Diretor: José Gomes Alves | Quinzenal | Preço: 1 € | Série 2 | N.º 159 | 27 de maio de 2021

ATUALIDADE
COVID: LIGEIRA SUBIDA DE CASOS

GIMNOARTE BRILHA NO ALL DANCE

PÁGINA 2

ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS É A MELHOR
PÁGINA 3

ESTRATÉGIA DE 26 MILHÕES
PÁGINA 4

OBRAS NO MERCADO JÁ TERMINARAM
PÁGINA 5

PASSADIÇOS FINALMENTE INAUGURADOS
PÁGINA 6

PARTIDOS PREPARAM ELEIÇÕES
PÁGINA 7

DESEMPREGO DIMINUIU
PÁGINA 8

RELIGIÃO AFETADA PELA PANDEMIA

PREMIADOS DAS COLHERES DE PAU

PÁGINA 9

ASSALTOS E DETENÇÕES
PÁGINAS 1O E 11

PRAIAS LIMPAS, DE OURO E COM LOTAÇÃO
PÁGINA 13

MAPADI COM OBRA QUASE PRONTA
PÁGINA 15

VILA DO CONDE
PÁGINAS 16 E 17

VARZIM SALVOU-SE DO ABISMO
PÁGINAS 21

ATLÉTICO CHEGA À PRIMEIRA DIVISÃO
PÁGINA 25

ENERGIE DESENVOLVE SEGREDO

FIGURAS EM DESTAQUE

PÁGINA 27

MINISTRO DO MAR EM ESPOSENDE
PÁGINA 29

LAZER E PASSATEMPOS
PÁGINAS 34 E 35

ÚLTIMAS E AGENDA
PÁGINA 36
CORONEL PAULO ESTEVES

IROBISO (VARZIM)

RUI CASANOVA

EDUARDO LEMOS (ESEQ)

2 | 27 MAIO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

DESTAQUE

CASOS COMEÇARAM A SUBIR NA REGIÃO
O relatório de situação da
Direção Geral da Saúde da
passada sexta-feira mostrou
uma ligeira subida dos valores da incidência cumulativa
a 14 dias de novos casos de
Covid-19 na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde.
Esse documento com dados concelhios apresenta
os números entre 6 e 19 de
maio. Desde o anterior boletim, o município poveiro
aumentou de 19 para 24 casos por cada 100 mil pessoas,
ou seja, passou de 12 para 15
novos infetados reais nessas

duas semanas. O concelho
vilacondense também aumentou de 23 para 40 casos
por cada 100 mil pessoas no
mesmo período, isto é, passou de 18 para 32 novos infetados reais.
Estes valores mantêm as
duas localidades abaixo da
linha de perigo de recuo ou
suspensão de alívios no confinamento.
Entretanto, a Administração Regional de Saúde do
disponibilizou igualmente
uma tabela com valores que
pode conferir ao lado.

VERÃO DEVE TRAZER MAIS OBRAS NO HOSPITAL
O novo edifício com uma
ala para consultas externas
e internamento vai avançar na Centro Hospitalar
Póvoa de Varzim - Vila do
Conde, segundo tornou
público na passada quarta-feira a ministra da Saúde.
Trata-se de um investimento prioritário que ronda os 7 milhões de euros e
que está inscrito no Orçamento do Estado, mas que

também pode contar com
apoios comunitários caso a
candidatura seja aprovada.
O projeto de ampliação, já
validado pelas autoridades
de saúde competentes, está
concluído e a previsão é que
as obras possam iniciar-se
dentro de três meses, ou
seja por volta de Agosto, no
espaço das Antigas Oficinas
Militares que foi cedido pela
autarquia poveira e onde já

funcionam as novas alas. As
instalações serão modulares,
quartos com duas camas e
casa de banho, criadas de
raiz.
Este é um momento muito
aguardado por Gaspar Pais,
presidente do Conselho de
Administração, e por Aires
Pereira, presidente da Câmara da Povoa Varzim, que
tudo têm feito para que se
tornasse uma realidade.
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DESTAQUE

EÇA DE QUEIRÓS DESTACA-SE NO
RANKING DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS

A passada semana ficou
marcada pela saída dos
habituais “rankings” dos
exames nacionais efetuados com base nos dados
oficiais do Ministério da
Educação que posteriormente foram tratados por
diversos órgãos de comunicação social. Ora, após
a divulgação destes dados,
entre as escolas públicas
emerge a Escola Secundária Eça de Queirós, da Póvoa de Varzim, que possui
a nível nacional a média
de exames mais alta com
15,24 valores.
De acordo com a análise
e os critérios do jornal Público, entre as 50 primeiras
aparecem 47 do ensino
privado e apenas três do
ensino público, estando a
secundária poveira precisa
mente na 47ª posição. Refira-se que a Eça de Queirós
tem sido habitualmente a
escola do ensino secundário com melhores desempenhos na região da Póvoa

de Varzim e Vila do Conde.
e uma das melhores do país
há vários anos.
AS OUTRAS
ESCOLAS
Olhando para o escalonamento das médias efetuado,
por exemplo, pelo Correio
da Manhã nas 627 escolas
onde foram realizadas mais
de 30 provas nacionais – e

no que à Póvoa de Varzim
diz respeito - a Secundária
Eça de Queirós aparece no
lugar 63, o privado Colégio
de Amorim logo a seguir,
na 64ª posição, enquanto a
Secundária Rocha Peixoto
surge no posto 213. Ainda
segundo a mesma fonte, a
Secundária José Régio, em
Vila do Conde, aparece no
lugar 248 e a D. Afonso Sanches na posição 505.

ENSINO
PROFISSIONAL
Mediante os critérios que
são usados há ligeiras alterações nos resultados como,
por exemplo, o Jornal de
Notícias coloca “on-line”
uma fileira estritamente
para o Ensino Profissional
e, neste capítulo, no ranking
geral e em relação à Póvoa
de Varzim, a Escola Campo

Aberto, de Beiriz, ocupa o
posto 59, a Secundária Eça
de Queirós o 363 e a Rocha
Peixoto o 544. Igualmente
com recurso às médias especificamente dos cursos
profissionais, a Escola Profissional de Vila do Conde,
ocupa a posição 102, a Secundária D. AFonso Sanches a 310 e José Régio a
486, nas contas feitas pelo
JN.

JOSÉ EDUARDO LEMOS
É UM DIRETOR FELIZ
O diretor da Secundária Eça de Queirós, José
Eduardo Lemos, não podia
estar mais satisfeito com os
resultados deste ano:
“Não há uma causa específica nem especial para
que isto aconteça. Há é
uma linha de rumo, uma
estratégia e um trabalho
continuado. Nós nunca

deixamos de valorizar os
exames. Neste quadro pandémico não esquecemos que
os alunos tinham exames
e continuamos a trabalhar
dentro das possibilidades
previstas. A pandemia não
nos desviou do objetivo de
ajudar os alunos e prepará-los para obter os melhores
resultados”.

Algarve
Gran Canária
Madeira
Açores
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MUNICÍPIO

PROGRAMA DE 26 MILHÕES APROVADO POR
UNANIMIDADE PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim
aprovou por unanimidade a «Estratégia Local de
Habitação», documento
proposto e apresentado
pelo Executivo, que prevê,
num prazo de cerca de seis
anos, um investimento de
26 milhões de euros para
garantir o direito à habitação de mais de mil residentes do concelho. Além da
solução às atuais situações
de carências habitacionais
na Póvoa de Varzim, serão construídos, através
do financiamento de vários modelos de resposta,
novos fogos de habitação
social municipal e regimes

e PAN.

APROVADA MOÇÃO
A APELAR A OBRA
NA A28

de arrendamento apoiado
para agregados de núcleos
precários e degradados, criação de unidades ‘co-housing’ para situações de risco
e emergência social ou programa de apoio à habitação

e à reabilitação. O presidente
Aires Pereira assegurou que
o município irá empenhar-se na concretização de um
projeto que reuniu a aprovação de todos os partidos da
oposição: PS, CDS, CDU, BE

A última sessão da Assembleia Municipal ficou
marcada pela aprovação, por
unanimidade, de uma nova
moção a alertar o Governo
para a urgência de completar o nó de acesso da A28 à
cidade da Póvoa de Varzim.
Trata-se de uma obra necessária para melhorar o fluxo
de tráfego e aumentar a segurança rodoviária quem
por lá circula. Refira-se que
vários acidentes têm sido registados no local.

Passaram já mais de mil
dias desde o envio, pela
primeira vez, destas questões às entidades competentes as quais, de 2018 até
agora, não obtiveram resposta nem do Ministro das
Infraestruturas, nem do
respetivo Ministério ou de
qualquer outro órgão por
este tutelado. Esta segunda moção sobre o tema,
proposta pelo deputado
André Tavares Moreira,
ganha maior relevo devido
ao investimento de mais
de 3 milhões de euros que
o executivo se encontra a
fazer no prolongamento da
Via B para norte da Avenida 25 de Abril.

NOVOS PARQUES JÁ DELICIAM A PEQUENADA
A tarde do passado dia
15 de maio foi dedicada à
inauguração de dois equipamentos para os mais novos na cidade da Póvoa de
Varzim.
Primeiro, o presidente da
Câmara Municipal abriu o
novo parque infantil inclusivo da Avenida do Mar, a
nascente do posto de combustível e perto das instalações do Movimento de
Apoio de Pais e Amigos do
Diminuído Inteletual. Por
causa dessa proximidade
trata-se de uma estrutura
muito especial, sendo “o
primeiro espaço de recreio
pensado de raiz para ser

totalmente inclusivo e apto
para crianças com mobilidade reduzida ou deficiências motoras”. Custou cerca
de 120 mil euros e, “a par
dos equipamentos infantis
comuns e de utilização geral, inclui também instalações lúdicas específicas para
crianças com necessidades
especiais, como é o caso de
um baloiço exclusivo para
cadeiras de rodas e de pavimentos amortizados, sobrelevados e com diferentes
texturas”. Tratou-se de um
investimento cuja utilidade
mereceu a aprovação de António Ramalho, presidente
do MAPADI.

Lavandaria Self-Service

Qualidade e Confiança
desde 1990

OP Automóveis, Lda
Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde
TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

Depois, Aires Pereira foi
inaugurar um parque com
uma configuração mais
habitual no entroncamento do fim da Rua de Mourões com a Rua de Agostinho Rodrigues, ou seja no
Lugar de Mourões. Além
do equipamento propriamente dito, que pretende
valorizar uma zona em
franco crescimento, o investimento de 140 mil euros contempla ainda uma
praça de estar com bancos metálicos coloridos e
marca o início de percurso pedonal “com quatro
estações de equipamentos
desportivos.”

LAVAR - SECAR - ENGOMAR
BREVEMENTE

www.opautomoveis.com
facebook.com/opautomoveis

Praça do Almada 23 A - Póvoa de Varzim

(ENTRE A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS)
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MUNICÍPIO

4 MILHÕES DEPOIS E UMA DÉCADA DEPOIS,
MERCADO JÁ ESTÁ TOTALMENTE RENOVADO
Com a inauguração no
passado dia 14 das obras no
piso 4 do Mercado, a Câmara da Póvoa de Varzim deu
por concluído um investimento no edifício que rondou os 4 milhões de euros.
Foi aliás no andar do topo
que se registou a maior fatia dos investimentos: quase
1 milhão e 300 mil euros na
remodelação dos espaços de
venda, nomeadamente com
a impermeabilização da laje
sobre a área de comércio,
mas também houve a substituição de toda a cobertura.
94 produtores locais de horticultura e fruticultura têm
agora bancas novas, uma
área ordenada através da numeração dos locais de venda,
mas ainda novas caldeiras de
água e equipamentos de conservação de alimentos.
No dia em que os trabalhos
ficaram prontos, o presidente da autarquia, lembrou
que este processo começou
com um incêndio surgido há
mais de uma década (2010)
e prosseguiu com intervenções faseadas que tiveram
a compreensão dos comer-

ciantes, nunca tendo sido
necessário fechar totalmente
o equipamento. O resultado
final das obras está à vista,
frisou o autarca, que defende
que este é agora um mercado
totalmente renovado e com
problemas estruturais finalmente resolvidos. A partir
de agora o que é que faz falta é, segundo o edil, que os
clientes regressem em força
às compras neste local central da cidade.
Além da intervenção no
4º piso, a requalificação dos
talhos e acessos no 1º piso
exigiu que os cofres municipais libertassem 750 mil
euros, mas a intervenção
no piso 2 também não ficou
muito atrás: a reabilitação da
zona de venda de peixe, passagens, balneários, cafetaria
e espaços afetos aos funcionários custou quase 615 mil
euros ao erário público. As
obras no 3º andar representaram uma fatura de quase
255 mil euros e há que ter
em conta também as reparações das zonas comuns, da
instalação elétrica e de telecomunicação (mais de 286

mil euros) e da renovação na
fachada que mudou a face
do Mercado com um investimento de 710 mil euros.
FICA A FALTAR
INTERVENÇÃO
NA ENVOLVENTE
Agora, na véspera do 40º
aniversário do Mercado
(2022), fica a faltar apenas

a intervenção prevista para
a zona envolvente, nomeadamente a reorganização
do trânsito e a melhoria do
local de cargas e descargas.
Aires Pereira estima que os
trabalhos possam avançar
após a conclusão da remodelação na Estrada Nacional 13 que a Infraestruturas
de Portugal está a executar,
ou seja, na parte poente da

Praça Marquês de Pombal.
O presidente da Câmara reitera que tem dúvidas sobre a
premência da realização do
parque de estacionamento
subterrâneo junto ao Mercado. O projeto existe, mas
a oferta na zona vai subir a
curto prazo e a empreitada,
que custaria vários milhões
de euros, merece pelo menos
uma ponderada reflexão.
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MUNICÍPIO

PASSADIÇOS ENTRE AGUÇADOURA E ESTELA
FORAM SIMBOLICAMENTE ABERTOS
O passado dia 16 ficou
marcado pela abertura oficial de mais um troço do
passadiço do litoral norte
poveiro. A autarquia escolheu a manhã desse domingo para colocar simbolicamente à disposição da
população o troço entre o
campo de futebol de Aguçadoura e o limite do concelho na freguesia vizinha
da Estela, cuja construção
custou 600 mil euros ao
município. Aires Pereira
decidiu agora mostrar a
parte final (4 km) deste
passadiço que começa em
Aver-o-Mar e que já estava
concluído desde o ano passado, mas não tinha ainda
sido inaugurado devido à
pandemia.
O novo caminho sobrelevado é uma oportunidade para estar em contacto
direto com a natureza e
conhecer melhor a envolvente local, nomeadamente uma das marcas da
agricultura poveira – os
campos masseira. Ao longo do passadiço, é possível apreciar também o
campo de golfe, o parque

de campismo, os riachos, os
velhos moinhos de vento, o
mar, a fauna e a flora, o que
constitui também mais um
elemento atrativo para o turismo ambiental e religioso,
dado a quantidade cada vez
maior de adeptos dos caminhos costeiros para Santiago
de Compostela.
A comitiva que fez o trajeto e apreciou a paisagem
integrou outros membros
do executivo, presidentes de
Junta de Freguesia e representantes de associações culturais e desportivas locais.
Para o autarca da Estela, José
Armandino Domingues, o
passadiço é uma mais valia
para a sua terra e permite
inclusive observar o trabalho
dos agricultores locais.
E tanto é assim que o administrador e diretor da
Onda Viva, José Gomes Alves, que integrou o grupo,
diz ter verificado com agrado que os horticultores que
estavam no campo tivessem
a estação radiofónica sintonizada e perfeitamente
audível. Já o presidente da
União de Freguesias de Aguçadoura e Navais, Fernando

Rosa, destacou o interesse
dos passadiços para chamar
à sua terra quem faz longas
caminhadas pela natureza.
Nos planos da autarquia
está agora o avanço de outras ligações, desta feita pelo
interior do concelho, até ao
parque Lúdico da Estela e
a Laundos, segundo revelou
Aires Pereira.

