cláudia Faria (Cavalinho Vila do Conde)

VILA DO CONDE
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FUTEBOL 

A ANSIEDADE E O CONTROLE EMOCIONAL 

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

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

de Varzim e Rio Ave

RUI RODRIGUES

As ligas de futebol profi s-
sional caminham para o seu 
fi nal e o desejo de conquis-
tar um triunfo ou alcançar 
um objetivo é tanto quanto o 
medo de sofrer uma derrota 
ou falhar esse objetivo. 

A cultura do resultado e a 
pressão de alcançar o mes-
mo chega também aos trei-
nadores que optam por pla-
near estratégias e sistemas 
mais fechados, para que os 
seus coletivos corram me-
nos riscos e se tornem mais 
coesos defensivamente. A 
ansiedade acaba por ter in-

terferência nas tomadas de 
decisões dos atletas e nos 
rendimentos coletivos de 
uma equipa. A confi ança dá 
lugar à desconfi ança. A esta-
bilidade e confi ança de um 
coletivo muitas vezes é posta 
em causa, o imprevisível tor-
na-se previsível e as estrutu-
ras móveis tornam-se fi xas 
e criam poucas dinâmicas 
ofensivas e defensivas nos 
jogos. As desconcentrações, 
erros posicionais, precipi-
tações de passes e remates 
criam um impacto negativo 
e infl uenciam os rendimen-

tos individuais e coletivos de 
uma equipa. 

O futebol é um jogo de 
equilíbrios, quando não tens 
bola fechas os espaços e de-
fendes, quando a tens crias 
espaços e atacas. Os com-
portamentos posicionais 
que um coletivo apresenta 
podem ser revelantes para os 
níveis de organização e qua-
lidade apresentados na posse 
e construção, seja ela longa 
ou curta. Quando a ansieda-
de se refl ete no rendimento 
dos atletas em más tomadas 
de decisões e a intranquili-

dade se apodera dos mes-
mos, o rendimento coletivo 
pode ser menos intenso e 
agressivo em diversos mo-
mentos do jogo. 

Ora, o Varzim e o Rio Ave 
estão a lutar por fugir aos 
lugares de despromoção na 
2ª e 1ª liga. Ambos podem 
atingir os seus objetivos e, 
mais que melhorar a quali-
dade de jogo no momento,  
é importante conquistar 
vitórias e pontos para que 
ambos possam alcançar os 
objetivos pretendidos nas 
últimas duas jornadas.

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

ANDREA 
SILVA

28 PONTOS

PAULO 
AREAL 

32 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

25 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

31 PONTOS

PAULO 
MORIM 

32 PONTOS

PEDRINHO 
ROCHA

35 PONTOS

PEDRO 
GOMES

23PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

33 PONTOS

RUI 
MAIA 

32 PONTOS

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 1
Oliveirense  0

Rio Ave 0
Porto 2

Nacional 0
Rio Ave 2

Vai começar a primei-
ra fase do Campeonato 
Nacional de Futebol de 
Praia. A prova arranca no 
próximo fi m de semana e 
termina a 1 de agosto. Par-
ticipam o Varzim e mais 
7 clubes: Sporting , Bra-
ga, Sotão, GRAP, Buarcos, 
Benfi ca de Loures e Chaves, 
que será o primeiro adver-
sário dos poveiros, já no sá-

bado. Nesta fase inicial todos 
jogam contra todos (em duas 
voltas) e os quatro primeiros 
classifi cados da tabela pas-
sam para a  segunda fase a 
realizar-se a 7 e 8 de agos-
to, com duas meias-fi nais 
(primeiro contra o quarto e 
segundo frente ao terceiro) 
e quem vencer a fi nal será o 
campeão. O quinto e o sexto 
classifi cados também asse-

guram a permanência, en-
quanto os dois últimos des-
cem ao segundo escalão.

EXPERIÊNCIA DE 
TORRES CONTINUA 
A SER MAIS-VALIA 
NA SELEÇÃO

O poveiro Bruno Tor-
res integrou os convocados 
do seleccionador nacional 

VARZIM DEFRONTA CHAVES NA ESTREIA NO FUTEBOL DE PRAIA 

Casa Pia 1
Varzim 2

Varzim 1
Oliveirense  0

Rio Ave 1
Porto 2

Nacional 1
Rio Ave 1

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 1
Oliveirense  0

Rio Ave 1
Porto 1

Nacional 0
Rio Ave  2

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 1
Oliveirense 0

Rio Ave 0
Porto 2

Nacional 1
Rio Ave 3

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 1
Oliveirense 0

Rio Ave 0
Porto 2

Nacional 1
Rio Ave  2

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 2
Oliveirense 0

Rio Ave 1
Porto 0

Nacional 0
Rio Ave 1

Casa Pia 1
Varzim 2

Varzim 3
Oliveirense  0

Rio Ave 0
Porto 2

Nacional 1
Rio Ave 1

Casa Pia 0
Varzim 2

Varzim 1
Oliveirense 0

Rio Ave 0
Porto 1

Nacional  0
Rio Ave 1

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 2
Oliveirense  0

Rio Ave 1
Porto 1

Nacional  0
Rio Ave 1

Pedrinho entra na liderança para a última ronda de palpites, mas quase todos os convidados podem ainda vencer este concurso. Emocionante!

de futebol de praia para 
mais uma concentração de 
preparação dos próximos 
compromissos de Portugal 
na Liga Europeia e na qua-
lifi cação para o Mundial. O 
treinador Mário Narciso não 
prescindiu do saber e expe-
riência do atual jogador do 
SC Braga, internacional por 
216 vezes, para o estágio que 
decorreu em Sesimbra.
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A duas jornadas do final 
da II Liga, a angústia per-
manece nos corações alvi-
negros, que desejariam ter 
praticamente resolvido a 
questão da manutenção no 
jogo contra o Penafiel. É que 
depois da vitória por 3-1 
contra o Vilafranquense, as 
razões para sorrir eram mais 
que muitas. De tal forma que 
centenas de adeptos estive-
ram a aguardar a chegada 
da equipa ao Estádio, numa 
manifestação de confiança 
na equipa. Um ambiente de 
festa, que acabou defrau-
dada pela incapacidade dos 
pupilos de António Barbosa 
vencerem o Penafiel.

Na primeira parte, a equi-
pa poveira ainda foi capaz 
de manter viva a esperança, 

tanto daqueles que ouviam 
em casa o relato na Onda 
Viva, bem com dos mais jo-
vens, que fora do estádio se 
faziam ouvir. O princípio do 
pesadelo começou logo nos 
minutos iniciais do segundo 
tempo, com a equipa penafi-
delense a aproveitar a apatia 
na reentrada em jogo dos 
alvinegros. Ronaldo Tavares 
abriu as hostilidades e pou-
co depois o colega Robinho 
ampliou a vantagem. Um 
cenário feio e inesperado, 
já que nada fazia prever tal 
desvantagem. Reagiram os 
poveiros, mais com o cora-
ção do que com a razão, sen-
do desta forma que Patrick 
Fernandes rematou para o 
fundo das redes à guarda de 
Luís Ribeiro. Faltavam ainda 

10 minutos mais os descon-
tos. Porém, assistiu-se a uma 
estratégia dos durienses 
assente em queimar tem-
po, com a complacência da 
equipa de arbitragem. Algo 
que acabou por resultar, já 
que ao nervosismo e an-
siedade dos Lobos do Mar, 
faltou tempo para alcançar, 
pelo menos, a igualdade. 

Num campeonato com 
mais 17 adversários, existem 
5 ainda em condições de 
descer de divisão. Na visita 
ao Casa Pia, o Varzim volta 
a um palco onde já foi muito 
feliz. A vitória poderá abrir 
as portas da permanência, 
mas até à derradeira jorna-
da, com a receção à Olivei-
rense, tudo pode estar em 
jogo.

UM SÓ GOLO 
DECIDIU 
DERBI SUB-21

O Rio Ave venceu o 
Varzim no jogo que mar-
cou a retoma da compe-
tição distrital sub-21 para 
os dois clubes. Numa par-
tida em que estiveram em 
campo jogadores muitos 
jovens dos dois emblemas 
rivais, os vilacondenses 
acabaram por bater os 
poveiros apesar de terem 
jogado muito tempo redu-
zidos a dez unidades, ten-
do até desperdiçado duas 
grandes penalidades. Um 

SÓ OS ADEPTOS CORRERAM

golo marcado por Rui Costa 
já perto do final do encontro 
foi suficiente para garantir o 
êxito da equipa da casa. 

O treinador rioavista, 
Marco Paiva, considerou a 
vitória justa e o jovem Vasco 

mostrou orgulho na exibi-
ção de todos os colegas. O 
técnico varzinista, Carlos 
Baptista, não concordou 
com o resultado final e o 
guardião Juan, que de-
fendeu dois penaltis e foi 

um dos melhores em campo, 
também lamentou o desfe-
cho.

Refira-se que o encontro 
teve na assistência os presi-
dentes António Silva Cam-
pos e Edgar Pinho, que no 
final realçaram a amizade 
entre os dois clubes, embora 
reconhecendo a importância 
da rivalidade entre vizinhos.

LOBINHAS DO MAR 
NA SELEÇÃO SUB-19

Duas jogadoras do Var-
zim foram convocadas para 
a seleção nacional sub-19. A 
média Carolina Almeida e a 

defesa Inês Oliveira foram 
chamadas pelo treinador 
José Paisana para um está-
gio de quatro dias a realizar 
na Cidade do Futebol, em 
Oeiras, de 17 a 20 de maio. 
As duas jovens fazem par-
te da equipa alvinegra que 
está a lutar pela subida ao 
escalão principal. 

EQUIPAS B E 
FEMININA VENCEM

As outras duas equipas 
seniores do Varzim reto-
maram a atividade com 
dois triunfos na tarde de 
domingo. 

A formação feminina foi 
vencer ao terreno do Lusi-
tano de Vildemoinhos por 
5x2 na sexta jornada da 
zona norte da II Divisão. 
Os golos das alvinegras 

foram marcados por Lisa, 
Mariana, Castro e Inês (2). o 
triunfo manteve a liderança 
das varzinistas, que passam 

a somar 16 pontos antes de 
receberrem o Valadares no 
fecho da primeira fase.

A equipa B recebeu e ven-

ceu o Pedrouços por 3x1 na 
primeira jornada da série 6 
da Divisão de Elite distri-
tal. Gavina, Pablo e Nicolas 
apontaram os golos da vi-
tória, sendo o São Pedro da 
Cova o próximo adversário 
já no domingo.

Já o Balasar não foi feliz no 
regresso da competição ofi-
cial. Os balasarenses perde-
ram na deslocação dao ter-
reno do Citânia de Sanfins 
por 2-0 em jogo da série 2 da 

Divisão de Honra Distrital. 
O próximo desafio será no 
domingo na receção ao S. 
Lourenço do Douro. 

ANTÓNIO BARBOSA: 

“Faltou-nos claramente 
ser mais eficazes na finali-
zação. Criámos na 1ª parte 
um conjunto de situações 
que não concretizamos. No 
2º tempo, consentimos um 
golo e depois um segundo, 
que nos intranquilizou. No 
entanto, os jogadores tive-
ram raça e determinação 

para lutar contra a adversi-
dade, conseguindo ainda re-
duzir. Quem gere o jogo tem 
a obrigação de o proteger 
contra situações que somen-
te vão contra o espírito do 
jogo. Existem cartões e for-
mas para obrigar as equipas 
a jogarem e com um final de 
jogo com tantas paragens, 
não se compreende os 4m 
de compensação”.
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PÓVOA ANDEBOL NAVEGA EM MARÉ ALTA
A equipa sénior do Pó-

voa Andebol confirmou o 
bom momento que atra-
vessa no Campeonato An-
debol 1 com uma dupla 
vitória. A meio da semana, 
os poveiros viajaram até 
Gaia, onde defrontaram 
o clube local, conseguin-
do um triunfo por 21x22. 
Um jogo muito equilibra-
do desde o apito inicial, 
com a vitória a sorrir aos 
poveiros já na parte final. 
A vencer por apenas um 
golo de vantagem, a equi-
pa poveira teve no guarda 
redes Humberto Gomes o 
herói da noite, ao defen-
der um livre de 7 metros já 
para além do tempo regu-
lamentar. 

No jogo do passado sá-
bado, a equipa liderada 
por Jorge Carvalho rece-
beu o histórico ABC de 
Braga. Um confronto espe-
cial, dada a classificação de 
ambas as formações, com 
os poveiros a defenderem 
a sexta posição. O jogo não 
defraudou, tanto pela qua-

lidade exibicional como pela 
emoção de quem iria vencer. 
No ataque, o romeno Rares 
Fodorean evidenciou-se com 
7 golos de belo efeito. Tam-
bém o capitão André Caldas 
esteve ao melhor nível, com 
meia dúzia de golos que aju-
daram ao triunfo por 30x29. 
O final foi escaldante, com o 
último ataque a pertencer à 
equipa poveira, que a apenas 
8 segundos do fim conseguiu 
o golo vitorioso. A cereja no 
topo do bolo, pelas mãos 
do cabo-verdiano Raffelino 
Andrade, a corresponder de 

na estreia a visita do FC Por-
to. Um jogo especial para o 
jovem guarda-redes Vasco 
Teixeira. Um poveiro que 
se transferiu para os lados 
do Dragão e que esteve em 

forma acrobática ao passe 
aéreo do ponta Pedro Cruz. 
A alegria no final do jogo foi 
contagiante e a faltarem ape-
nas 4 jogos, a equipa aponta 
o quinto lugar como a classi-
ficação desejada.

JOVEM POVEIRO NA 
BALIZA DO FC PORTO
 
No regresso à competição 

dos jovens andebolistas, os 
clubes puderam inscrever 
os atletas numa nova prova 
para os mais jovens. Consi-
derado escalão juvenil, teve 

particular destaque ao evi-
tar que os antigos colegas 
pudessem alcançar outro 
resultado, que não a derro-
ta por 29x33. 

Contudo, é de realçar a 
excelente exibição dos po-
veiros, que apesar do défice 
físico não ficaram atrás da 
forte equipa portista nos 
atributos técnico-táticos. 
Mérito para o técnico José 
Martingo, pelo trabalho 
(possível) realizado até ao 
momento, dadas as contin-
gências trazidas pela pan-
demia.

Rui Costa foi vítima de 
queda na segunda etapa da 
Volta ao Algarve e foi for-
çado a abandonar. O ciclista 
poveiro caiu numa descida 
a cerca de 20 quilómetros 
da meta e teve de desistir 
da corrida em que tinha le-
gítimas aspirações à vitória 
final. O corredor da equipa 
UAE Emirates não sofreu 
nenhuma fratura, apenas al-

QUEDA ACABOU COM AMBIÇÕES DE RUI COSTA NO ALGARVE 
gunas escoriações no lado 
esquerdo do corpo, mas 
não conseguiu prosseguir 
e está agora a recuperar e 
descansar uns dias antes 
de seguir para um estágio 
de altitude para preparar a 
segunda metade da tem-
porada.

O regresso está previs-
to na Volta à Suiça (6 a 
13 junho), seguindo-se a 

Volta à Áustria (26 junho e 1 
julho), Jogos Olímpicos em 
Tóquio (Japão) e algumas 
clássicas no fim do verão e 
início do outono, ficando 
em aberto a participação 
na Volta a Espanha, porque 
Giro e Tour não entram nos 
planos. A eventual defesa do 
título nacional de fundo está 
agendada para 20 de junho 
em Castelo Branco. 

SOFIA RAMALHO É CAMPEÃ NACIONAL PELO BENFICA
Uma poveira sagrou-se 

campeã nacional de bas-
quetebol e outra tornou-se 
vice-campeã. A sorte e fe-
licidade sorriu à experien-
te Sofia Ramalho Gomes, 
que faz parte do plantel do 

Benfica que festejou o título 
após bater o União Sportiva. 
Nas açorianas alinha a jovem 
Ana Ramos após regressar 
dos EUA. Ambas têm em 
comum o facto de se terem 
iniciado na modalidade no 

Desportivo da Póvoa. Foi 
neste emblema que Sofia Ra-
malho foi campeã nacional 
pela primeira vez há 21 anos 
(foi depois novamente pelo 
Santarém), tendo esta épo-
ca juntado ao campeonato a 

conquista da Taça de Portu-
gal. Para Ana Ramos, ainda a 
começar a carreira profissio-
nal, esta foi a primeira final 
e não faltarão oportunidades 
de abrilhantar o palmarés no 
futuro.



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 13 MAIO 2021 | 21

MODALIDADES

VOLEIBOL DO CDP FELIZ POR REGRESSAR
Transversalmente a todas 

as modalidades, a alegria e 
satisfação por voltar a trei-
nar e a competir é um pon-
to comum a todos os jovens 
desportistas. 

Na secção de voleibol do 
Clube Desportivo da Póvoa 
esse sentimento foi tradu-
zido pela realização de 4 
jogos, três deles realizados 
no Pavilhão Fernando Li-
nhares de Castro. A equipa 
feminina de infantis ini-
ciou o fim de semana ven-
cendo a congénere da Vila 
das Aves por 3x1. 