VIA CICLO-PEDONAL
ABRE EM JUNHO
Está já na fase final a construção da via ciclo-pedonal
Póvoa de Varzim - Vila Nova
de Famalicão. As obras de
saneamento desenvolvidas
pela Águas do Norte terminaram e o presidente da Câmara, Aires Pereira, espera

que o espaço abra na sua
totalidade já no próximo
mês de junho, devendo tal
evento ser assinalado pelos
dois municípios. É esse o
ponto da situação no projeto que destina a peões e
bicicletas o corredor que
era utilizado pelos comboios que ligavam a Póvoa
a Famalicão.
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POLÍTICA

PSD SÓ NÃO RECANDIDATA UM DOS PRESIDENTES
Algumas das novidades do PSD da Póvoa de
Varzim para as próximas
eleições autárquicas foram
abordadas na Onda Viva,
no programa Grande Entrevista, por Afonso Oliveira. O líder da Comis-

são Política Concelhia dos
sociais-democratas adiantou que terá de haver uma
mudança nas propostas do
partido no topo da lista para
Laundos dado que António
Pontes já cumpriu o máximo
de mandatos permitidos pela

legislação. O nome do escolhido para essa freguesia está
ainda por divulgar, mas para
a Assembleia Municipal o
PSD colocará novamente
no topo o atual presidente,
Afonso Pinhão Ferreira. De
resto, no próximo sábado

vai decorrer a habitual sessão de apresentação de todos
os membros das listas. Escolhida já está a pessoa que vai
dirigir a campanha “laranja”.
Será Andrea Silva, atual vereadora no executivo e antiga líder da concelhia.

VEREADOR DO PS CONTESTA CRÍTICAS
José Milhazes lamentou e
considerou injustas algumas
críticas que ele e o colega
Miguel Fernandes recebem
pelo papel desempenhado
como elementos da oposição.
O vereador do PS começou por lembrar o papel que
ambos desempenham no
executivo e que a sua “fun-

ção não é convencer o PSD
da bondade das soluções”
que defendem, nomeadamente quando estão “numa
posição de 7 para 2”.
O socialista entende que
os partidos devem é convencer os eleitores e assegura
que muitas das prioridades
que defende são diferentes
das da maioria social-demo-

crata, frisando que “muitos
confundem uma oposição
construtiva com pura demagogia”. José Milhazes sublinha ainda que os vereadores
do PS não andam na praça
pública a “vangloriar-se daquilo que conseguem porque não ser essa a forma de
estar que defendem”, dando
como exemplo o contributo

para a redução do tarifário
do saneamento e dos resíduos.
Esta foi uma reflexão deixada no final da última reunião de Câmara da Póvoa
de Varzim e que merecerá
maiores desenvolvimentos
num balanço prometido
para o final deste mandato
autárquico.

CDU OUVIU CONSELHOS PARA O CONCELHO

A CDU da Póvoa de Varzim continua a preparar o
ataque às próximas eleições
autárquicas. Para tal, realizou no fim de semana “um
encontro com a participação de dezenas de democratas poveiros” sob o lema
“Dá um conselho ao teu
concelho”.
O Museu Municipal foi
palco da discussão sobre
os principais problemas

do concelho, entre eles: a
habitação e o direito ao seu
acesso, os transportes, mobilidade e acessibilidades, o
trabalho e os direitos dos trabalhadores, a produção, pescas e agricultura, soluções
para uma cultura para todos,
a agregação das freguesias e
o afastamento à população, a
saúde e a educação.
Jorge Machado, candidato à presidência da Câmara

Municipal, concluiu o debate que teve como objetivo
continuar a construir o programa da Coligação Democrática Unitária.
O PCP-PEV pretende
“fazer crescer o apoio à
candidatura”, tendo ficado
prometido a continuidade
da promoção de debates,
iniciativas e o contacto com
a população e trabalhadores
do concelho.

INICIATIVA LIBERAL FAZ PROPOSTAS APÓS VISITAR JUNTA DE FREGUESIA
A Iniciativa Liberal defende uma maior afetação de
recursos às Juntas de Freguesia. A proposta foi deixada na sequência de uma
visita à união de freguesias
da Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai e de uma reunião
com o autarca Ricardo Silva.
Uma vez que a Junta poveira opera em três edifícios
na cidade, o partido liberal “apoia a criação de um
ponto de atendimento de
dimensão adequada, onde
seja possível centralizar todos os serviços administrativos, para prestar um melhor
apoio à população”.

A Iniciativa Liberal propõe ainda “a total digitalização de todos os serviços,
numa plataforma única integrada com a plataforma
Municipal, de forma que os
cidadãos possam aceder facilmente a toda a informação da freguesia sem terem
que se deslocar fisicamente
aos serviços”.
Segundo Ricardo Zamith, estas medidas têm como
“objetivo facilitar a vida das
pessoas, tornar mais eficiente os serviços prestados pela
junta aos cidadãos e contribuir para que haja absoluta
transparência na gestão pú-

blica”.
Na luta pela descentralização, a IL defende ainda que
“o poder político seja exercido mais próximo do cidadão e que possa haver uma
desagregação das freguesias,
se tal melhorar a qualidade
da gestão pública”. O coordenador local sublinha que
“as freguesias devem deter
maior autonomia de gestão
operacional e financeira,
para melhor responderem
aos problemas das populações”. Nesse sentido, Ricardo Zamith afirma que “uma
maior percentagem das verbas municipais deve ser ge-

rida pelas juntas de freguesia,
a repartição desses fundos
deve ser feita mais em função

da população e de critérios
objetivos e menos por decisões políticas e partidárias”.
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ECONOMIA

MENOS 150 DESEMPREGADOS NO FIM DE ABRIL
O número oficial de desempregados registou uma descida na Póvoa de Varzim e em
Vila do Conde.
De acordo com as últimas
estatísticas do Instituto do

Emprego e Formação Profissional, no final de abril
havia 2751 pessoas registadas como desempregadas no
município poveiro, menos
63 que em março.

Na mesma data havia 3161
desempregados registados
no concelho vilacondense,
menos 87 que a anterior referência.
Fazendo as contas, nos

dois municípios somavam-se
5912 pessoas desempregadas
no final de abril, menos 150
que no mês de março. No
entanto, se compararmos ao
período anterior ao início da

pandemia, no final de fevereiro de 2020, em que havia
4281 cidadãos sem trabalho,
nesta altura há mais 1631 desempregados nos dois concelhos.

31 EMPRESAS PREMIADAS PELA EXCELÊNCIA
31 empresas do concelho
da Póvoa de Varzim foram
distinguidas pela Agência
para a Competitividade e
Inovação como “PME Excelência”. Este prémio, atribuído em parceria com o
Turismo de Portugal, é um
reconhecimento do mérito e contributo no crescimento da competitividade
de mercado e de postos
de trabalho. Nesta última
edição, cujos resultados
correspondem ao desempenho durante o ano de
2020, foram distinguidas
2865 empresas nacionais.
Este reconhecimento às 31
empresas locais já levou a
uma manifestação de contentamento e satisfação por
parte do presidente da Associação Empresarial, José
Gomes Alves, e do autarca
Aires Pereira.

LISTA DE
PREMIADOS:
6 Rest – Restauração, Lda.;
A.C.O. – Materiais de Construção e Terraplanagens,
Unipessoal Lda; Ascensão e
Ribeiro – Atividade Farmacêutica, Lda.; Augusto do
Sérgio
Empreendimentos
Balneares Turísticos, Lda.;
AXP – Restauração, Lda.;
Brincoloiça – Armazém de
Brinquedos e Loiças, Lda.;
Clínica
Médico-Dentária
Orto M, Lda.; Construções
Adelino Figueiredo, Lda.;
Dentalmar Laboratório de
Próteses Dentárias, Lda.;
Domuspovoa – Mediação
Imobiliária, Lda.; Empreendimentos Hoteleiros Norte
Portugal, Lda.; Energie Est,
Lda.; Esteves e Antunes &
Cª, Lda.; F. M. I. R. – Fornecimento Materiais Iso-

lamento, Lda.; Farolconde
– Restaurante e Cervejaria,
Lda.; Gruzim – Comércio de
Máquinas Industriais, Lda.;
Indústria de Madeira Irmãos
Craveiro, Lda.; Joao Machado & Macedo, Lda.; Joaquim
J. Nunes de Oliveira & Cª,
S.A.; José, Adélio & Ofélia
– Indústria de Confeções,
Lda.; Machado Macedo Teixeira, Lda.; Moldartpóvoa –
Fábrica de Molduras e Quadros da Póvoa de Varzim,
Lda.; Multivista – Comércio
de Óptica, Lda.; Mundo dos
Frangos, Lda.; Pedro Ferreira & Ferreira, Investimentos
e Exploração Hoteleira, Lda.;
Pinha Mansa Confeções de
Vestuário, Lda.; Sanipower,
S.A.; Transportes – Vigonorte, Lda.; Trocado & Ferreira, Lda.; Vidraria da Póvoa,
Lda.; Vieira Campos & Fernandes, Lda.

TRABALHADORES FORAM REINTEGRADOS NO CASINO
Os trabalhadores do Casino da Póvoa que foram
despedidos há 7 anos viram
finalmente concluído o processo de despedimento ilegal
e já se apresentaram ao serviço.
4 dos 20 trabalhadores que
estavam envolvidos no processo viram o Supremo Tribunal de Justiça dar-lhes ra-

zão pela última vez após um
recurso da empresa à sentença de há cerca de dois meses.
Os restantes trabalhadores já
tinham registado sentenças a
favor, considerando ilegais e
discriminatórios os despedimentos feitos aos trabalhadores sindicalizados.
Na sequência, a CDU emitiu um comunicado a enalte-

cer “os trabalhadores e o Sindicato de Hotelaria do Norte
pela corajosa e determinada
luta de 7 anos, reafirmando
que vale sempre a pena lutar”, tendo apelado ao “prosseguimento da luta, pela efetiva ocupação dos postos de
trabalho, pelo trabalho com
direitos e valorização das
carreiras”.

PORTO DA PÓVOA COM ALTERAÇÃO NO HORIZONTE

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Aires Pereira, já
tinha dito que, face aos
programas financeiros europeus que se avizinham,
vai ter de ser encarada a
curto prazo a intervenção
no porto que permitirá
aumentar a eficiência e capacidade de resposta para
a atividade da pesca – até
pela pressão sobre o porto
de Leixões (Matosinhos),
mais interessado na ver-

tente do transporte marítimo de carga ou passageiros.
Agora, segundo contou
na Rádio Onda Viva o presidente do Clube Naval Povoense, que gere a Marina
local, as diversas entidades
e operadores no porto poveiro começaram a falar da
utilidade em colocar na zona
sul, mais perto das Caxinas,
todos os serviços ligados à
atividade pesqueira, incluindo a lota que ocuparia os
atuais edifícios de apoio às

embarcações de recreio estacionadas.
Não esquecendo que no
horizonte está a conclusão, a
sul, dos armazéns de apoio à
pesca. Paulo Neves assegura
que o CNP está disponível
para mudar-se de armas e
bagagens para a parte Norte do porto de pesca onde
podia até ocorrer uma intervenção semelhante à realizada em Lisboa com a criação
da zona de lazer, conhecida
por Docas.
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MAIS UM ANO SEM PEREGRINAÇÃO
ARCIPRESTAL À SENHORA DA SAÚDE

O último domingo deste
mês não vai ter a tradicional peregrinação arciprestal ao Santuário da Senhora da Saúde, em Laundos.
Repete-se o que já tinha
sucedido no ano passado
devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. O cancelamento da romaria foi
confirmado em comunicado pela Confraria organizadora, que fez questão
de sublinhar que a igreja e
o recinto envolvente estarão encerrados no próximo domingo, dia 30, para
dissuadir a deslocação das

pessoas, havendo apenas
uma celebração a transmitir
na internet.
No entanto, para todos os
devotos que pretendem visitar o local e estar em oração em segurança, já foram
reforçados os horários de
funcionamento nos restantes
dias até 5 de junho, por agora
só da parte da manhã (9h30
às 12h) e no início do próximo mês também de tarde
(14h30 às 18h30). A esperança deixada pela Confraria
de Nossa Senhora da Saúde
é que em 2022 já seja possível retomar esta tradição que

leva milhares de pessoas da
Póvoa de Varzim e de concelhos vizinhos a Laundos.
Comunicado
“A atual situação pandémica pede-nos responsabilidade. Ser cristão é defender
a vida em todas as circunstâncias. Bem sabemos o
que representa para os fiéis
da Senhora da Saúde, para
Laúndos, para o nosso Arciprestado, e para os concelhos
vizinhos este dia tão belo e
especial. É com a consciência desta data ser tão importante, que tudo quanto pudéssemos fazer, acarretaria

riscos imprevisíveis, difíceis
de calcular, e que devem por
isso ser evitados. Pedimos e
agradecemos a compreensão
de todos os Peregrinos da
Senhora da Saúde. Estamos

unidos em oração. Nossa
Senhora da Saúde, dai-nos
saúde por amor de Deus.
Dai-nos saúde para glória
da Santíssima Trindade”.

BEIRIZ ASSINALOU FESTA
DE SÃO GONÇALO
A passada segunda-feira
foi dia de festa em Beiriz e a
comunidade, apesar das restrições e limite de lugares,
celebrou a Eucaristia Solene
em Honra de São Gonçalo a
meio da manhã.
Tal como já sucedera no
ano passado, não houve romaria nem animação devido
à pandemia, mas foi possível

ARGIVAI
MOSTROU
DEVOÇÃO AO
SENHOR DOS
MILAGRES
A freguesia de Argivai
assinalou as festas em honra do Senhor dos Milagres
entre os passados dias 13 e
16. O programa integrou
diversas celebrações religiosas, mas o ponto alto foi
no domingo com a Eucaristia Solene e a já tradicional “batalha das flores”, que
registaram uma presença
limitada de devotos devido
às restrições pandémicas.
O Grupo “Nós pela Capela” esteve a vender doces
durante o fim de semana
e todos os valores obtidos
reverteram para o restauro
da tribuna da Igreja Paroquial.

a presença de fiéis na missa
festiva e várias dezenas de
populares tiveram também
oportunidade de visitar a
Igreja Paroquial durante a
tarde para rezar junto do
andor de São Gonçalo, de
quem os beirizenses são devotos desde o século XVI,
após uma peregrinação a
Amarante para solicitar a

intercessão do santo num
caso de peste. A ausência
da procissão voltou a deixar
saudades, mas ficou expressa
a esperança da Comissão de
Festas de voltar à normalidade em 2022. O dia englobou ainda uma romagem ao
cemitério para ser prestada
uma homenagem aos antigos membros.

RECOLHA DE SANGUE

Tm. 960 237 109
Local: MARINA SUL da Póvoa de Varzim

30 de maio de 2021
das 9 às 12.30 horas

EM PARCERIA COM

Contactos: 966 724 257 | 969 059 906 | 963 155 272
Email: ahdspvarzim@gmail.com | Site: www.ahdspvz.pt
Plataforma do Município: associativismo.cm-pvarzim.pt
www.facebook.com/dadoresdesanguepovoadevarzim
Sede: Rua Almirante Reis, 2 - 1.o D.to – PVZ
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IDOSO AMEAÇADOR DETIDO POR TER ARMA ILEGAL
A GNR deteve um homem de 74 anos pelo crime
de posse ilegal de arma no
concelho de Vila do Conde.
No âmbito de uma investigação que já durava
há dois meses, os militares
apuraram que o suspeito,
na sequência de desentendimentos, proferiu diversas
ameaças verbais contra terceiros.
A GNR descobriu posteriormente que o indivíduo
era detentor de uma arma,
motivo que levou ao cumprimento de um mandado
de busca domiciliária.
Na sequência das diligências policiais, foi
apreendida uma arma de
fogo, para a qual não estava
habilitado, e ainda várias
munições.
O idoso foi constituído
arguido e os factos foram
remetidos para o Tribunal
Judicial de Vila do Conde.

na Rua dos Gasómetros, na
Póvoa de Varzim.
No decurso da ação foram
recuperadas várias peças de
joalharia furtadas e apreendidas uma arma de fogo e
ainda cinco munições.
PSP FOI A UMA CASA
DETER DUPLA
DE TRAFICANTES

CONSTITUÍDA
ARGUIDA POR
FURTO EM
RESIDÊNCIA
Uma mulher de 55 anos,
ajudante de cozinha, foi

constituída arguida por suspeita de furto em residência.
Na manhã da passada sexta-feira, a 8.ª Esquadra de
Investigação Criminal deu
cumprimento a um mandado de busca domiciliária

Ao nascer do dia 13, na
rua da Cordoaria, na Póvoa
de Varzim, foi detido um
casal por suspeita de tráfico
de droga: ele com 62 anos e
ela com 41.
Ambos foram intercetados por agentes da Divisão
de Investigação Criminal
com 111 dosses de haxixe e
28 de cocaína.
No comunicado emitido
pela Polícia de Segurança
Pública, a operação realizada às seis e meia da manhã
“incluiu o cumprimento

de um mandado de busca
domiciliária e outro de detenção” - este dirigido especificamente ao suspeito
masculino.
Além do estupefaciente, foi apreendida ainda a
quantia de 235 euros e uma
arma branca (faca de abertura tipo “borboleta”).
PSP APANHOU
PESCADOR
COM DROGA
NO PORTO
Um pescador de 45 anos
residente em Vila do Conde foi detido no Porto por
suspeita de tráfico de droga.
A detenção ocorreu na
manhã do passado dia 13,
na rua Alferes Malheiro.
A PSP apanhou o homem na posse de 23 doses
de heroína e duas de cocaína.
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LADRÕES LIMPARAM LOJA
CAVALINHO NAS CAXINAS
A loja Cavalinho foi alvo
de furto na madrugada
(3h56) do passado dia 18.
O estabelecimento situado na Avenida António
Bento Martins Júnior, nas
Caxinas, perto da Igreja
Nosso Senhor dos Navegantes, foi visitado por um
grupo de quatro ladrões
encapuzados e de luvas que

partiram o vidro da porta
e levaram vários artigos da
marca, sobretudo malas,
carteiras, porta-moedas e
calçado.
Este foi um grande prejuízo para a proprietária,
Cláudia Faria, que ficou sem
grande parte dos artigos que
tinha para venda. A PSP esteve no local para averiguar

o sucedido e a empresária
explicou que foi a vizinha
que a alertou sobre o assalto.
A Polícia Judiciária ficou
com a investigação desta
ocorrência protagonizada
por um quarteto que, segundo se verificou num vídeo
gravado por um vizinho, fugiu num carro alegadamente
roubado.

HOMEM HOSPITALIZADO APÓS SER ESFAQUEADO
Um homem, de 34 anos,
aposentado e residente em
Vila do Conde, foi detido pela PSP pela prática
de um crime de agressão.
Tudo aconteceu ao início
da tarde (14h30) do passado dia 16 na praceta da Paz.
O alerta que chegou aos
agentes do efetivo da Esquadra de Vila do Conde, que andavam em serviço de patrulhamento,
dava conta de que estava
a decorrer uma desordem

numa residência localizada
naquela artéria.
O suspeito acabou ser detido pela prática de agressões
com recurso a arma branca,
uma faca de cozinha que
foi apreendida, tendo a vítima, um cidadão de 58 anos,
morador na mesma habitação e companheiro da mãe
do agressor, sido levado por
familiares ao hospital para
receber tratamento aos ferimentos sofridos na cabeça e
nos braços.

CONDENADO
POR VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA DETIDO
POR VOLTAR A
AGREDIR EX-MULHER

A GNR deteve um homem
de 52 anos por violência doméstica em Vila do Conde.
O suspeito, habitual consumidor de bebidas alcoólicas,
terá agredido, injuriado e
ameaçado de morte a vítima,
a ex-mulher de 52 anos, com
quem ainda vivia e partilha-

PSP VOLTA VIGIAR DE BICICLETA
As marginais da Póvoa
de Varzim e de Vila do
Conde voltam a ter policiamento velocipédico
durante o período balnear.
Esse patrulhamento iniciou-se na passada semana
e vai decorrer até 30 de setembro. O anúncio foi fei-

to pela Polícia de Segurança
Pública do Comando Metropolitano do Porto, sendo
o objetivo reforçar a segurança das pessoas e bens nas
áreas turísticas e balneares
da área de responsabilidade
da PSP, através da utilização
de várias equipas que irão

circular de bicicleta. Estas
ciclo-patrulhas irão também
desenvolver a atividade de
policiamento de proximidade nas áreas ribeirinhas, históricas e marítimas do Porto
e de Gaia, bem como junto
das zonas balneares de Matosinhos e Leça da Palmeira.

va habitação desde que se
divorciaram há cerca de um
ano.
O agressor já tinha sido
condenado a dois anos e
meio de pena de prisão, com
pena suspensa, por crime da
mesma natureza contra a vítima, mas isso não o inibiu
de reiterar e praticar novos
episódios de violência. O último ocorreu no fim do mês
de abril, o que a mulher levou a sair de casa e ir morar
para um local seguro. O deti-

do foi presente a interrogatório judicial e foram-lhe
aplicadas as seguintes medidas de coação: obrigação
de sujeição a tratamento à
adição de alcoolismo, afastamento da residência da
vítima, proibição de a contactar por qualquer meio
ou forma, proibição de se
aproximar dos locais habitualmente frequentados
pela ex-mulher, num raio
de 300 metros, controlado
por pulseira eletrónica.
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ESCOLAS

ESTUDANTES
LANÇAM
ALERTA MARÍTIMO
Três escolas poveiras
aderiram à iniciativa“O
Mar Começa Aqui”, que
assinalou o Dia Europeu
do Mar. No âmbito do
Programa Eco-Escolas da
Associação Bandeira Azul
da Europa, o Colégio de
Amorim e as Escolas EB2/3
Cego do Maio e EB2/3 Dr.
Flávio Gonçalves participaram numa ação de sensibilização ambiental que

frisou a importância das
sarjetas de passeio e sumidouros como dispositivos de
entrada de fluxos de água,
sendo recordado que “tudo
o que cai no chão, vai parar
ao mar”. Os alunos dos três
estabelecimentos de ensino
produziram trabalhos de
expressão plástica, tendo os
vencedores de cada concurso pintado uma sarjeta localizada no exterior da escola.

DIRETOR FICA ATÉ 2025
Arlindo Ferreira foi reconduzido no cargo de diretor
do Agrupamento de Escolas
Cego do Maio, na Póvoa de
Varzim. A decisão foi toma-

da por unanimidade pelo
Conselho Geral e o professor que já ocupa o cargo vê
assim renovado o ciclo de
trabalho para o quadriénio

2021/2025. O início do novo
mandato ocorrerá no próximo dia 22 de junho, indica o
aviso publicado no Diário da
República.

ALUNOS ANGARIAM CASA ESCOLA AGRÍCOLA
MATERIAL ESCOLAR ACOLHEU EVENTO FAMILIAR

Os alunos do 9º ano da
Escola Básica de Aver-o-Mar estão a desenvolver
uma campanha de recolha de material escolar.
Trata-se de uma iniciativa
realizada no âmbito das
disciplinas de ‘Cidadania e Desenvolvimento’ e
‘Geografia’. O objetivo é
entregar bens como lápis,
borrachas, canetas, afias,

cadernos, lápis de cor e livros às organizações ‘Bisturi Humanitário’ e ‘Educafrica’. Esta ação conta com
a colaboração de toda a
comunidade educativa e
não só. Quem quiser ajudar
pode deixar as ofertas nos
pontos de recolha e na sede
do agrupamento até dia 7
de junho e contribuir para
esta campanha solidária.

O Dia Internacional da
Família foi assinalado na
Casa Escola Agrícola Campo Verde, em Rates, Póvoa
de Varzim, com a realização do “1º. Encontro da Família Conservadora 2021”.
O evento foi organizado
pela Associação Família

Conservadora e juntou diversos oradores e personalidades: Paulo Otero, Artur
Mesquita Guimarães, Jerónimo Fernandes, Gonçalo
S.de Mello Bandeira, Tiago
Araújo, Abel Matos Santos
e João Brás. No encontro
foram abordados diversos

temas em volta de “A Família Conservadora e seus
Valores”, tendo a entidade
anfitriã manifestado disponibilidade para acolher
mais encontros do género
“na linha da defesa e promoção dos valores e direitos da família”.
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PRAIAS POVEIRAS E VILACONDENSES SÓ PODERÃO
TER 39200 BANHISTAS SIMULTANEAMENTE
A Agência Portuguesa do
Ambiente divulgou a lotação máxima das praias para
a próxima época balnear. A
ocupação é semelhante à do
ano passado. Nas 22 praias
poveiras poderão estar 22
mil pessoas em simultâneo,
sendo a praia da Fragosa
a que pode ter mais gente
(2600 pessoas). Em Vila do
Conde, o total das 21 praias
permite até 17200 veraneantes ao mesmo tempo, sendo
que a praia de Mindelo é a
que tem maior capacidade
(2400 pessoas).
O cálculo da capacidade
teve em conta a atribuição
a cada utente de uma área
de 8,5 metros quadrados,
mas garantindo a distância
e segurança imposta por lei
como prevenção à propagação de Covid-19. A indicação do nível de ocupação
das praias continua a ser
garantida pelas bandeiras
triangulares verdes, amarelas e vermelhas.

PÓVOA DE VARZIM
Codixeira 900 pessoas,
Estela 500, Fragosa 2600,
Fragosinho 900, Pontes
1000, Lagoa 400, Paimó/
Aguçadoura 700, Santo André 1500, Quião 1400, Esteiro 1600, Hotel 900, Lagoa II
500, Lada I 900, Lada II 400,
Beijinhos 600, Verde 800,
Azul 800, Salgueira 1600,
Carvalhido 800, Redonda
800, Loulé 800 e Redonda/
Leixão 1600.
VILA DO CONDE
Árvore 1500, Barcos 400,
Mar e Sol 400, Luzimar 800,
Pôr do Sol 400, Caxinas 800,
Olinda 800, Turismo 1100,
Praia Azul 1500, Ladeira
1100, Forno 1100, N. Sª da
Guia 500, Labruge 1200,
Mindelo 2400, Pinhal dos
Elétricos 400, Laderça 400,
Terra Nova 400, Congreira
400, Vila Chã 400, Pucinho
400 e São Paio/Moreiró 800.

PRAIAS DE OURO: 5 NA PÓVOA E 3 EM V.CONDE
A Quercus, Associação
Nacional de Conservação
da Natureza, divulgou na
última semana a lista do
galardão ‘Qualidade de
Ouro 2021’, que distingue
a água balnear das praias

nacionais. Para poderem receber a distinção atribuída
pela Organização Não Governamental de Ambiente,
as praias têm de ter obtido
classificações de “Excelente” nas análises da água dis-

ponibilizadas pela Agência
Portuguesa do Ambiente durante as últimas quatro épocas balneares, ou seja, entre
2016 e 2020. Além disso, no
ano passado não poderiam
ter registado ocorrências ou

avisos de desaconselhamento da prática balnear.
A Póvoa de Varzim manteve 5 praias reconhecidas:
Codixeira, Estela-Barranha,
Paimó (novidades), Fragosa
e Quião (continuam), des-

tacando-se a ausências das
praias da zona urbana. Vila
do Conde tem 3 distinguidas: Urbana Sul, Mindelo
e Vila Chã (mantiveram),
saindo Labruge e Urbana
Norte.

MAIS UMA AÇÃO
VOLUNTÁRIA DE
LIMPEZA

A manhã do passado
sábado ficou marcada por
uma ação de limpeza de
praia na chamada ‘prainha’ do porto de pesca. A
iniciativa reuniu 15 voluntários da Bolsa Concelhia
que foram acompanhados

por Ricardo Silva, presidente da União das Freguesias
da Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai, a entidade promotora. Durante a ação, os
voluntários encheram vários
sacos de lixo com “esferovite,
pneus e cordas”.