A treinadora Sofia Go-
mes não hesitou em afir-
mar que “este regresso é o 
melhor que podia acon-
tecer para travar este lar-
go afastamento dos mais 

jovens, e não só, da prática 
desportiva. Há consequên-
cias nocivas, que iremos 
combater com a vontade e 
disponibilidade de todos, 
e certamente teremos mais 
razões para sorrir dentro de 
algum tempo”. 

Também a capitã de equi-
pa Marta Cunha demons-
trou a satisfação num re-
gresso que considerou “uma 
grande emoção pela alegria 
de voltar a treinar com as 
companheiras e competir 
com as adversárias depois 
sermos obrigadas a estar 
afastadas de praticar a mo-
dalidade que escolhemos.”

As outras equipas femini-
nas tiveram sortes diferen-
tes. As sub-21  venceram por 
3x1 a Académica de S.Ma-

BASKET PERDE INVENCIBILIDADE
No recomeço do cam-

peonato da Proliga,  a 
equipa sénior de basque-
tebol do Desportivo da 
Póvoa venceu o Galomar 
por 70x66. Quatro pontos 
de vantagem num embate 
marcado pelo  equilíbrio 
entre dois potenciais can-
didatos  à subida de esca-
lão. A equipa madeirense 
reforçou-se com atletas de 
grande gabarito e provou 
ser um adversário a ter em 
conta no futuro da pro-
va. Os poveiros, liderados 
pelo professor José Ricar-
do, apenas contam com a 
novidade do poste/extre-
mo bósnio Gojko Sudzum, 
que foi um dos melhores 
na estreia. Entretanto, no 
jogo realizado em Ílhavo, 
a equipa poveira averbou 
a primeira derrota por 
74x69, sendo impotente 

anos. No entanto, há razões 
suficientes para que os dois 
maiores clubes da cidade 
tenham uma boa relação 
institucional para que as so-
luções encontradas para me-
lhorar as suas instalações, 
com o novo plano para esta 
zona, sejam o mais justas e 
imparciais, no que concerne 
às aspirações de ambos os 
emblemas. O diálogo a três 
será vantajoso para as partes 
interessadas, até porque na 

para contrariar a equipa do 
Illiabum que agora lidera a 
classificação na zona norte. 
Num reduto difícil, a equipa 
poveira apenas foi superior 
no primeiro período. A par-
tir daí, os locais foram redu-
zindo a diferença, até chega-
rem ao final com 5 pontos “à 
maior”. 

Na próxima sexta feira à 
noite a equipa poveira vol-
ta a jogar em casa, frente 
ao Vasco da Gama, com o 
relato garantido da Rádio 
Onda Viva. Sendo fim de 
semana de jornada dupla, 
no domingo os poveiros via-
jam até Sangalhos para mais 
um teste difícil aos objetivos 
traçados, que passam pela 
subida à Liga.

PRESIDENTES JUNTOS

Edgar Pinho (Varzim) e 

mede, num jogo em que as 
pupilas de José Luís começa-
ram a perder, mas que domi-
naram nos sets seguintes. A 
equipa sénior, a militar na 2ª 
divisão, perdeu na receção à 
Juventude Pacense por 3x1, 
demonstrando algumas fra-

Caldeira Figueiredo presen-
ciaram lado a lado o regres-
so à competição da equipa 
de basquetebol. Dois clubes 
que partilham este peda-
ço de terra, que carateriza 
uma das mais ricas zonas 
desportivas nacionais. Em 
tempos que já lá vão ainda 
se cogitou a mudança estra-
tégica de uma nova centrali-
dade desportiva, o que não 
parece viável nos próximos massa associativa dos dois 

clubes existirão muitos 
poveiros filiados. Um dia, 
Lídio Marques, um dos 
mais carismáticos dirigen-
tes alvinegros dizia que 
“o Desportivo da Póvoa é 
uma escola do bom diri-
gismo poveiro” e a história 
comprova-o com muitos 
exemplos, com antigos 
atletas a serem referências 
nos mais diversos  qua-
drantes da sociedade.

gilidades pela ausência de 
atletas.  Em Santo Tirso, a 
equipa feminina de Juvenis 
derrotou o Ginásio por 3x1.

A única equipa masculina 
é do escalão de Cadetes, que 
foi vencer tranquilamente o 
Famalicense por 3x0. 

TIAGO GRAÇA 
NA SELEÇÃO SUB-17

Um atleta do CDP este-
ve ao serviço da selecção 
nacional sub-17 que jogou 
uma poule de apuramento 
para o Campeonato Euro-
peu. Tiago Graça fez parte 
do grupo que competiu em 
Viana do Castelo, não ten-
do sido possível à equipa 
das quinas evitar os desai-
res frente a Espanha, Áus-
tria e Turquia, falhando a 
qualificação.

HÓQUEI REVOLTADO COM ARBITRAGEM
No final do jogo entre 

a Juventude Pacense e o 
Desportivo da Póvoa, o 
técnico Ruben Fangueiro 
não teve “papas na língua”, 
apontando o dedo “a uma 
dupla de arbitragem que 
nos empurrou para fora 
da vitória”. De visita a Pa-
ços de Ferreira, a equipa 
sénior estava determinada 
a repetir a vitória contra 
o FCPorto B. Os poveiros 
até começaram melhor e 

dominaram o marcador até 
escassos 3 minutos do final. 
Até lá, foram construin-
do um resultado que fazia 
prever um desfecho feliz. 
José Campos, conhecido no 
mundo dos patins por Ziga, 
voltou a demonstrar ponta-
ria afinada, somando mais 
3 golos aos 4 marcados sos 
portistas. Depois de chegar 
ao 0-2 e reagir ao golo pa-
cense que reduziu a vanta-
gem, a equipa poveira em-

balou para o 1-4, com Ziga e 
João Abreu a materializarem 
a supremacia dos homens 
vestidos de azul do mar da 
Póvoa. Porém, nos minutos 
finais, a equipa pacense con-
seguiu reentrar na discussão 
do resultado, conseguindo 3 
golos, baseados em decisões 
da dupla de arbitragem que 
revoltaram os poveiros. Na 
próxima jornada, a equipa 
viaja até Paredes, para mais 
um jogo importante para 

fugir aos lugares de baixo da 
classificação. 

Já a equipa sub-23 acabou 
por conseguir uma precio-
sa vitória contra o Infante 
de Sagres por 5-4. Um bom 
indicador para os jovens ho-
quistas que têm como objeti-
vo chegar à equipa principal. 

CONTAS A VERMELHO

A Assembleia Geral do 
CDP foi realizada na passa-

da semana em moldes di-
ferentes do habitual, com 
os sócios a participarem 
através de uma plataforma 
digital. O ponto principal 
foi a votação do Relató-
rio de Contas da época 
2019/2020 que apresentou 
um saldo negativo supe-
rior a 43 mil euros e, mes-
mo assim, os sócios apro-
varam por unanimidade o 
documento. O presidente 
da direção, Caldeira Fi-
gueiredo, justificou que os 
números refletem a crise 
provocada pela pandemia. 
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Foi com Mourinho ao 
leme do navio que o Inter de 
Milão foi campeão pela úl-
tima vez, num ano histórico 
onde também venceu a Liga 
dos Campeões. 

Onze anos e uma tre-
menda reestruturação, foi o 
necessário para os adeptos 
voltarem a festejar o scudet-
to novamente. 

Quando a Juventus se 
preparava para atacar o dé-
cimo titulo consecutivo, eis 
que António Conte e com-
panhia intromete-se nesta 
guerra que até então tinha 
praticamente um vencedor 
antecipado, com mais ou 
menos difi culdades.