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS
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MUSEU ASSINALA DATA ESPECIAL
Este mês de maio é especial para os Museus e o da
Póvoa de Varzim preparou
um conjunto de iniciativas
para o assinalar. Além da
‘Noite dos Museus’ realizada no passado dia 15, o espaço inaugurou na última
semana um painel de azulejos executado por alunos
da Escola Flávio Gonçalves
no contexto do “Workshop

de cerâmica no Museu Municipal”, orientado pelo artista plástico Manuel Horta.
Trata-se de uma oficina que
decorreu em março do ano
passado e foi interrompido
devido à pandemia. Agora
os cerca de 100 alunos de
turmas do 2.º Ciclo vão mostrar ao público os trabalhos
feitos sobre a temática do
concelho da Póvoa de Var-

zim. Entretanto, no âmbito
do Dia Internacional dos
Museus, foi lançada a iniciativa “Peça do Mês”, que
coloca em destaque uma
peça, através da exposição
e divulgação da história.
Ora, a peça escolhida para
este mês é a Camisola Poveira que, nos últimos tempos, ganhou bastante mediatismo.

RANCHO DO CIDRAL VAI JOVENS PREMIADOS PELO FESTIVAL
TER LIVRO DOS 100 ANOS INTERNACIONAL DE MÚSICA
A Junta da União de Freguesias da Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai está a colaborar com a Associação da
Matriz na procura de fotografias para inserir no livro
comemorativo dos 100 anos
do Rancho Tricanas do Cidral. É solicitado a quem

tenha imagens, antigas ou
mais modernas, de atuações,
convívios, festas inclusive do
Santo António que passe na
delegação da junta que as digitaliza ou então que as envie para o endereço eletrónico com o endereço geral@
povoabeirizargivai.pt

Já se conhecem os vencedores do concurso para
“Jovens Intérpretes” lançado pelo Festival Internacional da Música da Póvoa de
Varzim.
Agostinho
Sequeira
(Percussão), Mariana Ribeiro (Piano), Pedro Borges (Piano) e Repercussion
Trio (Música de Câmara)
agradaram ao painel de
jurados composto pelo
atual diretor, o pianista
Raúl da Costa e o anterior,
João Marques, mas também pela soprano Raquel
Camarinha e por André
Cunha Leal, da Antena 2 e
RTP Palco.
A iniciativa visou “ajudar
a minimizar a escassez de
oportunidades para jovens
artistas portugueses em
plena pandemia, surgindo
como incentivo para continuarem a lutar por uma
carreira no mundo da música”. Para tal, o concurso
“dará aos vencedores a
oportunidade de tocar no
FIMPV, no concerto do dia
20 de julho de 2021” e terão
prémios monetários no valor global superior a quatro
mil euros.
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NOVO EQUIPAMENTO DO MAPADI TERÁ
TRATAMENTO COM ÁGUA SALGADA
Estão
praticamente
prontas as obras da construção de novas valências
no MAPADI (Movimento
de Apoio de Pais e Amigos
ao Diminuído Intelectual).
A ampliação e a reconversão do CAO (Centro de
Atividades Ocupacionais)
e uma unidade de hidroterapia vão ser uma realidade logo que todo o equi-

pamento esteja montado,
adiantou António Ramalho,
o presidente da instituição.
A primeira pedra foi colocada em 15 de fevereiro do
ano passado e, na ocasião,
António Ramalho adiantou
que a intervenção custaria
cerca de um milhão e 300
mil euros. Contou à partida
com o cofinanciamento FEDER de 425 mil euros, que a

Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim contemplou no
âmbito do PEDU. Mas já depois disso foram aprovados
outros apoios.
O projeto de arquitetura é
da autoria de Soares da Costa e André Chiote e a ampliação prevista contempla
quase 867 metros quadrados “adossados” ao edifício
existente.

RICARDO SILVA E ISAAC BRAGA SÃO BONS VIZINHOS

No Dia Europeu dos
Vizinhos, na passada terça-feira, o presidente da
União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, Ricardo Silva, recebeu Isaac Braga, que lidera
a junta de Vila do Conde.
A iniciativa foi apadrinhada pela Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e visou “estabelecer

laços de solidariedade entre
os cidadãos, reconhecendo que uma boa vizinhança
presta um significativo contributo para a coesão social
e para uma vida melhor em
conjunto”.
O encontro teve como objetivo estreitar os laços de
amizades entre os dois autarcas e reforçar a cooperação
entre as duas edilidades e,

segundo Ricardo Rilva, “é
muito mais o que nos une
e o que partilhamos, que
as delimitações fronteiriças
que nos separam”. Além de
trocarem presentes, ambos
aproveitaram para partilhar
ideias e preocupações sobre
realidades comuns às freguesias-sede dos concelhos
da Póvoa de Varzim e Vila
do Conde.

MILITAR DEIXA PROTEÇÃO CIVIL GOBS SOLIDÁRIO
Paulo Esteves, que tem
sido o rosto da Proteção
Civil da Póvoa de Varzim,
está de saída do cargo. A
informação foi adiantada pelo comandante dos
Bombeiros Voluntários da
Póvoa de Varzim, Francisco Nova, que salientou a
bola relação e colaboração
instituicional que existiu
entre as partes. Para já, a
Câmara Municipal ainda
não avançou o nome do
substituto. Refira-se que
através de um despacho
com data de 31 de janeiro
do ano passado, o minis-

tro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha
prorrogado até 31 de Outubro deste ano a autorização
para que o coronel da GNR
continuasse no cargo de “as-

sessor do Serviço Municipal
de Proteção Civil e Polícia
Municipal da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim”
e “para o qual foi designado
em 27 de Março de 2018”.

Do Grupo Operacional de
Busca e Salvamento chega
mais uma ação solidária.
No âmbito do projecto
SORRISO GOBS, a associação decidiu doar 12 camas
ao Banco de Apoio à Família
da União de Freguesias da

em todos os
óculos graduados

Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai.
Os bens oferecidos serão
agora doados a famílias sinalizadas pelo Gabinete de
Ação Social por viverem
numa situação de vulnerabilidade económica.
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VILA DO CONDE

PROFISSIONAIS DE SAÚDE HOMENAGEADOS PELO ROTARY
O Rotary Club de Vila
do Conde promoveu no
passado sábado, no Teatro
Municipal, uma cerimónia
de Distinção de Mérito aos
profissionais de saúde. A
sessão pretendeu prestar
reconhecimento a todos
aqueles que estiveram na
linha da frente no combate
à doença Covid-19.
Entre os cerca de centena e meia de profissionais
presentes, estiveram o Delegado de Saúde, Luís Castro, o Administrador do
CHVCPV, Carlos Cadavez, e a diretora do ACES,
Judite Neves. A presidente
da Câmara, Elisa Ferraz, o
provedor da Santa Casa da
Misericórdia, Rui Maia, e a
autoridade máxima do distrito rotário, o Governador

Sérgio Almeida, também
participaram na cerimónia
(todos na foto de Joaquim
Garrido).
O presidente do Rotary
vilacondense, Delfim Maia,
entregou uma placa para colocação nos respetivos serviços, assinalando, desta forma, a gratidão do clube para
com todos os envolvidos no
acolhimento,
tratamento
e cuidado para com todos
quantos adoeceram com o
vírus.
Foi ainda feito um minuto
de silêncio por todas aqueles
que partiram, vitimados pela
doença e também uma expressiva ovação por todos os
profissionais. A cerimónia
encerrou com um momento
musical pelo Conservatório
de Vila do Conde.

PS VAI APRESENTANDO CANDIDATOS PARA AS FREGUESIAS
Com a aproximação da
altura da realização das
eleições autárquicas - o escrutínio ainda não tem data
certa, mas fala-se que poderá ocorrer no último fim de
semana de Setembro - começam a aparecer publicamente cada vez mais nomes
de candidatos.
Desta vez, o cabeça de
lista do Partido Socialista à
presidência da Câmara de

Vila do Conde e líder da Comissão Politica Concelhia,
Vítor Costa, anunciou mais
escolhas.
Em Azurara a aposta vai
recair em Pedro Rocha e a
apresentação pública ocorrerá no dia 5 de junho, um
sábado às 16h. D
uas horas depois desse
dia, será em Vilar do Pinheiro, na Junta, organizada
uma sessão para mostrar

que no topo da lista socialista vai estar Nuno Moreira.
Vítor Costa garante que
“são pessoas competentes
e dedicadas, que têm em
mente os interesses das suas
comunidades e o objetivo de
melhorarem as condições
existentes nas suas freguesias”.
Recorde-se que Vítor Costa já tinha dado a conhecer
que Carla Silva será can-

didata à Junta de Vila Chã
(apresentação pública dia
30 junto à Lota, às 18h), José
Mario Martins lidera a lista
em Árvore (sessão foi no
último sábado) e Hugo Fernandes encabeça a lista da
União de Freguesias de Fornelo e Vairão (apresentado
no passado domingo).
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VILA DO REGIÃO
CONDE

CÂMARA REUNIU COM AGÊNCIA DO AMBIENTE
PARA PREPARAR OBRAS JUNTO À COSTA
A presidente da Câmara,
acompanhada do Vereador
com o Pelouro do Ambiente e da Proteção Civil,
reuniu na passada semana com o vice-presidente
da Agência Portuguesa do
Ambiente e com a presidente da Administração
da Região Hidrográfica do
Norte, no sentido de avaliar e acompanhar várias
situações de determinante
importância para Vila do

Conde.
Na reunião de trabalho
foram abordadas as empreitadas de reabilitação do
muro da praia de Árvore,
cujo início da obra se prevê
para breve, assim como a de
proteção e reabilitação do
sistema costeiro na marginal
atlântica de Vila do Conde,
obra há muito exigida pela
autarquia, estando neste momento a decorrer o concurso
para a execução da obra de

acordo com a publicação em
Diário da República.
Considerando a solução
encontrada para o enrocamento de Vila do Conde,
foi explorada a possibilidade
de a APA poder estabelecer
novo protocolo com a Docapesca, no sentido de ser
possível, com a máxima brevidade, agilizar a realização
da empreitada de recuperação do muro de suporte da
zona ribeirinha.

ALUNOS PREMIADOS NO CONCURSO DE COLHERES DE PAU
Já foram entregues os
prémios aos alunos vencedores no Concurso/Exposição de Colheres de Pau,
uma iniciativa integrada
no programa da tradicional da Feira Grande de Janeiro – 2021, um certame
que teve de ser adiado por
causa da pandemia, mas o
desafio para os estudantes
manteve-se.
A Câmara Municipal
chamou ao Salão Nobre as
crianças que receberam a
colher agraciada, um diploma de participação e
um “cartão-presente”. Na
sessão liderada pelo vice-presidente Pedro Gomes

e pela vereadora Dália Vieira estiveram presentes ainda
representantes dos agrupamentos de escolas, professores e familiares dos alunos
premiados.
Esta edição do concurso/
exposição “contou com a
participação da comunidade
sénior e por essa razão também as Instituições Particulares de Solidariedade Social
participantes no concurso
foram agraciadas com uma
lembrança”. Pedro Gomes
agradeceu o empenho das
Escolas e das IPSS’s “que
muito contribuem para a
preservação desta importante tradição concelhia”.

ELISA FERRAZ AJUDOU A LIMPAR MOINHOS EM BAGUNTE
Os moinhos de Figueiró
de Baixo, Bagunte, situados
nas margens da Ribeira de
Friães, foram alvo de uma
campanha de limpeza no

passado sábado. A atividade, promovida pela União
de Freguesias Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada, em
parceria com a Associação

de Proteção ao Património,
Arqueologia e Museus de
Vila do Conde, teve o apoio
da Câmara Municipal, através do Gabinete de Arqueo-

logia, e da Casa Peniche. A
atividade contou com a participação da edil Elisa Ferraz
e do autarca local, Bernardino Silva.

Avenida Dr. António Bento Martins Júnior, 42 Caxinas
(junto à Igreja Nosso Senhor dos Navegantes)
4480-664 Vila do Conde
facebook.com/Cavalinho-Vila-do-Conde-407054466154499

VILA DO CONDE

PÁGINA DE AMIZADE
Cláudia Faria (Cavalinho Vila do Conde)
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FUTEBOL

SISTEMAS COLETIVOS COM
VÁRIOS NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO
RUI RODRIGUES
comentador no programa
“Pontapé de Canto”
na Rádio Onda Viva,
à segunda-feira depois das
22h, com análise às prestações
de Varzim e Rio Ave

Quando olho para uma
equipa percebo e identifico
os níveis de organização e
princípios táticos que apresenta durante o jogo. As
ações e os comportamentos
que os seus atletas apresentam com e sem bola dizem
muito daquilo que é o seu
jogar coletivo. Os subprincípios e as sub-dinâmicas são
parte de um sistema coletivo
de jogo que parte de tomadas de decisão individuais e
se expressa nos rendimentos

coletivos das equipas.
O jogo apresenta vários
momentos imprevisíveis que
requerem comportamentos
posicionais adequados e níveis de organização distintos
para os controlar quando
tens ou não a bola. Existem
4 conceitos técnico-táticos
que podem variar na ordem,
o individual, coletivo, sectorial e intersectorial.
A organização é um fator muito importante para
o crescimento ou não de

uma ideia e identidade de
jogo coletiva. A qualidade
técnica e tática dos jogadores é importante para a implementação de um sistema
ou ideia de jogo, mas não
existindo tens de adaptar as
características dos jogadores
e potenciar através de bons
comportamentos posicionais com e sem bola os seus
pontos fortes.
A sistematização e idealização de rotinas poderão
ser determinantes para que

os atletas saibam o que fazer
com e sem bola nos diversos
momentos do jogo. A mobilidade é fundamental para
criar dinâmicas ofensivas e
defensivas com e sem bola, a
fluidez da circulação de bola
e a criação de boas dinâmicas coletivas muitas vezes
surgem das trocas posicionais que os atletas fazem entre si durante um jogo, por
isso digo sempre que em futebol tudo é dinâmico, nada
é estático.