Foi na época passada 
que Conte chegou a Milão, 
aposta do novo presidente 
Steven Zhang, e com algu-
mas contratações por pouco 
falhou o titulo na primeira 
época, tendo perdido o fôle-
go perto do fi nal e permitin-

Depois de uma vitória 
frente ao Vilafranquense 
por 3–1 na jornada ante-
rior, o Varzim volta a es-
corregar, desta vez frente 
ao Penafi el. A 32.ª jornada 
da II Liga voltou a não ser 
favorável para os alvinegros 
que saíram derrotados por 
2–1. A equipa tem remado 
contra a maré, mas a verda-
de é que, com esta derrota, 
as contas voltam a compli-
car-se e os alvinegros não 

FINALMENTE, CAMPEÃO
VARZIM VOLTA A TROPEÇAR 

82 ANOS DE HISTÓRIA
Estávamos no dia 10 de 

Maio de 1949, um grupo de 
vilacondenses, ainda inde-
cisos se deveria dar o nome 
de “Vilacondense Futebol 
Clube” ou “Vila do Conde 
Sport Club”, dá início a uma 
bela história do Rio Ave Fu-
tebol Clube. Espraiada en-
tre pinhais, rio e mar, já di-
zia José Régio, o Rio Ave foi 
crescendo, desde os cam-
peonatos não profi ssionais 
até à Europa, desde o pela-
do da Avenida, até ao Es-
tádio dos Arcos, passando 
pelo Jamor, sempre lutando 
com fi bra de campeão. Uma 
epopeia em crescendo sem-
pre alinhavada com a raça e 
o querer, tão característicos 
das suas gentes. Em dia do 
82° aniversário foi dia de 
relembrar o Hall of Fame, 
que resultou numa dream 
team formada por Trin-
dade, Zé Gomes, Duarte, 

O nazareno Trindade chegou a Vila do Conde em 1979/1980, a época de estreia do Rio Ave 
na Primeira Divisão. Numa temporada difícil, o clube acabou em último. De novo na Segun-
da, a sorte vilacondense mudou. A Caravela zarpou para uma campanha à bolina que redun-
dou em sucesso. O Rio Ave superiorizou-se na Zona Norte e na fase fi nal garantiu a subida.

Aos comandos de Mourinho Félix, no regresso ao principal escalão, o conjunto rioavista 
alcançou um feito notável: classifi cou-se num extraordinário 5.º lugar em 1981/1982. Para 
esse incrível desenlace em muito contribuiu o guardião Trindade.

Foi o último reduto. Um esteio que se impôs pela sua qualidade, transmitindo segurança. 
Agigantou-se e agarrou um lugar na história. O Campo da Avenida, santuário daqueles tem-
pos de sã peleja pela vitória no dealbar dos anos 80, foi testemunha da sua galhardia.

Ainda hoje Trindade é recordado e reconhecido como um dos maiores que já representa-
ram o Rio Ave. Marcante, foi o guarda-redes eleito para integrar o Hall of Fame que consagrou 
o melhor 11 da história do clube.

TRINDADE

Gaspar, Miguelito, Bragança, 
Vilas Boas, Niquinha, Gama, 
João Tomás e por fi m, Fábio 
Coentrão. De glórias é feito 
este clube e estes são apenas 
um exemplo de tantos outros 
marinheiros que velejaram 
de caravela ao peito, sempre 

rumo à vitória. Desde a 
Serra da Cabreira, até à Foz, 
é um clube que se tem en-
raizado no seio da elite do 
nosso país, com esta última 
década a ser, “a década”. No 
seio de comemorações, foi 
dia de puxar dos galões, 
recorrer à mística, dar um 
murro em cima da mesa e 
ver de que sangue são feitos 
estes homens. Porque esta 
temporada não faz juz ao 
crescimento deste brasão, 
esta época não refl ete toda 
a qualidade e o profi ssiona-
lismo deste clube. É hora de 
ir ao ínfi mo do sentimento, 
lutar nas últimas batalhas 
que restam e assegurar a 
permanência. Porque esta 
época foi uma época sem 
história, e se há algo que 
o Rio Ave Futebol Clube 
se pode orgulhar nestes 82 
anos, é disso mesmo... HIS-
TÓRIA!

do a Ronaldo mais um para 
a contagem, o segundo em 
solo italiano. 

Conte demonstrou mais 
uma vez ser um treinador de 
classe mundial, depois de ter 
brilhado ao serviço do Chel-
sea mais recentemente, de-
pois de já ter conquistado 3 
ligas italianas pela Juventus.

Com Lukaku a ser a estre-
la da companhia, este Inter 
de Milão promete voltar em 
grande na próxima época e 
quem sabe voltar a brilhar 
nos grandes palcos do fu-
tebol europeu, já que esta 
época fi cou abaixo das ex-
pectativas ao ser eliminado 
da Liga dos Campeões na 
fase de grupos. 

Para os adeptos de futebol 
é sempre um prazer puder 
apreciar o reaparecimento 
destes gigantes adormeci-
dos, e em Milão, aguarda-
mos ansiosamente por ou-
tro. 

conseguem afastar-se dos 
lugares de despromoção.

Atualmente o Varzim 
ocupa a 15.ª posição, com 
os mesmos 30 pontos do 
Vilafranquense, mais um 
em relação ao Porto B, que 
é penúltimo, e mais dois 
que o lanterna vermelha 
Oliveirense. 

Para o fi m do campeona-
to faltam apenas duas jor-
nadas…duas jornadas em 
que tudo pode acontecer…

... o primeiro campo 
de jogos do Varzim Sport 
Club localizava-se no Lar-
go Cego do Maio, no Cen-
tro da Póvoa de Varzim? 

SABIAS QUE ...
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MODALIDADES

JOVENS MOSTRAM QUE PÓLO AQUÁTICO TEM FUTURO
As piscinas de Paços de 

Ferreira e da Senhora da 
Hora foram palco de mais 
dois momentos altos da 
secção de pólo aquático do 
Naval Povoense. 

Foi lá que estiveram a 
trabalhar as seleções na-
cionais de vários escalões 
etários e o clube esteve re-
presentado por nove atle-
tas que auguram um bom 
futuro para a modalidade 
a nível local. Luís Castelo 

Branco (S15), António Dias 
e Octávio Mata (2005), An-
dré Morim, Gonçalo Mon-
te e João Moreira (2004), 
Cláudio Coentrão, Miguel 
Casanova e Nuno Ribeiro 
(2003) foram os escolhidos, 
sendo que muitos são já 
aposta regular na equipa sé-
nior que compete no escalão 
principal e que goleou em 
Cascais por 22x6 em mais 
um encontro da fase de apu-
ramento do 5º ao 8º lugar da 

O Clube Naval Povoense 
- Casa Favais venceu a pri-
meira mão do Campeona-
to Nacional de Clubes de 
pesca desportiva em barco 
fundeado. 

A prova decorreu em 
Albufeira no último fi m 
de semana e foi o primeiro 

CAMPEÕES DO CNP DEFENDEM 
O TÍTULO NACIONAL

passou para o grande objeti-
vo de revalidação do título, 
assegurou o coordenador 
Sílvio Santos, que é também 
o atual campeão nacional 
na classe individual. 

A competição será ago-
ra decidida em Setúbal, 
no próximo mês de Junho, 

sendo já certo que as equi-
pas classifi cadas nos cinco 
primeiros lugares poderão 
participar no Campeonato 
Mundial de Clubes, que irá 
decorrer este ano em Es-
panha e a presença poveira 
está muito bem encaminha-
da.

primeira divisão. 
Os poveiros dominaram 

o jogo e Tiago Mineiro foi o 
melhor marcador com 5 go-
los. Tiago Silva, Diogo Fonte 
e João Moreira marcaram 
3 golos cada, Bruno Sousa 
e Pedro Coentrão bisaram, 
Luís Coentrão, Iuri Coelho, 
Diogo Morim e António 
Dias apontaram os outros 
tentos. Segue-se a receção 
ao Paredes antes do fecho da 
prova frente ao Sporting

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

JOAQUIM MOREIRA SAGROU-SE CAMPEÃO REGIONAL NO DECATLO
O regresso do Despor-

tivo da Póvoa às compe-
tições de atletismo tem 
sido marcado pelos bons 
resultados. Na Maia, no 
Campeonato Regional de 
Provas Combinadas, o 
destaque vai inteiramen-
te para Joaquim Moreira, 
que conseguiu sagrar-se 

PESCA SUBMARINA VOLTA A COLOCAR PÓVOA NO MAPA 
Depois de vários anos 

sem a prática da modali-
dade no norte do país, o 
Clube Naval Povoense or-
ganizou este fi m de sema-
na o campeonato regional 
de pesca submarina. A 
Póvoa de Varzim voltou a 
aparecer no mapa do cir-
cuito nacional numa com-
petição que recebeu 77 
atletas (sobretudo do sul 
do país) e que trouxe para 
as águas poveiras a maior 

prova dos últimos 20 anos. 
O dirigente Paulo Sarmento 
lidera este novo projeto no 
CNP que pretende reabili-
tar a modalidade na região, 
havendo nesta altura já mais 
de 20 atletas a treinar regu-
larmente.

A equipa poveira, cons-
tituída por sete elementos 
(Nuno Barbosa, Vasco Rosa, 
Raul Arenas, João Cláudia, 
Rogério Pereira, José Pedro 
Araújo e Pedro Lopes), apre-

sentou-se com 4 atletas em 
prova e é de destacar o 18º 
lugar de Vasco Rosa na clas-
sifi cação individual e o 9º 
lugar na classifi cação cole-
tiva. O vencedor foi Miguel 
Ferreira do Clube Naval da 
Nazaré. A organização teve 
também uma vertente soli-
dária com a entrega do peixe 
pescado a três instituições: 
MAPADI, Instituto Maria 
da Paz Varzim e Misericór-
dia da Póvoa de Varzim.

campeão regional absoluto 
no Decatlo com um total de 
4696 pontos. No Dia do Lan-
çamento do Martelo, reali-
zado no Parque Desportivo 
de Ramalde, dois iniciados 
subiram ao pódio: Carolina 
Bastos e Rafael Soares foram 
ambos segundos classifi ca-
dos. 

Também o Atlético conti-
nua a subir ao pódio nas vá-
rias provas em que vai par-
ticipando. Por exemplo, na 
Maia, no Regional de Pro-
vas Combinadas, Sofi a Ra-
mos sagrou-se vice-campeã 
no heptatlo. Em Alfena, no 
campeonato zona Norte de 
marcha em estrada, a equipa 

conquistou os títulos de 
campeã nortenha em mas-
culinos e vice-campeã em 
femininos, destacando-se 
as vitórias de Manuel Mar-
ques e Sandra Silva no es-
calão sénior, da benjamim 
Joana Oliveira, da iniciada 
Ana Zueva e da juvenil Sa-
manta Zueva.
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Já está a decorrer o pra-
zo para inscrição dos in-
teressados em participar 
no programa “Bairro Fe-
liz” que pode subsidiar as 
ideias de grupos de cinco 
vizinhos ou qualquer en-
tidade (Associações, IPSS, 
Fundações, Cooperativas, 
entidade pública ou priva-
da, etc.) para intervenção 
nas áreas de Saúde, Bem-
-estar e Desporto, Apoio 
Social e Cidadania, Cultura 
e Património, Turismo e 
Lazer, Educação e Ambien-
te e Causa Animal. É uma 
iniciativa do Pingo Doce 
que se propõe apoiar com 
mil euros a causa que pri-

ASSOCIAÇÕES, INSTITUIÇÕES 
E ATÉ GRUPOS DE VIZINHOS 
PODEM CONCORRER A 
INICIATIVO DO PINGO DOCE

meiro passar no crivo de um 
júri e depois ser a escolhida 
pelas comunidades onde se 
inserem as lojas da cadeia 

A nova formação da 
Associação Empresarial 
da Póvoa de Varzim já co-
meçou e conta com mais 
de uma dezena de alunos. 
“Fidelização de clientes” é 
o nome do curso que pro-
cura incentivar pessoas a 
saber mais nas respetivas 
áreas de trabalho. 

A formadora é Fátima 
Pedro e a convidada da se-
gunda sessão foi Maria da 

de distribuição, por exem-
plo as da Póvoa de Varzim, 
de Vila do Conde e outros 
concelhos contíguos. .

DIVERSOS

JLI LOGISTICS INAUGUROU LOJA 
A JLI logistics, empresa de 

transporte de mercadorias e 
serviço de correio expresso, 
abriu no dia 1 de maio a pri-
meira loja na Avenida Aba-
de Sousa Maia, em Vila do 
Conde. A abertura contou 
com a presença da presiden-
te da Câmara, Elisa Ferraz, 
do presidente da Junta de 
Freguesia de Vila do Conde, 
Isaac Braga, do monsenhor 
Domingos Araújo e do pá-
roco Daniel de Sousa Neves 
para benzerem o local. En-
tre os convidados esriveram 
também familiares e amigos. 

A empresa chegou ao mer-
cado para modernizar os 
atuais serviços de logística e 
ofereceu uma solução mais 

Luz, artesã da camisola po-
veira, que falou aos inscritos 
sobre a forma como fi deliza 
os clientes e as estratégias 
que utiliza. 

A estilista vai ser a próxi-
ma formadora do novo curso 
de formação sobre camisolas 
poveiras que se inicia ain-
da este mês na Associação 
Empresarial da Póvoa de 
Varzim, apoiado pelo Fundo 
Social Europeu. 

AEPVZ COMEÇOU MAIS UM CURSO 
E TEM OUTRO EM PERSPETIVA

adequada às necessidades 
dos clientes. Os serviços que 
prestam estão disponíveis 

no site e para mais informa-
ções basta visitar www.jlilo-
gistics.pt.

EDIÇÃO Nº 158 DE 13/5/2021

OFERECE-SE
PESSOA COM EXPERIÊNCIA TOMA 

CONTA DE IDOSOS DE DIA 
E DE NOITE E AOS FINS DE SEMANA 

TEL - 910 126 365



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 13 MAIO 2021 | 25

CULTURA

IGOR BORER FOI O VENCEDOR DO BDO LIVE FESTIVAL
A música ‘Meu Cami-

nho’, de Igor Borer, foi a 
grande vencedora na final 
do BDO Live Festival Por-
tugal 2021 com mais de 18 
mil visualizações. O jovem 
estudante da Escola Se-
cundária Eça de Queirós 
foi um dos três seleciona-

dos para o momento deci-
sivo, cujo último episódio 
decorreu no passado dia 1 
de maio, cabendo ao público 
decidir qual das 3 canções 
seria a vencedora. Nos fina-
listas estavam também Bru-
na Costa e Amanda Clark. O 
primeiro lugar foi conquis-

O dia 29 de abril, Dia 
Mundial da Dança, ficou 
marcado pelo programa 
organizado pela Associa-
ção Nós da Dança com o 
apoio da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim. 
Um dos espetáculos teve 
lugar nos Paços do Con-
celho com a atuação de 
bailarinos da Performact. 
Odete Rios, fundadora da 
Associação Nós da Dança,  
explicou a relevância deste 
dia: “Considero-o mui-
to importante pela razão 

que ele foi criado, faz agora 
39 anos, exatamente para 
dar espaço à dignidade da 
dança como cultura, com o 
objetivo de levar a dança a 
espaços que não são comuns 
existirem espetáculos”. A 
responsável frisou também a 
importância dos apoios que 
a Póvoa de Varzim fornece 
e considera que todas estas 
oportunidades de apresen-
tar a dança ao público são 
importantes: “valeu a pena 
o esforço feito para que isto 
aconteça na Póvoa de Var-

zim. Foi um pouco em cima 
da hora, mas conseguimos 
com o apoio da Performact, 
uma associação de dança de 
Torres Vedras, dirigida por 
Gonçalo Novato e Ricardo 
Ambrósio, que vieram par-
ticipar nas comemorações”. 

A primeira sessão do dia 
decorreu na Escola Secun-
dária Eça de Queirós com 
uma oficina de Dança Con-
temporânea na presença de 
um bailarino da Performact 
e à mesma hora, no Colégio 
de Amorim, o coreógrafo 

tado pelo poveiro através 
do engajamento no Youtube 
(mais likes, visualizações e 
comentários) e com a vota-
ção do público no site ofi-
cial. Igor Borer já anunciou 
que uma nova fase está para 
começar e que boas notícias 
estão a caminho. 

Jos Baker esteve à conversa 
com os alunos. Após a atua-
ção nos Paços do Conselho, 
decorreram três sessões de 
aprendizagem através da 
Internet com Inês Costa, 
depois com Ricardo Freire e 
por fim com Susana Manso. 

No dia seguinte, 30 de 
abril, a Associação Nós da 
Dança levou a efeito, no 
cineteatro Garrett, um es-
petáculo de encerramento 
do mês dedicado à dança, 
com a presença em palco 
da companhia Perfomact 

que interpretou “Empty 
chairs”, uma criação de Jos 
Baker, ainda “Soliloquy” 
idealizado por Mariana 
Oliveira e “Fúrias” por Ri-
cardo Ambrósio. No final, 
a dirigente da academia 
afirmou que: “este é um 
projeto que a Associação 
Nós da Dança faz questão 
de continuar que exista 
para que algumas pessoas 
se motivem a entrar na 
linguagem da dança, que é 
de facto terapêutica não só 
para quem a faz, mas para 
quem a observa”.

DIA MUNDIAL DA DANÇA FESTEJADO NA PÓVOA

JÁ PODE LER NUM JARDIM ESPECIAL
A Biblioteca Municipal 

Rocha Peixoto volta a abrir 
um espaço de leitura no jar-
dim. O serviço ficará dispo-
nível até outubro e pretende 
proporcionar aos utentes 
uma experiência ao ar livre, 

mais descontraída e em con-
tacto com a natureza envol-
vente. O espaço funciona de 
segunda a sexta, das 09h15 
às 12h15 e das 14h15 às 
17h15. Para além de aumen-
tar o número de lugares para 

leitores, a Biblioteca no Jar-
dim garante também acesso 
gratuito à rede wi-fi e servi-
ço de bar no exterior. Este 
é mais um contributo para 
fazer da Póvoa uma ‘Cidade 
Literatura’.

em todos os
óculos graduados
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TRADUZINDO O MARKETÊS 

Domingo estive no Cais de 
Gaia a passear com a família.