ANTÓNIO PEREIRA REELEITO PARA MAIS UM MANDATO
NA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DA PÓVOA DE VARZIM
António Pereira vai continuar a liderar a Associação de Futebol Popular da
Póvoa de Varzim no triénio
2021-23. O ato eleitoral
decorreu na noite do passado dia 15 e na presidência da Direção permanece
o sócio fundador nº 1. Os
vice-presidentes são José
Daniel Costa (área administrativa), sócio fundador
nº 6, e Rui Gomes Faria
(área desportiva), sócio
fundador nº 7. O órgão diretivo fica completo com o
tesoureiro José Carvalho
(Aguçadoura FC, sócio nº
26), o secretário João Pinto (CSB Amorim, sócio nº

21), e os vogais Manuel Rei
(ACR Matriz, sócio nº 25) e
José Manuel Teixeira (CCD
Terroso, sócio nº 23).
A Assembleia Geral é presidida por Adelino Mari-

nheiro, sócio fundador nº 3,
com Cláudio Fonte (UD Beiriz, sócio nº 13) como vice-presidente e Diogo Madeira
(ADSM Laúndos, sócio nº
17) como secretário. O Conselho Fiscal tem como presidente Fernando Giesteira
(Averomar FC, sócio nº 22),
o secretário é José Barbosa
(CDC Navais, sócio nº 14) e
Artur Costa Rabaldinho (AJ
Estela, sócio nº 18) é o relator.
A tomada de posse estava
prevista para a noite de ontem na sede da coletividade.
Recorde-se que o campeonato inter-freguesias foi interrompido na época passada e

esta temporada nem sequer
se realizou devido à pandemia. A expetativa da organização será, naturalmente,
retomar a atividade depois
do verão.
JOGOS RETOMADOS
EM VILA DO CONDE
12 clubes começaram a
participar no Troféu Associação de Futebol de Vila do
Conde.
A organização, juntamente com a Câmara Municipal,
assegurou estarem reunidas
todas as condições para a retoma da prática desportiva
após o confinamento. A pro-

va é composta por duas séries sendo que na A estão
as equipas do Guilhabreu,
Vet. Vila Chã, Fornelo,
Fajozes, Gião e Mindelo,
enquanto que a B é constituída pelo Árvore, Malta,
Retorta, Tougues, Vairão e
Junqueira.
A competição iniciou-se no passado fim de semana e terminará no dia
4 de julho, sendo que os
jogos apenas se realizarão
ao sábado e ao domingo e
sem a presença de público.
Para participarem todos os
jogadores foram testados
e apresentaram resultado
negativo à Covid-19.

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

Pedrinho sagrou-se vencedor desta iniciativa após defender com sucesso a liderança nos palpites das derradeiras jornadas. O antigo jogador
de
Varzim e Rio Ave, entre outros emblemas, acabou por
conquistar o êxito com apenas um ponto de vantagem para Paulo Morim, que nas últimas semanas foi fazendo uma recuperação notável e quase chegou à vitória. O pódio fechou com Rui Jorge Santos e Maria José Correia foi a melhor senhora nesta edição.

PEDRINHO
ROCHA
40 PONTOS

PAULO
MORIM
39 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
37 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
36 PONTOS

RUI
MAIA
34 PONTOS

PAULO
AREAL
34 PONTOS

ANDREA
SILVA
33 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
27 PONTOS

PEDRO
GOMES
27 PONTOS
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FUTEBOL

VARZIM SOFRE MAS SALVA-SE DA DESCIDA
34 jornadas depois, eis que
o destino ficou selado para o
Varzim. As promessas de um
campeonato a lutar pelos lugares cimeiros cedo se esfumaram com os resultados
negativos a levar a decisões
que pouco acrescentaram
em melhorias. Foi uma viagem sempre com o coração
nas mãos e finalizada com
sucesso já na derradeira jornada da II Liga.
A recepção à Oliveirense
era a final que os comandados de António Barbosa não
podiam falhar, sob pena do
Varzim cair novamente no
terceiro escalão. Uma final
jogada de forma musculada, já que só a vitória daria
a manutenção a um ou a
outro. A jogar em casa, impulsionados pelo forte apoio
dos adeptos na chegada ao
estádio, os Lobos do Mar
cedo quiseram marcar posição e tiveram ocasiões para
chegar ao golo, sendo contrariados por um adversário
que recorria às faltas para
travar os ataques alvinegros.
Foi já na segunda metade,
com o jogo a caminhar para
o fim, que tudo se resolveu.
Christian IroBiso foi lançado no jogo aos 66m e apenas
9m depois marcou o golo
que valeu a salvação. Na sequência de um canto, o capitão Luís Pedro assistiu de
cabeça para o remate fulminante do avançado nigeriano
“NANU” ACENDEU
VELINHAS E
RESPIROU DE ALÍVIO
Tal como para milhares
de varzinistas, foi uma noite pós jogo mais bem dormida e um amanhecer de
domingo bem melhor para

ESTREIA NA
ELITE DO
FUTEBOL DE PRAIA
Na Divisão de Elite Nacional de futebol de praia,
o Varzim perdeu a partida
da terceira jornada realizada na praia de Buarcos,
na Figueira da Foz. A derrota foi por 10-3 contra
o Benfica de Loures que
lidera a tabela, a par do
Braga. Anteriormente, os
poveiros tinham perdi-

para o fundo das redes. Uma
explosão de alegria, dentro e
fora do relvado, que viria a
ser reforçada pelo apito final
do árbitro Luís Godinho.
O pesadelo da descida ficou definitivamente afastado e o sentimento de alívio
tomou conta dos muitos
adeptos e simpatizantes do
mais emblemático emblema
poveiro, muitos deles descontentes por uma época
em que ainda há muito para
esclarecer e onde possivelmente se gastou muito mais
do que seria expetável para
uma equipa a lutar apenas
pela manutenção.

Irobiso foi o centro das
atenções e não desiludiu ao
expressar a sua alegria com
uma dança que já é uma
marca pessoal na celebração dos golos. Ele que tinha
sonhado que “iria marcar o
golo e dar esta alegria a estes
adeptos maravilhosos.”

TREINADOR E
GOLEADOR
A festa foi feita ainda no
relvado e também no balneário. Após alguns minutos, e com uma pequena
multidão de adeptos junto à
rotunda, por imposição policial, o plantel alvinegro saiu
à rua para agradecer o apoio
ao longo de uma temporada
difícil, com manifestações
antagónicas face aos resultados obtidos.
Para o técnico António
Barbosa, “este clube não festeja manutenções, mas face
a tudo o que aconteceu este
é um momento feliz que temos que celebrar com todos
os que nunca nos viraram as
costas.”
António Fernando Cunha,
que habitualmente espera o
amigo António Cruz num
banco da marginal para a
habitual caminhada.
Nesse domingo seguinte,
‘Nanu’, como é conhecido,
vestiu-se a preceito com o
equipamento do Varzim

para percorrer a Avenida
dos Banhos. Um adepto “à
antiga”, que discute no boca
a boca, longe da virtualidade
das redes sociais, suspirando
de alívio: “Fui à Senhora do
Desterro, acendi 3 velinhas e
rezei as minhas orações. Tinha que ser, o nosso Varzim

não podia descer. Vi o jogo
sozinho em casa e quando
foi o golo gritei tanto que até
os vizinhos ouviram. Foi um
campeonato de muito sofrimento e espero que a direção tenha aprendido com os
erros”, disse o antigo roupeiro das camadas jovens.

do com o Chaves e vencido
o Buarcos nos penaltis. A
equipa ocupa a antepenúltima posição (descem dois
clubes) e vai jogar com os
bracarenses e com o Sporting numa jornada dupla no
próximo fim de semana, no
Campo da Cidade Universitária, em Lisboa.

6 da Divisão de Elite da Associação do Porto. Os poveiros venceram no reduto
do Pedrouços por 3-2 e
estão no terceiro lugar com
25 pontos. Na próxima
ronda recebem o S. Pedro
da Cova. Na divisão mais
abaixo, a de Honra, o Balasar empatou em casa a zero
com o Citânia de Sanfins,
estando no terceiro lugar
da série 2 antes de se deslocar à casa do S. Lourenço
do Douro.

FUTEBOL DISTRITAL
O Varzim continua em
ação com a equipa B na série
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MODALIDADES

VITÓRIA NO ADEUS DE RUI CASANOVA
Foi com uma vitória no
reduto do Golpilheira que
a equipa sénior feminina
do Póvoa Futsal/Varzim
disse adeus à 1ª divisão.
Mesmo com a conquista
dos 3 pontos, o destino
já estava sentenciado há
algumas jornadas, depois
de um percurso algo atribulado.
Na freguesia do concelho da Batalha, as locais
marcaram primeiro, mas
ao contrário de outras ocasiões, as poveiras reagiram
com 3 golos da autoria de
Lisbeth Miranda, Ritinha
e Adriana Barbosa. O 2-3
final foi conseguido já
perto do fim do jogo. Este
encontro significou também o adeus (anunciado )
do técnico Rui Casanova.
No Póvoa Futsal começou
há cerca de uma década e
por lá se manteve treinando equipas da formação,
e não só, já que fez parte
da equipa técnica liderada

por Paulo Morim que levou
os poveiros à 1ª divisão masculina. Nos escalões femininos foi onde teve maior
impacto, com um trabalho
reconhecido nos escalões de
base e na equipa sénior, com
duas subidas à 1ª divisão.
O técnico despediu-se das
funções agradecendo todo o
apoio ao longo destes anos,
mas apontando o dedo a todos que de alguma forma falharam o seu compromisso.
Esta decisão só apanhou de

surpresa os mais distraídos,
até porque o técnico natural
de Beiriz já tinha colocado o
lugar à disposição logo na 2ª
jornada da fase de manutenção.
FUTSAL MASCULINO
NA LUTA PELA SUBIDA
Depois de uma difícil vitória por 3x2 no reduto da
ACR Lordelo, a equipa liderada por Miguel Marinho já
conhece os três adversários

da próxima fase de luta pela
subida. São eles o Saavedra
Guedes, Valpaços e Bairros,
com os poveiros a defrontarem fora de casa, já no
próximo dia 29, o primeiro
dos três. O técnico Miguel
Marinho acredita que a
equipa está preparada para
ultrapassar mais uma fase
que não será fácil, mas mostra-se “confiante pelo grupo
de trabalho fantástico que
dá todas as garantias de lutar pela vitória contra qualquer adversário. Gostaria
puder contar também com
o apoio dos adeptos, o que
infelizmente ainda não será
possível.” A equipa poveira
viaja no próximo sábado até
Pardilhó, na zona de Aveiro,
para iniciar esta fase, com o
objetivo de conquistar os 3
pontos.
BENFICA PESCA
NAS CAXINAS
O Benfica pescou nas

Caxinas dois jovens reforços para a equipa principal
de futsal. Carlos Monteiro
e Lúcio Rocha, dois internacionais pelas camadas
jovens de Portugal, estavam na formação vila-condense, que competiu na 1.ª
divisão na última época.
O ala Carlinhos disse estar consciente que é sem
dúvida uma oportunidade
única que quer “agarrar
com todas as forças”, tendo agradecido ao Caxinas
por o ter formando “não só
como atleta, mas também
como homem”. Já Lúcio
Rocha que é também um
ala, considera a contratação
pelo Benfica é “uma grande
conquista” já que pretende
“jogar num grande” para
depois chegar à seleção A,
tendo igualmente manifestada a gratidão pela aposta que recebeu no clube
caxineiro, onde irá voltar
a jogar por empréstimo na
próxima temporada.

PÓVOA ANDEBOL APOSTA NA FORMAÇÃO
A duas jornadas do final
do campeonato, a equipa
sénior do Póvoa Andebol
revela sinais de conformismo pelo brilhante 7º lugar
no ano de estreia na elite
da modalidade, tendo desiludido nas exibições frente
ao ADA ISMAI (21x18) e,
sobretudo, no último jogo
contra o Avanca. Uma derrota por números impensáveis (22x28) depois de os
pupilos de Jorge Carvalho
terem ido a vencer para o intervalo. Foram seguramente
os piores 30m dos poveiros,

a merecerem alguma reflexão,até porque a prova ainda
tem mais duas jornadas e há
que o fechar com “chave de
ouro”.
Nos escalões de base, o
recomeço tem primado pela
positividade dos resultados
das várias equipas, com o
particular destaque para a
sénior B, liderada por Gabriel Pinto Ferreira, que só
soma vitórias nos jogos já
realizados, tendo vencido
na última jornada o ABC
de Braga, uma das formações mais fortes, a par do

Águas Santas, que também
foi derrotado pelos poveiros. Na próxima jornada, a
equipa desloca-se a Guimarães, onde defrontará o Xico
Andebol, clube que venceu
na Póvoa e onde carimbará a passagem em 1º lugar
à próxima fase se repetir o
triunfo.
Para o jovem técnico, “lutar pela subida à 2ª divisão
está agora nos nossos horizontes, apesar do objetivo
principal desta equipa ser
potenciar estes jovens para
chegarem à equipa princi-

pal. Felizmente, isso tem
acontecido e tem sido mais
um fator de motivação para

que acreditem e continuem
a trabalhar com afinco, ajudando-nos a vencer.”
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REGRESSO DO BASQUETEBOL À LIDERANÇA
A equipa sénior masculina de basquetebol do Desportivo da Póvoa marcou
pontos em várias frentes,
numa semana em que recuperou o 1º lugar da Proliga. A formação liderada
por José Ricardo reagiu
da melhor forma à única
derrota sofrida no reduto do Illiabum por 75x69.
Na deslocação a Coimbra,
os poveiros cilindraram o
Casino Ginásio por 48x94,
no pavilhão Galamba Marques, casa emprestada aos
homens da Figueira da Foz.
Um triunfo expressivo, que

segundo o técnico poveiro “ foi o resultado de uma
semana de trabalho em que
os atletas se empenharam
e conseguiram colocar em
prática o resultado do mesmo, tornando o jogo fácil.
Estamos contentes por também regressar à liderança
num dia particularmente
feliz, já que (à distância)
também acompanhamos a
vitória do Varzim.”
Fora de campo, os poveiros também conseguiram
um precioso apoio, com a
associação no naming da
CCR. Uma parceria oficiali-

zada numa visita às instalações da empresa de atletas,
responsáveis da secção e do
vice-presidente Rui Jorge
Santos, que ofereceram ao
empresário poveiro Fernando Gonçalves uma camisola
oficial da equipa.
Já para a equipa sénior feminina, o regresso não tem
sido positivo, apesar do voluntarismo de um plantel a
ressentir-se da longa paragem. Para o técnico Gonçalo
Rainha, “ o nosso foco será
continuar a trabalhar para
estarmos em condições de
lutar contra alguns adversá-

rios do nosso calibre. Estas
derrotas não nos podem
desmotivar, até porque fo-

ram contra adversários
que lutam por outros objetivos.”

HÓQUEI EM PATINS JÁ PREPARA FUTURO
A secção de hóquei em
patins do Clube Desportivo da Póvoa revela sinais
muito positivos face à longa paragem e afastamento
dos jovens da prática da
modalidade. Depois do
desconfinamento, os resultados e a qualidade do
hóquei apresentado fazem
acreditar que o futuro está
garantido numa modalidade que continua a granjear simpatia. Nos escalões
pré-competição, os “poveirinhos” apresentam um
grau de evolução bastante
positivo, fruto do trabalho
técnico desenvolvido pelos
técnicos Ruben Fangueiro
e João Bettencourt. Nos escalões sub-13, sub-17, sub19 e sub-23 a aposta é po-

tenciar jovens para a equipa
principal, o que nestes últimos anos tem acontecido.
A equipa sénior também
regressou à competição e
com sucesso desportivo.
Nos 5 jogos realizados, os
poveiros venceram 3, em-

pataram 1 e perderam o
último. Uma derrota em
casa frente ao CA Feira por
7x3, que vai em contraciclo
com o bom momento do
grupo liderado por Ruben
Fangueiro. Contudo, o resultado negativo, segundo o

técnico poveiro, “não belisca
este regresso positivo após
o reatamento do campeonato. Temos consciência de
que não estivemos tão bem
como desejávamos e o adversário aproveitou as nossas falhas. Iremos trabalhar

ainda mais para estarmos
mais fortes já no próximo
jogo.”
Ainda com um jogo a
menos, os poveiros estão
no 10º lugar da zona norte
da segunda divisão e recebem no sábado o Cambra.

ção masculina de competição e tem como grande ob-

jetivo lutar pelo título de
campeão nacional.

VOLEIBOL EM MARÉ ALTA
A secção de voleibol
do Desportivo da Póvoa
está a realizar um excelente trabalho depois
de um período bastante atribulado. O efeito
“Covid” está a ser ultrapassado com muito dinamismo na captação de
novos praticantes, com a
professora Sofia Gomes
à cabeça de um quadro
técnico formado com
jovens praticantes e não

só. Nos escalões de competição, as equipas femininas
vão conseguindo potenciar
toda uma aprendizagem e
evolução, conseguindo bons
resultados nos confrontos
com as equipas adversárias.
Já a equipa sénior feminina, ainda procura a primeira
vitória pós desconfinamento, depois de uma paragem
que fragilizou o conjunto
orientado por Maria Carlos.
No último domingo, frente

à Lusófona, as poveiras não
conseguiram contrariar a
supremacia de um adversário que aposta na subida .
Em contra-ciclo, pela positiva, a equipa masculina
de cadetes está imparável,
vencendo todos os jogos
realizados. Este fim de semana não fugiu à regra e os
jovens poveiros passearam a
sua classe no reduto do Leixões com uma vitória em 3
sets. Esta é a única forma-
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

VENHA O EUROPEU!

Estão definidos os campeões em todas as ligas europeias e agora vamos poder assistir, com um ano de
atraso, ao Campeonato de
Europa.
Em Inglaterra, o Manchester City voltou a ser
campeão, voltando a ocupar
o lugar que havia perdido
para o Liverpool na época
passada.
Em Itália, como já fizemos
referência, o Inter voltou a
vencer o scudetto, algo que
já não acontecia há 11 anos,
desde que Mourinho estava
no comando.
Em Espanha, o título foi
de novo para Madrid mas
desta vez para o lado do
Atlético, super comandado
por Simeone com Suárez
como maior referência.
Em França, o Lille de José

SABIAS QUE ...
... a equipa com mais titulos na primeira divisão
francesa é o Saint-Étienne? Tem dez títulos. O último foi em 1980/81.

Fonte e companhia voltou
a vencer o campeonato 10
anos depois quebrando a
grande hegemonia milionária do PSG.
Em Portugal, como é
sabido, 19 anos depois, o
Sporting foi campeão sob o
comando do mister Ruben
Amorim.
Em breve vamos assistir a
grandes jogos entre os melhores jogadores destas ligas
e a cada convocatória, este
Europeu promete ser completamente emocionante e
com certeza irá agarrar os
adeptos aos ecrãs.
Portugal é o campeão em
título e com uma equipa renovada em relação a 2016,
tem tudo para lutar pela revalidação da conquista de
Paris.

MENDONÇA

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

ALVINEGROS CONTINUAM NA II LIGA
DO Varzim partia para a
última jornada a depender
de si e dos outros. Os alvinegros tinham sempre de
ganhar e esperar que algum
dos seus adversários (Académico de Viseu, FC Porto
B ou Vilafranquense) perdesse.
Após uma receção calorosa dos adeptos varzinistas à porta do estádio, com
palmas, cânticos e incentivos, o Varzim conseguiu
carimbar a sua permanência na II Liga batendo
o Oliveirense por 1–0 em
casa.

A raça o querer e ambição da equipa poveira traduziu-se num golo assinado por Irobiso, avançado
nigeriano, que foi aposta de
António Barbosa para o segundo tempo.
O golo que deu a vitória

ao Varzim aconteceu aos
75 minutos, fazendo de
Irobiso um verdadeiro herói alvinegro.
Recorde-se que o Varzim
partia para esta derradeira
jornada no último lugar da
classificação, mas com a vitória conseguida a equipa
poveira acaba o campeonato na 15.ª posição (33 pontos), mais dois em relação
à zona de despromoção, na
qual ficaram Vilafranquense e Oliveirense.
Apesar da uma época
difícil o Varzim termina
como começou, vencendo!

“CHEGOU A HORA”
Rio Ave Futebol Clube,
uma temporada navegando de play oﬀ em play oﬀ,
desde a estrondosa travessia por águas europeias,
defrontando e quase derrotando colossos como o AC
Milan até ao play oﬀ de manutenção onde irá defrontar o motivadíssimo Arouca. Este ano a Caravela foi
um clube sem rumo, sem
destino e sem punho firme
para pegar no leme. Uma
equipa que nunca se encontrou após essa epopeia
frente aos Rossoneri e que
desde então entrou numa
espiral negativa. Espiral
essa em termos de qualidade de jogo, de plantel, de
treinadores e até de controlo emocional. Os Vilacon-

denses já se mentalizaram,
há já algum tempo, que esta
época o principal objetivo é
assegurar a permanência no
principal escalão do futebol
português e para tal têm de
mostrar que merecem essa
vaga, dentro das quatro linhas. A qualidade individual e o talento coletivo são
inquestionáveis mas nestes

momentos nada disso importa. O Arouca vai entrar
em campo com a máxima
força e com um querer abismal e o Rio Ave tem de estar
preparado para isso. A resposta tem de ser cabal e no
final é que se farão os juízos
de valor e a retrospectiva de
um trajeto fracassado, independentemente do desfecho desta eliminatória. Esta
instituição, este projeto e
principalmente o povo Vilacondense merece um Rio
Ave Futebol Clube de primeira mas para isso há que
ganhar esta batalha, o passado é somente o passado e
não vai ser ele a empurrar a
bola para dentro da baliza.
É altura para ver de que são
feitos estes homens!

Velocidade, capacidade de desequilíbrio, criatividade. Quando Mendonça arrancava a bancada agitava-se. Algo especial estaria prestes a acontecer.
Chegou muito jovem ao Varzim. Um talento em bruto oriundo de Angola. Na Póvoa cresceu e consolidou-se como uma referência. Extremo tecnicamente evoluído, capaz de desbloquear uma partida, teve logo um impacto muito positivo na equipa que em 2000/2001 subiria
à Primeira Liga. Muito móvel na frente de ataque, oferecia-se ao jogo com um à-vontade que
encantava. A habilidade que demonstrava depressa o converteu num ídolo e numa esperança
para os adeptos.
Internacional angolano, mundialista em 2006, voltaria sempre para junto do mar que o deu
a conhecer ao futebol português. Depois de uma primeira passagem bem-sucedida pelo Varzim, tornaria a vestir de alvinegro entre 2003 e 2007 e, mais tarde, em 2008/2009.
Fez-se Lobo do Mar espontaneamente pela fantasia que acrescentou ao conjunto varzinista
e que deixou marca.

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de Conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, José Pereira: Cronista, Diogo Postiga: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer
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ATLÉTICO COM MAIS UM MOMENTO HISTÓRICO
O Atlético da Póvoa
esteve em grande destaque no apuramento para
o nacional de clubes de
pista ao ar livre. A formação ‘verdinha’ conseguiu
qualficar-se pela primeira
vez para o escalão principal no setor masculino
(graças ao 5º lugar obtido)
e apurou a equipa feminina para a segunda divisão (devido ao 13ª posto
alcançado). A fase final
irá decorrer em Guima-

rães nos dias 3 e 4 de Julho.
Os homens confirmaram
as excelentes perspetivas
que existiam depois da boa
prestação na pista coberta e
as mulheres, mesmo desfalcadas, também competiram
com grande nível. Entre os
75 clubes presentes também
estiveram outros poveiros: o
Desportivo da Póvoa foi 25º
em masculinos e 32ª em femininos; o Centro Desportivo de Navais foi 34º nos
homens.

INTERNACIONAL ANA COUTO TROCA SPORTING PELO PORTO
A voleibolista Ana Couto
transferiu-se do Sporting
CP para o AJM / FC Porto.
A talentosa internacional
poveira, por esta altura envolvida nos compromissos
da seleção nacional sénior,
esteve a representar a formação leonina nas duas

últimas temporadas e vai
passar a representar a equipa
portista a partir da próxima
época.
Ana Couto iniciou-se na
modalidade no Desportivo
da Póvoa e daí deu o salto
para o Trofa, partindo para
uma carreira em crescendo

RAQUEL QUEIRÓS VAI
AOS JOGOS OLÍMPICOS
Uma atleta Guilhabreu
BTT vai aos Jogos Olímpicos e será inclusive a primeira portuguesa a fazê-lo
nessa modalidade.
Segundo informou a
Federação Portuguesa de
Ciclismo, a União Ciclista
Internacional anunciou a
lista de países apurados
para as provas de XCO –
“cross country Olímpico”

– bicicletas todo o terreno
- e, nas 38 vagas, está lá Portugal e para defender as cores nacionais estará Raquel
Queirós no Japão. Foi também a atleta vilacondense
que, com as suas prestações
em provas internacionais,
mais contribuiu para a posição do país na tabela e que
abriu uma vaga para os Jogos.

RITA OLIVEIRA FOI
10ª NO EUROPEU
Uma karateca do Ginásio
Clube Vilacondense esteve
em bom plano no Campeonato Europeu sénior que
decorreu na Croácia. Rita
Oliveira teve um desempenho muito positivo e foi eliminada após perder com a
finalista da prova (Turquia)

e nas repescagens (Suiça)
por equilibrado 6x5. Na
competição estiveram representados 47 países e 513
atletas, tendo a jovem atleta
alcançado um top-10 que
demonstrou potencial para
poder ambicionar maiores
voos.

que a levou ao Ribeirense e ao Leixões, somando a
conquista de vários troféus
nacionais nos últimos anos,
nomeadamente campeonatos, Taça e Supertaça.
A distribuidora tem 30
anos e volta assim a jogar
mais perto de casa.

CATARINA
MONTEIRO
FOI 9ª NO
EUROPEU

Catarina Monteiro terminou a participação no Europeu de Budapeste (Hungria)
no 9º lugar dos 200m mariposa. A nadadora do Clube
Fluvial Vilacondense chegou
às meias-finais e até conseguiu melhorar o resultado
obtido na qualificação, mas
o tempo de 2.10,07 não foi
suficiente para a recordista
nacional da distância atingir
a ambicionada final. A atleta
prossegue agora a preparação para a presença inédita
dos Jogos Olímpicos.
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DIVERSOS

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

Aulas
presenciais
e online

NOVAS OFERTAS !
Danças urbanas
Ballet clássico
Curso de Teatro

Praça Luís de Camões 57C

emusicavila@gmail.com
t: 933 386 214

www.moosik.pt

/moosik.pt
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EM FOCO

ACADEMIA GIMNOARTE BRILHA NO ALL DANCE
PORTUGAL E AGORA APONTA AO MUNDIAL

Após os excelentes resultados obtidos pela
Academia Gimnoarte no
All Dance Online, a consagração chegou agora na
cerimónia de encerramento do evento que decorreu
de forma presencial, no
último fim de semana, no

Europarque, em Santa Maria da Feira.
A academia poveira arrecadou o maior galardão,
Prémio Melhor Escola, tendo a professora Joana Rios
sido também considerada a
Melhor Diretora. No total,
os 38 bailarinos da Gim-

noarte conquistaram 43 Primeiros Lugares, além de 21
Segundos Lugares e ainda 3
Terceiros Lugares.
Como se não bastassem
estes números, ainda vieram
para a Póvoa mais ulgumas
distinções especiais: Melhor
Corybant
Junior/Sénior

(Gimnoarte), Melhor Bailarina Mini (Maria Fontes),
Melhor Bailarino Pré-Jovens
(Gustavo Oliveira), Melhor
Bailarina Jovens (Sara Meira) e Melhor Bailarina Adulto (Maria João Brás).
As baterias serão agora
apontadas para o Campeo-

nato Mundial (All Dance
World) que decorrerá em
Orlando, nos EUA, entre
24 e 28 de Novembro deste ano, estando o objetivo
traçado: levar Portugal e a
Póvoa de Varzim ao ponto
mais alto do pódio internacional.