Aproveitámos o momen-
to de desconfi namento para 
tentar voltar a vida normal, 
o novo normal, como dizem 
por aí.

Foi um domingo típico de 
primavera com um sol mor-
no e uma luz espetacular.

Ao irmos no caminho de 
casa, ainda voltando pela 
orla do cais,  reparei em inú-
meros vendedores de produ-
tos populares em barracas e 
lonas estendidas pelo pas-
seio.

Mas um se destacou para 
mim.

O fotógrafo que estava a 
fazer fotos com uma máqui-
na antiga, a qual chamamos 
no Brasil de lambe lambe.

Esse tipo de máquina se 
consiste em uma caixa de 
madeira grande apoiada em 
um tripé também de madei-
ra e um forro de tecido preto 
na parte onde o fotógrafo irá 
fazer o click.

É uma máquina rudimen-

tar, se comparada com as 
modernas máquinas de hoje, 
inclusive as dos celulares que 
possuem 4 câmeras, câmeras 
frontais e traseiras.

Deve ter mais de 20 anos 
que não via uma dessas.

Fiquei curioso e parei 
para observar o que estava a 
acontecer.

Além de mim, tinham al-
gumas pessoas em volta a 
vê-lo trabalhar.

O diferencial desse fotó-
grafo é fazer fotos de época, 
de uma época que não mais 
existe.

Para isso, utiliza  fi gurinos 
típicos do início do sécu-
lo 20 que fazem o efeito de 
transportar o fotografado 
para esse momento do tem-
po e da história.

O fundo da foto com o 
rio Douro e os barcos rabelo 
compõe a cena perfeita e dá 
um ar bucólico ao conjunto 
da obra.

O passado é um bom refú-
gio para o presente inquieto 
e um futuro incerto.

Ele é o único fotógrafo 
que ainda vende seu traba-
lho nesta região,   pelo mo-
tivo óbvio de que todos os 
possíveis clientes tem uma 
câmera fotográfi ca em seus 
celulares e não necessitam 
mais pagar para registar mo-
mentos especiais como um 
passeio à beira do Douro.

Acontece que esse fotó-
grafo encontrou o seu dife-
rencial e mesmo com uma 
concorrência ferrenha de 
equipamentos melhores que 
o seu, oferece ao público 
algo que nem a câmera foto-
gráfi ca mais avançada con-
segue: fantasia.

Ao transportar o foto-
grafado para um passado 
distante, transforma a expe-
riência em tirar uma foto em 
muito mais que fazer um re-
gisto de um breve momento. 
Ele eterniza o sentimento de 
encantamento que a pessoa 
vive naquele exato click.

O resultado é muito mais 
que uma foto, é o registo de 
uma lembrança que a pes-

soa levará consigo para toda 
vida. Uma experiência,   que 
mesmo sendo fake, cria lem-
branças reais e exclusivas ao 
cliente.

Encontrar o diferencial do 
teu negócio e da tua carreira 
vai te destacar das milha-
res de máquinas fotográfi -
cas que apenas tiram a foto 
mas não geram experiência 
e transformação.   Tu deves 
descobrir o que gera esse en-
cantamento em teu cliente, 
no teu trabalho e na tua vida 
e oferecer essa experiência 
diferenciada e transforma-
dora.

Só assim sairás bem na 
foto!

Luís Mário é publicitário 
e sócio da agência de Propa-
ganda MKT Public no Bra-
sil, professor de Publicidade 
e Propaganda da UFRJ e 
ESPM. Atualmente mora em 
Portugal e desenvolve proje-
tos de marketing e publicida-
de para clientes em Portugal 
e no Brasil.

COMO TEU CLIENTE TE VÊ NA FOTO?

LUÍS MÁRIO
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BITAITES

PAULO NEVES (CNP) E 
JORGE MACHADO (CDU)
NA GRANDE ENTREVISTA

Paulo Neves e Jorge Ma-
chado foram os últimos 
convidados do programa 
Grande Entrevista. 

O presidente do Clube 
Naval Povoense e o can-
didato da CDU à Câmara 
Municipal da Póvoa de 

REGIÃORÁDIO

PROGRAMAÇÃO 
DESPORTIVA

14/5 (sexta) – 21h15
CDP x Vasco da Gama

15/5 (sábado) – 20h30
Rio Ave x FC Porto

16/5 (domingo) – 15h00
Casa Pia x Varzim

Varzim passaram nos estú-
dios da Rádio Onda Viva 
nos dois primeiros fins de 
semana deste mês.  

As edições podem ser ou-
vidas a qualquer momento 
no podcast disponível no 
nosso portal online. 
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DANIEL SÁ FERREIRA

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

“Morreu muita gente com 
esta camisola”. Foi com es-
tas reveladoras palavras que 
o Presidente da Câmara da 
Póvoa de Varzim reafirmou 
a vontade de optar pela via 
judicial para obter reparação 
pela apropriação que a co-
nhecida estilista americana 
Tory Burch fez da nossa Ca-
misola Poveira.

No artigo antecedente 
aludimos à forma como nos 
anos que se sucederam à 
derrocada do império colo-
nial- aquilo a que muito poe-
ticamente foi chamado de 
“o regresso das caravelas” -, 
Portugal, virando uma pági-
na da sua história, encontrou 
novo desígnio nacional na 
consolidação do seu regime 
democrático e na convergên-
cia económica, social e cul-
tural com os mais avançados 
países da Europa. A adesão 
à então Comunidade Eco-
nómica Europeia parecia o 
passo necessário e indispen-
sável para prosseguir estes 
intimamente ligados objec-

tivos, pelo que rapidamente 
se tornou num propósito das 
elites políticas e económicas 
nacionais.

Após a adesão, seguiu-
-se década e meia de cres-
cimento económico que se 
traduziu em convergência 
real. Portugal, sempre assu-
miu dentro da CEE (depois 
União Europeia) o papel de 
país entusiasta de cada mo-
vimento no sentido de uma 
maior integração.

Voltamo-nos para a Eu-
ropa, mas, no entender de 
alguns, o preço foi voltar as 
costas ao mar. 

Um sector que nos diz 
muito, como as Pescas, foi 
dos que mais sofreu com a 
adaptação da estrutura eco-
nómica portuguesa às exi-
gências do mercado único. 
Aqui, a saga da nossa comu-
nidade entrelaça-se com esta 
trajectória histórica do nos-
so país. As dificuldades do 
sector das pescas também se 
fizeram sentir no nosso con-
celho. À diminuição da im-

Todos nos  lembramos da 
chegada de Rui Rio à lideran-
ça do PSD. Todo ele transpi-
rava e respirava ética. Vindo 
do nevoeiro da corrupção, era 
o  D.  Sebastião  da Ética,  “O 
virtuoso”, salvador da pátria, 
que iria lavar os pecados da 
corrupção e dar um banho 
de ética à classe política.

Mas o problema é que a 
ética de Rui Rio  durou o 
mesmo tempo que a chama 
de um fósforo. A ética não se 
apregoa, pratica-se.  E esse 
é grande problema de Rui 
Rio. Apregoar, apregoa ele, 
mas praticar, nem pensar, 
pelo menos para ele e para 
os seus. Se Rui Rio fosse coe-
rente teria que ter corrido 
com todos os seus apoiantes 
que estão a braços com pro-
blemas com a justiça, mas es-
tes, como são dos dele, bene-
ficiam de uma ética própria.

Rui Rio o homem que 
nunca quis misturar a polí-
tica com o futebol, que acha 
que os dirigentes desporti-
vos são todos uns malfeito-
res, certamente a pensar nos 

tempos em que o próprio 
fez parte dos órgãos sociais 
do Boavista, não teve ago-
ra qualquer problema ético 
em ir buscar pessoas ligadas 
ao futebol para serem can-
didatos autárquicos, nem 
vê aí qualquer problema. 

Rui Rio, que eticamen-
te achou mal as nomeações 
familiares deste governo, 
não vislumbrou qualquer 
problema ético em indicar 
o marido de uma Deputa-
da do PSD para o Conselho 
Superior do Ministério Pú-
blico.  O “herói que veio do 
nevoeiro” , que   que passa 
a vida a criticar a falta de 
eficácia da Justiça, atacou,   
vergonhosamente, uma deci-
são do Conselho de Jurisdi-
ção Nacional (CJN) do PSD, 
apenas porque essa decisão é 
contra ele. E aqui se vê que 
a ética de Rui Rio não passa 
de um verniz de má qua-
lidade, pronto a estalar, ao 
sabor dos seus interesses. O 
comportamento do PSD de 
Rui Rio, neste caso, é a có-
pia do comportamento de 

OPINIÃO

PORTUGAL, O MAR E A PÓVOA (2/3)

RUI RIO, O GROUCHO MARX DO SÉCULO XXI

portância do sector na eco-
nomia local correspondeu o 
recuo da sua relevância no 
quotidiano da cidade. 