CALOR PARA ARREFECER ÁGUA: O ‘SEGREDO’
DESENVOLVIDO POR EMPRESA DA PÓVOA
Uma empresa poveira
conseguiu criar um produto que está a ter sucesso no Médio Oriente, mas
cuja explicação parece um
contrassenso: uma bomba
de calor para tornar a água
mais fria. É uma máquina
desenvolvida pela Energie, empresa localizada no
Parque Industrial de Laundos, que está a ser testada num emirado árabe e
é algo inovador no mundo, referiu o proprietário.
Luís Rocha lembra que a
firma está presente em 50

países, mas a tendência será
reduzir esse número, embora o centro da Europa, nomeadamente a Alemanha,
seja um mercado apetecível
e pretendido. A Energie está
a investir em IDT (Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico) para reforçar
a oferta até porque um dos
principais mercados - o inglês - ainda tem algumas indefinições fruto do”Brexit”
(saída da União Europeia).
Nesta altura a empresa tem
meia centena de funcionários.
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MINISTRO DO MAR INAUGUROU OBRAS DE
MODERNIZAÇÃO DA DOCA DE PESCA DE ESPOSENDE
A empreitada de modernização da Doca de Pesca
de Esposende foi inaugurada pelo Ministro do
Mar, Ricardo Serrão Santos, numa cerimónia realizada no passado dia 22 e
que contou também com a
presença da Secretária de
Estado das Pescas, Teresa
Coelho, entre outras individualidades.
A intervenção, concretizada no âmbito do Mar
2020, correspondeu a um
investimento superior a
um 1,5 milhões de euros,
com comparticipação de
500 mil euros pelo Município de Esposende. A obra
traduziu-se na instalação
de um guincho na rampa-varadouro e das plataformas flutuantes, beneficiação das pontes de acesso
pedonal, instalação de uma
plataforma para armazenamento exterior de aprestos
de pesca e melhoria da iluminação pública, entre outros trabalhos.
Encontram-se por executar, os trabalhos relacionados com o quebra-mar
de proteção à doca, dado
que será instalado um
novo equipamento ao invés da reabilitação prevista,
conforme explicou o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, notando que
a requalificação veio trazer
mais dignidade e asseio
àquele espaço.
O autarca sublinhou
que a Câmara Municipal
está empenhada na manutenção e na melhoria das
condições de trabalho da
comunidade piscatória, razão pela qual, ao longo dos
últimos anos e em colaboração com várias entidades, tem concretizado um
conjunto de ações. Entre
estas contam-se a construção do molhe norte e do
molhe longitudinal, num
investimento de cerca de
2,2 milhões de euros, a alimentação das praias adjacentes ao Rio Cávado, que
ultrapassou os 366 000 euros, e a colocação de geocilindros na restinga, que
implicou um investimento
de 1,5 milhões. Esta solu-

ção revelou-se incapaz de
resolver o grave problema,
o que valeu uma indemnização compensatória de mais
de 1 milhão de euros, do qual
o Município é fiel depositário, e que será agora investido numa solução definitiva.
Ainda neste contexto, Benjamim Pereira referiu o Município está a elaborar um projeto para a Barra do Cávado,
através de uma candidatura
ao POSEUR, no sentido de,
em momento oportuno, o
apresentar à tutela com vista
à sua avaliação e execução.
Lembrou, também, a modernização do portinho de Apúlia, cujos trabalhos poderão
ser iniciados já em junho
com conclusão prevista para
novembro de 2021 e cujo valor de intervenção ultrapassará os 600 000 euros.
A Câmara Municipal assumiu, a expensas próprias,
a dragagem da Doca de Pesca, referiu, ainda, Benjamim
Pereira, no montante de 120
000 euros, notando que se
impõe já uma nova intervenção, a qual deverá ser concretizada no âmbito da Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).
O Presidente da Câmara Municipal aproveitou a
oportunidade para alertar
para a premência de uma
intervenção na barra de Esposende. “Urge promover
ações no sentido da susten-

tabilidade da navegabilidade
do estuário e da barra de Esposende, bem como promover as diligências necessárias
para promover uma intervenção com carater mais resiliente e mais duradouro,
equilibrando e ajustando
essa solução aos Instrumentos de Gestão Territorial em
vigor, mas indo mais longe
do que se foi no passado no
que a soluções diz respeito”,
vincou, sustentando que há
dois aspetos fundamentais a
ter em conta, um dos quais se
prende com o desperdício do
potencial económico que o
rio e o mar encerram, sendo
que o outro se relaciona com
a segurança.
O autarca agradeceu a
colaboração do Governo,
nomeadamente através do
Ministério do Ambiente, e
no âmbito do qual se enquadra a execução do Canal
Intercetor, um investimento
global superior a 5 milhões
de euros. A terminar, formulou agradecimentos a todos
quantos ajudaram a concluir
a obra da doca de Pesca.
O Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, afirmou
que o investimento nesta intervenção “justifica-se numa
lota que tem tido um crescimento significativo no valor
de pescado transacionado
nos últimos três anos (20182020) e confirmado pelos
resultados do primeiro trimestre de 2021, que apresen-

ta um crescimento de 103%,
face ao período homólogo
de 2020”. Em 2018, a lota
transacionou 50 toneladas
de pescado, sendo que em
2020 foram 94 toneladas, referiu o governante, notando
e sustentando com números
a importância da fileira do
pescado em Portugal.
Ricardo Serrão Santos referiu que a componente Mar
do Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR), prevê
investimentos ao nível da
segurança nas pescas, acrescentando que o Ministério
que tutela se tem empenhado
na melhoria das condições
das lotas e portos de pesca e
em promover dragagens. A
este propósito, revelou que
está garantida a dragagem
do porto de Esposende, num
investimento de 1 milhão de
euros, a concretizar em 2021,
sendo depois realizadas dragagens de manutenção em
2022 e 2023.
Sobre a empreitada da
modernização da Doca de
Pesca, o Ministro do Mar referiu que totalizará, nas duas
fases, 1,8 milhões de euros
e revelou que a Docapesca
tem investido na reabilitação
e melhoria das condições de
segurança de pessoas e bens
e segurança alimentar no
edifício da lota, que totalizam mais de 76 mil euros de
investimento, entre 2018 e
2020.
“Esposende merece este

investimento por ser um
município que é e que
promove a sua maritimidade”, afirmou Ricardo
Serrão Santos, notando
que o território integra
o Parque Natural Litoral
Norte, valoriza a sua comunidade piscatória, estima o património marítimo e valoriza e promove a
gastronomia com base no
peixe.
Referindo-se ao impacto do atividade humana
sobre a pesca, o governante aludiu à campanha
da Docapesca “Pesca por
um mar sem lixo”, felicitando Esposende pela
adesão a este desígnio, já
em 2022. Salientou, ainda,
o empenho e a preocupação pelo meio marinho e
pela atividade da pesca,
nomeadamente através
do projeto E-Redes, saudando o alinhamento de
Esposende com a postura
de promoção do pescado nacional, na garantia
das melhores condições
para a atividade de pesca
e para os pescadores e na
garantia de uma cada vez
maior sustentabilidade do
setor”. Concluiu, afirmando que “continuaremos
certamente juntos a navegar essa rota”, afiançando que tomou ”boa nota”
das questões apresentadas
pelo autarca Benjamim
Pereira.
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TRADUZINDO O MARKETÊS

O QUE PODEMOS APRENDER SOBRE
MARKETING NO SUPERMERCADO?
LUÍS MÁRIO

Uma inocente ida às
compras no Supermercado pode nos ensinar muito
sobre marketing de varejo.
Os supermercados são tradicionais PDVs, Pontos de
Vendas, que desenvolveram
técnicas cada vez mais infalíveis para fazer com que
seus consumidores comprem mais do que planejaram ao irem às compras.
Nisso eles são muito eficientes.
Suas ações para ativar seu
FUNIL DE VENDAS começam muito antes que o
consumidor se decida a fazer as compras da semana.
Elas se iniciam na propaganda de algumas ofertas
específicas, escolhidas estrategicamente para atrair
o maior número de pessoas aos pontos de vendas.
Essas ofertas, geralmente feitas nos comerciais de
tv e rádio, são reforçadas
e ampliadas com um leque
maior de itens nos famosos
encartes, entregues diretamente nas moradas ou dispostos na entrada dos Super.
Ofertas que instigam planos para um almoço de

fim de semana, por exemplo, ou apresentam ofertas
irresistíveis, tanto de preço, como de exclusividade,
como o lançamento de um
produto novo ou sazonal.
Essa é apenas a primeira ação, pois ao entrar na
loja, o consumidor é conduzido por caminhos estrategicamente
pensados
para fazê-lo comprar mais.
Por exemplo, gêneros de
primeira necessidade como
leite, água, arroz, açucar etc,
estão geralmente dispostos
no fundo da loja, obrigando
o consumidor a atravessar
toda a loja, ficando assim,
mais exposto à ofertas de
itens supérfluos como biscoitos, refrigerantes, doces
e toda uma gama de produtos que podem nem fazer
parte da lista original dele.
Outra técnica muito usada é
transformar sessões de bebidas mais caras, como vinhos,
whisky e outras em espaços
diferenciados e gourmet,
oferecendo uma experiência de status e exclusividade na compra desses itens.
Produtos “encalhados” po-

dem virar grandes oportunidades se colocados
em destaque em uma
ilha com no meio da loja.
A segmentação, como produtos orgânicos, sem lactose, sem glutém, veganos etc.
Atendem a diversificação de
gostos dos novos consumidores e visam mantê-los todos
no mesmo sítio, nesse caso,
o próprio Supermercado.
Da mesma forma funciona
a segmentação étnica, que
atende as ligações emotivas
que grupos vindos de outros
países tem e podem satisfazê-las através de produtos
originários dos mesmos.
Uma forma de valorizar produtos regionais e em alguns
casos, cobrar mais por isso,
é destacando a procedência,
como por exemplo, bananas
da Madeira, queijo de São
Jorge, da Serra da Estrela etc.
Outra forma muito inteligente de aumentar o ticket
médio de compras são as
promoções de selos que geralmente oferecem brindes
ao final do preenchimento
de uma cartela.
Enfim, tudo no Supermer-

cado é pensado em função
de como aproveitar ao máximo a ida do consumidor ao
ponto de vendas, nenhuma
oportunidade pode ser desperdiçada e de preferência,
a experiência deve reforçar
a fidelidade dele com o seu
Supermercado
preferido.
Por isso, da próxima vez que
for ao Supermercado, procure reparar nas dicas que falei.
Verás que em teu carrinho
tens muito mais do que realmente pensavas comprar.
Experimente contar quantos
itens estavam em tua lista
de compras e quantos realmente foram comprados.
Vais
ficar
surpreso com o resultado.
Boas compras!
Luís Mário é publicitário
e sócio da agência de Propaganda MKT Public no Brasil, professor de Publicidade
e Propaganda da UFRJ e
ESPM. Atualmente mora em
Portugal e desenvolve projetos de marketing e publicidade para clientes em Portugal
e no Brasil.
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REGIÃO
RÁDIO
BITAITES

AFONSO OLIVEIRA E LUÍS PEIXOTO NA GRANDE ENTREVISTA
Dois políticos estiveram
nas últimas edições do programa Grande Entrevista
da Onda Viva.
O mais recente, no passado fim de semana, foi
o presidente da Junta da
União de Freguesias de
Apúlia e Fão, Luís Peixoto,
que além do futuro político
e da luta que tem travado
para conseguir a desagregação das duas vilas, também falou de algum do
trabalho que fez e do que
gostaria de ter feito.

Anteriormente foi Afonso
Oliveira a passar nos estúdios da rádio, tendo o presidente da Comissão Política
Concelhia do PSD da Póvoa
de Varzim explicado as ambições e ideias dos sociais
democratas para as próxi-

mas eleições autárquicas,
entre outras matérias locais
e nacionais que foram abordadas já que o convidado é
também deputado e vice-presidente do grupo parlamentar na Assembleia da
República.

UMA VIDA A RIMAR
A redação da Onda
Viva – rádio e jornal –
foi surpreendida a meio
da semana passada com
a boa disposição de Maria Marques de Almeida,
com 77 anos (“a idade das
duas muletas”) que, além
de procurar dispensar a
bom preço o peixinho
que trazia fresquinho – o
que faz “só para as pessoas

amigas”, garantiu – brindou
os presentes com uma torrente de rimas sobre vários
temas, do coração à religião,
passando até pela história da
conquista de Afonso Henriques.
A franzina poveira diz que
tem o “dom” desde tenra
idade e que foi desenvolvendo pela vida fora a facilidade de comunicar, inclusive

quando foi operária de uma
conserveira, profissão da
qual está reformada.
“Cantar, dançar e comer”
é como gosta de enfrentar
o quotidiano e, em síntese,
aquilo que considera ser o
segredo para a sua vivacidade e simpatia. Mesmo perante a falta de interessados,
pelo menos desta vez, em
comprar “as sardinhinhas”.
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MOVIMENTO CULTURAL DA TERRA DE MIRANDA,
OUSADOS, VALENTES E ÍNTEGROS
FERNANDO
VAZ DAS NEVES
Que ousadia, a vossa, no
ano em que celebramos os
47 anos do 25 de Abril e os
45 anos da Constituição da
República Portuguesa, terem
criado o Movimento Cultural da Terra de Miranda e
agregado, nesse movimento, tanta inteligência e tanto
saber; que ousadia a vossa
ter como preocupação central a defesa dos interesses
da vossa terra e do país em
geral; que ousadia a vossa
terem uma atitude pedagógica, alertando o Governo
para o possível planeamento
fiscal agressivo, no negócio
da venda das Barragens da
EDP, de modo a não serem
pagos os impostos devidos.
Mas a ousadia ainda se torna maior quando deparamos
que se limitaram a respeitar

e defender a Constituição da
República, invocando, como
fundamento para a vossa
pretensão,
precisamente,
a Lei Fundamental. Está
tudo, lá, bem plasmado, há
quarenta e cinco anos, vivemos num Estado de Direito
Democrático, a obrigação
de aprofundamento da democracia participativa, a
liberdade de expressão e
informação, bem como a
participação na vida pública
e a garantia da liberdade de
aprender e ensinar. E mesmo assim, José Maria Pires,
tiveste a ousadia de querer
ensinar a fina flor que nos
Governa, esses frequentadores dos lustros da capital,
que ousadia. Deixem que,
humildemente, vos diga,
com toda a frontalidade e
sinceridade, que quando decidiram criar o MCTM, nos
moldes em que foi criado,
cometeram um erro de análise. É que a vossa ousadia e

inteligência são o maior inimigo da inépcia e da ignorância de quem nos governa,
na verdade o povo, com a
sua imensa sabedoria, mesmo sem a cultura, que lhes
foi sonegada, sempre foi um
problema para os políticos.
E não conseguindo vencer-vos pela inteligência coisa cada vez mais rara na
classe política -, pela razão
ou pela lei, eis que o Governo, não podendo enviar a inteligência para os gulags, decide cobardemente levantar
um processo disciplinar ao
José Maria Pires, funcionário da Autoridade Tributária
e Aduaneira, com um único
objectivo, intimidar. Confesso-vos que discordo das
várias análises que fui lendo,
porquanto, não estamos, de
modo alguma, perante uma
situação “pidesca”. A realidade é que estes democratas enchem a boca contra o
fascismo, têm, sempre, uma

história, própria ou familiar
de perseguição da PIDE,
mas por vezes, gostam de
replicar esses tempos e esses
métodos. E, aqui, temos de
admitir que eles são coerentes e, como tal, não sendo
esta uma situação “pidesca”,
estamos sim perante uma
situação dos seguidores do
“Mestre do Socialismo”, do
“mestre incomparável do
pensamento e das acções”.
Como sabemos, foi pedido ao irmão da líder parlamentar do Partido Socialista que desse explicações
sobre o processo disciplinar aberto pela Autoridade
Tributária (AT), ao nosso
José Maria Pires, por participar no Movimento Cultural Terra de Miranda.
Claro que nada explicou,
uma vez que o absurdo e o
irracional não se explica.
Mas deixem que vos diga
que, o irmão da líder Parlamentar do Partido Socialis-

ta, quando veio reunir em
Miranda do Douro, deve
ter passado a viagem a dormir (característica muito
em voga na classe política)
e como tal não viu as rochas
da nossa paisagem. Mas deveria ter apreciado essas rochas graníticas, para compreender a firmeza do nosso
carácter, a dureza dos nossos
princípios e a incorruptibilidade do nosso ser. Como
escreveu, Miguel Torga, os
transmontanos são “Incapazes de uma obediência imposta de fora, os habitantes
da terra apenas consideram
naturais e legítimos os imperativos da própria consciência. O eco duma ordem
estranha à sua harmonia
interior desliza pela crosta
das almas sem as perturbar”.
Que orgulho em vós de um
“soldado” ao vosso dispor.
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