Não se pense que os pes-
cadores e a pesca deixaram 
de fazer parte da nossa rea-
lidade, mas lentamente, tem 
vindo a ser relegados para o 
domínio da memória, para 
a tradição, normalmente va-
gamente romanceada. Daí 
o “morreu muita gente com 
esta camisola”. A nossa tradi-
ção marítima, normalmente 
associada à actividade pis-
catória, ou ao socorro naval, 
ainda é forte, e define a nossa 
identidade. A revolta gene-
ralizada que a usurpação de 
um dos nossos símbolos cau-
sou é disso prova evidente. 

Sócrates, que ele tanto critica. 
Diz José Sócrates sobre 

a operação marquês “Todo 
este processo não passa de 
uma perseguição políti-
ca”.  Diz  a Comissão Política 
Permanente do PSD, que é 
presidida por Rui  Rio, so-
bre o Processo do CJN  “Este 
é um processo político e não 
jurisdicional”.   Diz Sócra-
tes  “isto  é completamente 
absurdo, não tem lógica e é 
incongruente e fantasioso”.

Diz  a Comissão Políti-
ca Permanente do PSD “A 
confirmar-se a juridica-
mente fantasiosa e politica-
mente ridícula iniciativa”.

Mas também não pode-
ria faltar o argumento, éti-
co, de que este processo visa 
favorecer os adversários 
políticos e prejudicar a afir-
mação de Rui Rio. Ou seja, 
nunca, jamais, em tempo 
algum, se poderia sancio-
nar o Presidente do parti-
do, fizesse ele o que fizesse.

A posição oficial  do PSD 
apenas procurou baralhar as 
pessoas e impor a verdade de 

Rui Rio. Baralhar porque está 
cheio de inverdades. Vejamos 
apenas uma: o Paulo Colaço, 
foi o instrutor do processo, 
mas convém que não se omi-
ta, que a decisão foi aprovada 
por unanimidade, ou seja, 
por todos os membros do 
CJN, entre os quais Fernando 
Negrão e Pedro Roseta, elei-
tos nas listas de Rui Rio. Con-
trariamente a Rui Rio, o Pau-
lo Colaço não apregoa a ética, 
pratica-a no dia a dia, quer na 
vida pessoal quer na vida pro-
fissional. Todos nós conhece-
mos o rigor e a seriedade que 
ele coloca em tudo o que faz.

Rui Rio é o Groucho Marx 
do  Século XXI, que dei-
xará, como nota de roda-
pé da sua pequena histó-
ria, a seguinte máxima:

“O  que eu apregoo são 
os princípios éticos para a 
sociedade em geral. Mas 
para mim e para os meus 
amigos tenho outros.” 

(Artigo escrito de acor-
do com a antiga ortografia)

O problema é que esta 
abordagem não chega. Tal 
como o nosso país, que du-
rante décadas descurou a sua 
relação com o mar, também 
a Póvoa se pareceu deixar 
adormecer no lento declínio 
das actividades marítimas.

Portugal, com a ajuda de 
um mundo que começa a 
olhar de forma diferente 
para os Oceanos, volta-se 
novamente, mas com outros 
horizontes, para o que du-
rante séculos foi a sua iden-
tidade azul. Também a Pó-
voa tem que aproveitar esta 
onda. Não apenas para se 
reencontrar com o seu des-
tino. O desígnio terá de ser 
construir uma nova relação 
com o mar.
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É corrente dizer-se que 
vivemos (todo o mundo 
vive) o período mais difí-
cil da nossa história desde 
a última guerra mundial. 
É corrente dizer-se isso – e 
é bom que tenhamos cons-
ciência de que essa é uma 
grande verdade.  A pande-
mia devastou as economias, 
fazendo regredir alguns anos 
os nossos níveis de (quali-
dade de) vida – isso é certo; 
incerta é a dimensão dos da-
nos, muitos dos quais (desde 
logo os da saúde) ainda não 
conseguimos vislumbrar.

Certo é também que – e 
muito graças às lições que a 
Europa retirou do seu último 
grande conflito – dispomos 
hoje, no espaço europeu, de 
uma capacidade de resposta 
ímpar a nível global: a força 
da União que, paulatina-
mente, os povos (liderados 
por uma geração de visioná-
rios que, traumatizados pela 
guerra, investiram na paz 
como principal ferramenta 
de desenvolvimento econó-
mico) foram construindo, 
num equilíbrio difícil entre 
pulsões nacionais e supra-
nacionais. Somos hoje 27 
países irmanados num pro-
jeto comum de recuperação 
e resiliência, cada qual com 
o seu modelo (ou projeto) 
próprio, mas todos (crê-se) 
com uma estratégia comum: 
o futuro terá de ser dife-
rente no tocante à relação 
com o planeta, que está à 
beira da exaustão, pelo que 
a sustentabilidade dos mo-
delos de desenvolvimento é 
hoje uma norma imperativa.

E isto não é com os ou-
tros – é connosco. Não é 
lá (seja onde for) – é cá. 
Não basta “pensar global” 
– é preciso “agir local”.

Não é só ao nível da gestão 
central que os países se vão 
envolver no cumprimento 
das metas que se comprome-

teram a atingir – por exem-
plo, ao nível da redução das 
emissões de gases que pro-
vocam o tão falado efeito 
de estufa, gerador das alte-
rações climáticas. (Portugal 
elaborou um Plano Nacional 
de Energia e Clima – PNEC 
– que estabelece os objetivos 
da politica climática e ener-
gética até 2030, propondo 
reduzir entre 45% a 55% as 
emissões daqueles gases, au-
mentar em 35% a eficiência 
energética, em 47% a energia 
proveniente de fontes reno-
váveis e utilizá-la em 20% 
dos transportes – repito: até 
2030, ou seja, em menos de 
uma década…). O objetivo 
maior é atingir, em 2050, 
a chamada “neutralidade 
carbónica” – que não signifi-
ca o fim das emissões de car-
bono, mas o equilíbrio (ou 
seja, a neutralização) entre 
as quantidades de dióxido 
de carbono emitidas e a sua 
absorção, gerando um “sal-
do zero”. O mais conhecido 
(e mais disponível) “sumi-
douro de carbono” é o espaço 
florestal – que temos de pro-
teger e expandir. Nos meios 
urbanos as árvores desempe-
nham função insubstituível e 
crescentemente importante.

Estamos no início da 4ª 
revolução industrial. (A 1ª, 
nos finais do séc. XVIII e iní-
cio do séc. XIX, foi movida a 
carvão – gerou a máquina a 
vapor; a 2ª, na primeira me-
tade do séc. XX, teve o óleo 
como propulsor dos motores 
de combustão interna; e a 
3ª, ainda em curso, vem dos 
finais do século XX, de base 
eletrónica, com recurso ain-
da ao petróleo e ao gás – mas 
já com energias renováveis 
e limpas, que serão o mo-
tor da nova era industrial).

Num tempo em que a 
Europa (e, de forma mui-
to enfatizada, o nosso país) 
proclamam a urgência da 

transição climática e digi-
tal, a ponto de fazerem deste 
desiderato o modelo da recu-
peração económica que urge 
implementar…; num tempo 
(este nosso tempo) em que 
os municípios se afirmam 
cada vez mais determinados 
em revitalizarem econo-
micamente os seus territó-
rios, colocando a economia 
(designadamente a de base 
endógena) no centro das po-
liticas autárquicas…- num 
tempo assim, que respostas 
dão (ou seja: que propos-
tas apresentam) os nossos 
partidos políticos, num 
momento tão decisivo do 
combate que temos de travar 
para sermos um município 
(cada vez mais) competitivo?

Convém lembrar que, lá 
para fins de setembro ou nos 
primeiros dias de outubro 
próximo, teremos eleições 
para os órgãos gestores do 
município e das freguesias. 
E o que se vê, no tocante a 
estratégias para enfrentar 
os tão difíceis (e, supõe-se, 
tão desafiantes) próximos 
anos? Espero bem que a 
sempre necessária atenção 
às infraestruturas e aos equi-
pamentos já não seja tão 
prioritária quanto a requali-
ficação ou regeneração urba-
na; e que mesmo esta (ainda 
pontualmente necessária) vá 
cedendo terreno às políticas 
que inteligentemente (termo 
crescentemente necessário) 
conduzam à sustentabilida-

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

A CAMINHO DAS AUTÁRQUICAS…

O NOVO LÉXICO DA GESTÃO LOCAL (1)

de e à competitividade do 
território: tempos novos (e 
estes são mesmo novos) re-
clamam novas abordagens.

É público que a Câmara 
elaborou (e de forma lar-
gamente consensualizada) 
um “Plano Estratégico” para 
a década. É público que o 
município dispõe de Estra-
tégias Municipais para as 
Alterações Climáticas (des-
de 2019) e para a Habita-
ção (desde Abril deste ano).

É conhecido o pensamento 
do (recandidato) Presidente 
da Câmara nas matérias que 
são (e, sobretudo, serão…) 
temas centrais da próxima 
gestão municipal: mobi-
lidade, descarbonização e 
eficiência energética, susten-
tabilidade, inclusão/coesão, 
saúde, habitação, educação, 
cultura, atratividade econó-
mica, nova economia (par-
ticularmente a economia 
azul…), indústria… - enfim, 
tudo aquilo que, respeitan-
do e diversificando a nossa 
matriz económica, acrescen-
te valor à economia e com-
petitividade ao território.

O pensamento de Aires 
Pereira sobre estas maté-
rias é conhecido – e será, 
certamente, objeto de ela-
boração aprofundada, 
muito em breve. E dos ou-
tros candidatos o que sa-
bemos? Nada, para além 
dos rostos – e só de dois…

P.R.
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ANEDOTAS
FAZ OS CÁLCULOS E

PREENCHE OS ESPAÇOS

Um bêbado estava sentado no jardim quando de repente vê um funeral lá ao 
fundo da rua e pensou “já agora vou ver o que é aquilo”, quando chegou ao 
pé do funeral gritava a viúva: 
- Ai meu querido, vais para onde não há televisão, vais para onde não há 
camas, vais para onde não há luz, vais para onde não há feijão nem arroz, 
vais para onde não há vinho... E tu que gostavas tanto, vais para onde não há 
nada. 
Vira-se o bêbado e diz: - Oh, Oh, queres ver que vão levar o homem para a 
minha casa?

Um homem num bar muito bêbado, senta-se ao lado de outro que estava 
descansado numa outra mesa: 
- Ó amigo, desculpe-me lá, mas eu não pude resistir. É que o senhor é a cara 
chapada da minha mulher! 
- Ouça lá! Você quer gozar com a minha cara, é? 
- Não, estou a falar sério! Tirando o bigode a semelhança é incrível! 
- Oh homem! Mas que bigode? Eu não uso bigode! 
- Pois não, mas usa a minha mulher!

Estão a decorrer exercícios militares entres as forças armadas cubanas e 
soviéticas. O Capitão soviético dirige-se a um dos seus soldados e ordena: 
- SOLDADO IVANOV!!! 
- Sim meu capitão! 
- Espeta a baioneta no pé direito! 
O soldado Ivanov cumpre a ordem e continua em sentido sem mexer um 
único músculo. 
- Queixas-te Ivanov? 
- NÃO MEU CAPITÃO! 
- PORQUÊ ? 
- Porque o meu glorioso partido, através dos heróicos exemplos dos seus 
melhores � lhos ensinou-me a suportar a dor! 
O o� cial cubano não se mostrou minimamente impressionado. Virou-se 
para as suas tropas e berrou: 
- SOLDADO PEREZ! 
- Sim, meu Capitão! 
- Espeta a baioneta no pé direito! 
O soldado Perez lá espetou a baioneta no pé direito continuando na mesma 
posição como se não fosse nada com ele. 
- Queixas-te Perez? 
- Não, meu Capitão! 
- Porquê? 
- Porque graças ao meu glorioso pais foram-me distribuídas botas tamanho 
47, enquanto eu só calço o número 42!
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PÓVOA SEM NOVOS CASOS DE COVID-19 HÁ 5 DIAS 
MAS AUTARCA NÃO QUER BAIXAR A GUARDA

A Póvoa de Varzim regis-
ta cinco dias seguidos sem 
a deteção de novos casos 
de Covid-19. A revelação 
foi feita por Aires Pereira 
na reunião do executivo 
realizada ao final da tarde 
desta terça-feira. Apesar 
da situação epidemiológica 
no concelho “estar bastante 
tranquila”, o edil reitera a 
necessidade de manter to-
dos os cuidados de higiene 
e segurança nos próximos 
tempos, cumprindo as re-
gras em vigor.

Mesmo com este cená-
rio positivo, Aires Pereira 
confirma também que a 
provável manutenção de 
algumas medidas restriti-
vas vai impedir a realização 
de eventos que até 2019 se 
realizavam habitualmente 
no verão. O autarca lembra 
que só com imunidade de 
grupo será possível voltar 
a ter alguma normalidade.

A propósito, Aires Perei-
ra deixou elogios ao traba-
lho que está a ser feito no 
centro de vacinação po-
veiro e mostrou satisfação 

pela feliz coincidência de lá 
ter sido administrada a vaci-
na 4 milhões no nosso país.

ESTACIONAMENTO 
PAGO VOLTA A 
1 DE JUNHO E 
JUNTO À PRAIA

A época balnear vai come-
çar a 12 de junho e a Câmara 
já aprovou a implementação 
de regras que promovem a 
rotatividade de estaciona-
mento na frente de mar, a 
partir de 1 de junho. A apro-
vação vem na sequência da 
decisão por parte das auto-

NETO É CAMPEÃO NACIONAL DE FUTEBOL 
E FAMÍLIA DO POVEIRO VIBRA COM O FEITO

A noite da passada terça-
-feira foi de emoções fortes 
para os sportinguistas após 
a conquista antecipada 
da I Liga. Mal terminou o 
jogo que os leões venceram 
por 1-0 frente ao Boavista, 
na Póvoa de Varzim hou-
ve festejos com a saída de 
adeptos à rua, a pé ou de 
carro a buzinar. 

Naturalmente também 
se festejou em casas, como 
na família de Luís Neto, 
o defesa central que fez a 
formação no Varzim e ga-
rantiu o primeiro título 
de campeão nacional em 
Portugal. Entre os que mais 
vibraram com o feito esti-
veram o avô Augusto neto, 

o pai José Neto, a mãe Lina 
Maria e a irmã Ana, entre 
outros familiares que sofre-
ram a bem sofrer antes de 
poderem celebrar a quebra 
do jejum de 19 anos do clu-
be leonino. 

ridades de saúde de aplicar 
as mesmas medidas de con-
tenção de aglomeração de 
pessoas aplicadas no verão 
passado. Sendo assim, o es-
tacionamento pago irá voltar 
nos parques ao lado da Var-
zim Lazer e em Aver-o-Mar, 

tal como a cobrança em to-
dos os outros lugares da ci-
dade que estão isentos até ao 
fim de maio. A circulação de 
carros na marginal também 
irá ser para manter ao fim de 
semana, exceto enquanto de-
correrem as obras na EN 13. 

Aires Pereira deixou o de-
sejo que em 2021 se repita 
“a época balnear de sucesso 
do ano passado, sem surtos 
pandémicos que afetem a 
continuidade da atividade 
económica e turística tão im-
portante para a sustentabili-
dade dos empresários locais”. 

PARQUE DO QUARTEL 
SEM CONTRIBUTOS

O executivo aprovou o 
projeto de Regulamento Mu-
nicipal do Parque de Estacio-
namento do Antigo Quartel 
Militar. Aires Pereira referiu 
que “durante o período de 
consulta pública, não houve 
qualquer contributo ou su-
gestão por parte de nenhum 
cidadão quanto ao modo de 
funcionamento”, o que na 
opinião do edil “significa 

que a comunidade poveira 
partilha da visão da Câ-
mara quanto às condições 
de utilização a dar a este 
espaço” que vai abrir a 16 
de junho. 

Recorde-se que a uti-
lização era gratuita e vai 
passar a ser paga num re-
gime de baixo custo depois 
das obras que estão prra-
ticamente concluídas. O 
autarca diz que não ficou 
surpreendido por esta au-
sência de eventual contes-
tação, revelando que a pro-
cura de reserva de lugares 
no futuro equipamento 
tem sido intensa por parte 
dos moradores da zona da 
Matriz que não têm gara-
gem e que terão de pagar 
120 euros por ano pela uti-
lização 24h. 

Quem estranhou a falta 
de participação pública no 
processo foi o vereador so-
cialista José Milhazes, que 
não entende que alguns 
críticos não tenham apro-
veitado a oportunidade 
para expressar o descon-
tentamento.