PORTUGAL, O MAR E A PÓVOA (2/3)
DANIEL SÁ FERREIRA
Segundo notícia divulgada
em meios de comunicação
social locais, a Universidade
do Minho decidiu instalar
um seu novo pólo em Esposende. Nele estarão incluídos
o Instituto Multidisciplinar
de Ciência e Tecnologia Marítima, a instalar na Estação
Radionaval de Apúlia, e um
Centro de Divulgação Científica de Actividades Marinhas, que se virá a sedear no
Forte de S. João Baptista, em
Esposende. Foi uma oportunidade perdida pela Póvoa
de Varzim.
Nos últimos artigos, pintámos um quadro geral daquilo que tem sido a ligação de
Portugal e da Póvoa com o
Mar, e de como, no momento que vivemos, as agendas

do Mar têm vindo a ganhare ainda ganharão mais- relevância no panorama nacional e internacional.
O momento para olhar
para o nosso Mar de forma
prospectiva e estratégica,
com um horizonte de décadas, poderá ainda não ter
sido totalmente ultrapassado.
Sabemos das potencialidades do nosso concelho para
explorar as diversas áreas que
podem ser incluídas naquilo
que tem vindo a ser designado por economia azul: pesca,
aquacultura, processamento
e retalho; recursos marinhos
não vivos; portos, transporte
e logística; recreio, desporto,
cultura e turismo; construção, manutenção e reparação navais; equipamento
marítimo; infraestruturas e
obras marítimas; serviços
marítimos e novos usos e
recursos do mar. Sabemos
também que este conceito

de economia azul- pensando-o na escala global ou ao
nível de uma freguesia- tem
como pressuposto a sustentabilidade ambiental. Seria
fastidioso enumerar os episódios recentes no nosso
concelho que tão bem o demonstram. Sabemos ainda
que quando se pensa em
economia do mar deve ter-se sempre presente a lógica
de “cadeia de valor” e nunca
uma abordagem sectorial
fragmentada- quando consideramos uma actividade ou
sector que cabe no conceito,
teremos que integrar nessa
análise aquilo que a montante e a jusante o/a influencia
ou dele/a deriva. É ainda importante referir, embora no
caso da Póvoa possa não ser
tão relevante, que este conceito de economia azul- ou
economia do mar- engloba
também actividades que se
desenvolvem exclusivamente em terra, ainda que com

ligações a actividades marítimas (por exemplo, investigação científica feita em
laboratórios, ou movimentação dos chamados “capitais
azuis”).
No recentemente produzido “Plano Estratégico 20-30”
estão referidas algumas das
prioridades para esta década nesta área. Dada a natureza extremamente sintética
do documento, e não sendo
conhecidos os trabalhos de
apoio ao mesmo, só podemos dizer que estão maioritariamente correctas as prioridades e medidas elencadas,
tanto as arrumadas no subcapítulo Mar, como outras
espalhadas pelo documento.
Mas num momento em
que se fala em 252 milhões
de euros disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência para o Mar; em que
está aberta a possibilidade de
ir buscar mais fundos ainda
ao futuro programa Portugal

20-30; também ao Horizonte Europa, particularmente
na área da investigação e
inovação; ficando ainda por
referir os capitais disponíveis para financiamento de
empresas na área da economia azul; seria determinante
ter uma estratégia clara, com
um maior foco e desenvolvimento, para os assuntos do
mar.
A Póvoa merece uma estratégia integrada para o
mar, uma estratégia azul,
que vá para lá das palavras
de circunstância quando
um Ministro se desloca para
uma inauguração em ano
eleitoral. Também seria interessante, até para avaliar a
seriedade, conhecimento e
visão das diversas candidaturas autárquicas no nosso
município, conhecer os seus
pontos de vista sobre o futuro azul da Póvoa.
Fica aqui lançado o desafio.
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A CAMINHO DAS AUTÁRQUICAS…

O NOVO LÉXICO DA GESTÃO LOCAL (2)
- DESCARBONIZAÇÃO
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

A neutralidade carbónica é um dos objetivos dos
planos de recuperação da
Europa no pós-covid. Para
a atingir, a União Europeia
disponibiliza um pacote financeiro com muitos biliões
de euros a fundo perdido
(que, claro, serão pagos por
novos impostos europeus
– não há almoços grátis).
A descarbonização da
economia assume, em toda
a Europa, uma importância
tão central que um dos 3 eixos do nosso Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
é o da Transição Climática,
que absorve 21% das verbas
do dito Plano. Com 3 objetivos: renovação das frotas de
transportes públicos; redução (em 55% até 2030) das
emissões de CO²; apoio a
soluções energéticas eficientes para as famílias em situação de pobreza energética.
A economia europeia está,
decididamente, em processo de transição: de energias
fósseis (emissoras de gases
que geram o efeito estufa e
o consequente aquecimento do planeta) para energias
limpas e renováveis (“verdes”). Essa transição (para
uma economia mais digital e com menos impactos
ambientais) é assumida por
toda a União Europeia como
um imperativo inadiável: o
Pacto Ecológico Europeu
(que aponta para uma situação de neutralidade carbónica em 2050, mas com
uma incidência fortíssima
na década em curso: 55% até
2030, como acima dissemos)
é apoiado por um Fundo
(denominado “de Transição
Justa”) que pretende atenuar

os efeitos sociais e económicos muito pesados que
esta transição terá na vida
de muitas pessoas, designadamente dos trabalhadores das indústrias que terão
de operar esta revolução.
(Veja-se o caso da refinaria
da GALP, aqui ao lado…)
Este processo vai ser objeto de monitorização atenta
por parte da União Europeia,
que criou um mecanismo
para acompanhar a forma
como cada país implementa
o seu plano nacional – no
nosso caso, o Plano Nacional
de Energia e Clima (PNEC).
Será dada particular atenção ao nosso desempenho
energético em áreas como
os transportes, a agricultura, a indústria, o consumo
de energia e as fontes renováveis de eletricidade (as 5
áreas em que a nossa situação
é particularmente critica).
Vigiados pela Europa, teremos de cumprir. E para
atingirmos as metas a que
o país se vinculou (particularmente exigentes, repito,
nos anos iniciais: 55% até
2030!), precisamos de estar conscientes de que esta
revolução (a 4ª revolução
industrial) convoca, imperativamente, toda a sociedade (Estado, empresas,
cidadãos,
consumidores).
Sendo a descarbonização
um imperativo planetário, só
é atingível se os países mais
desenvolvidos forem solidários com os mais pobres.
Se há causa verdadeiramente global, essa é o clima.
Nesta matéria, mais que em
qualquer outra, o “pensamento global” exige “ação
local”. O empenho dos municípios (e dos munícipes, e
das empresas – convém não
esquecer) será decisivo: sem
ele o país não cumprirá as

metas a que está obrigado.
De que modo a descarbonização é “chamada” à gestão municipal,
nos próximos tempos?
MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL
Mais recurso ao transporte
público (o rodoviário, para o
qual decorre o concurso, a
decidir/concessionar brevemente; e o ferroviário/Metro ligeiro de superfície nas
nossas ligações metropolitanas); transporte privado
(de preferência, partilhado)
em viatura elétrica; andar
em bicicleta ou a pé (na rede
capilar de percursos cicláveis
e pedonais, que colocam os
serviços urbanos a curtas
distancias – no máximo, 15
minutos); ter os vários modos de mobilidade a operar
em sistema integrado, otimizando a interoperabilidade – é este o caminho para
a mobilidade sustentável.
Novo material ferroviário,
novos autocarros (adequados à mobilidade urbana e
interurbana), a (eventual)
expansão da nossa linha
de Metro, a (certa) extensão da nossa rede de trilhos
pedonais e cicláveis - estas
são as novas ferramentas
ao serviço daquele objetivo.
A DESCARBONIZAÇÃO
DA INDÚSTRIA
Apesar de, entre 2005 e
2019, o setor industrial ter
reduzido em 37% as emissões de gases e em 30% o
consumo de energia, ainda
representa 22% das emissões
nacionais (10%acima da
média da União Europeia).
As empresas terão, pois,
de mudar as suas fontes de
abastecimento de energia,

recorrendo a tecnologias de
baixo carbono (combustíveis renováveis, economia
circular, gases fluorados
com emissões menores…),
medidas de eficiência energética, incorporação de
energia renovável (hidrogénio, autoprodução…), capacitação e elaboração de instrumentos de informação…
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
DOS EDIFÍCIOS
O parque edificado (habitações, serviços) é o
maior emissor de carbono
no espaço urbano. Daí que
o PRR contemple apoios
para a eficiência energética em edifícios residenciais
(exemplos:
isolamentos
de paredes, coberturas e
janelas; sistemas mais eficientes de climatização e
de aquecimento de águas;
autoprodução renovável de
energia; melhor eficiência
no consumo de água…)
O nosso município vai,
certamente, concretizar nos
seus edifícios projetos de
eficiência energética, combater a pobreza energéticos
nos bairros sociais (por-

que não, nestes e noutros
aglomerados,
implantar
“comunidades energéticas
residenciais”?) E os nossos
empresários vão, certamente, aproveitar estes apoios
para promover a sustentabilidade energética das
áreas empresariais (“comunidades energéticas empresariais”), com produção
renovável descentralizada.
Já que se fala na (imperativa) eficiência energética
dos edifícios, vem a propósito lembrar que urge fazer
o mesmo com a iluminação
pública, concluindo a instalação de armaduras LED.
UM
DESAFIO
Empresários conscientes
das suas responsabilidades
sociais vão, seguramente,
empenhar-se em atingir,
quanto antes, o objetivo
da neutralidade carbónica,
compensando na totalidade
as suas emissões de carbono.
A confirmação pública de
que a sua empresa está alinhada com os objetivos da
descarbonização deve ser objetivo estratégico prioritário
– e exibido, orgulhosamente
Vamos
a
isso?…
P.R.

ESTATUTO EDITORIAL
1. O Notícias Onda Viva é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.
2. O Notícias Onda Viva dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se insere.
3. O Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O Notícias Onda Viva tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.
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LAZER
ENCAIXA AS PALAVRAS
NOS QUADRADINHOS CERTOS

ANEDOTAS
Num autocarro uma senhora começou a gritar:
- Ladrão! Ladrão! Roubou-me o porta-moedas!
Acodem as pessoas e uma pergunta-lhe:
- Mas onde é que tinha o porta-moedas?
- Aqui - diz a senhora, metendo a mão entre a blusa e o seio.
- Então e a senhora não sentiu o ladrão meter a mão?
- Sentir.. senti... mas pensei que era com boa intenção.
Ia uma senhora sentada num autocarro com um saco em cima do banco ao
lado dela. Quando um homem distraído se ia a sentar, ela de uma só vez dá
um grito e tira o saco de cima do banco onde o homem se ia sentar:
- Cuidado com os tomates! - Disse ela.
- Então vai fazer salada para o jantar? - Pergunta ele para meter conversa.
- Credo! Não, eu não gosto de salada!
- Então isso que leva aí no saco não são tomates?
- Não! São pioneses!
Num comboio, ia um homem que de vez em quando desatava à gargalhada e
depois abanava os ombros. Pergunta-lhe um dos passageiros:
- Afinal, porque é que você de vez em quando se põe a rir?
- É que me vou lembrando de anedotas cada vez melhores!
- Aaaah, mas porque é que depois de cada gargalhada o senhor encolhe os
ombros?
- É que chego à conclusão que já as conhecia...
Uma mulher com muita pressa, na bilheteira duma estação de caminho-deferro:
- Um bilhete de ida e volta, se faz favor.
- Para onde? - pergunta o empregado.
- Para aqui outra vez, para onde havia de ser?
Uma mãe e uma filha recém-casada vão ao médico. A filha muito a custo lá
começa a dizer o que é que as levou lá:
- Sabe Sr. Dr. é que eu queria que nos aconselhasse... Já nos conhece há
algum tempo... é o meu marido ... Ele ... Ele ...
- Que é que tem o seu marido? Ele está doente?
- Não Sr. Dr. ele está bem... Ele é que agora... Ele... Não sei, ele...
- Diga, diga! Ele não cumpre os deveres de marido, é isso ?
- Não é bem isso... é que... Tenho vergonha. Mãezinha, diz tu.
- Sabe Sr. Dr., é o marido dela...Tem umas manias... Ele... Ele quer ir-lhe ao
traseiro. Pronto.
O médico muito espantado:
- A mim? Mas ele nem me conhece de lado nenhum!

Assine e Receba em Casa!

Póvoa

25€ /ano para Portugal

50€ /ano para o estrangeiro
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ROTARY FESTEJA 57 ANOS COM
MURAL DEDICADO AO MAR

27 maio, quinta
“A mulher que fugiu”
Cinema
Horário: 19h
Local: Cine-teatro
Garrett
“Missão: Vingança”
Cinema
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal de Vila do Conde

28 maio, sexta
“O Pai”
Cinema
Horário: 19h
Local: Cine-teatro
Garrett
Rita Redshoes
concerto
Horário: 20h30
Local: Teatro Municipal
de Vila do Conde

30 maio, domingo
“Abertura Comemorações 150 anos da Igreja
de Beiriz”
Horário: 17h
Local: Igreja Paroquial

O Rotary Club festejou
na passada terça-feira o 57º
aniversário de atividade no
concelho da Póvoa de Varzim. A data foi assinalada
com a inauguração de um
mural dedicado ao mar
junto ao Monumento de S.
Pedro, mesmo em frente ao
porto da Póvoa, na Aveni-

da dos Descobrimentos.
O local escolhido para a
colocação foi junto à zona
portuária pois esta “sempre
teve primazia na cultura e
economia da Póvoa de Varzim”, segundo Teresa Castro
Lopes. A líder dos rotários
poveiros lembrou que este
chegou a ser o principal por-

to de pesca do norte de Portugal em tempos passados.
O autor do mural inaugurado, no qual se destaca
a imagem de dois barcos,
é Afonso Pinhão Ferreira,
presidente da Assembleia
Municipal. Na sessão marcaram presença o governador do Rotary Club, Sérgio

Almeida, e o presidente da
Câmara Municipal, Aires
Pereira.
As comemorações do
aniversário prosseguiram
com uma sessão com a
participação do Coro da
Universidade Sénior e um
jantar festivo numa unidade hoteleira local.

APOSTADOR GANHA 98 MIL EUROS
Não foi o Euromilhões,
mas não deixa de ser uma
verba que ninguém enjeitaria.
Um apostador residente no concelho de Vila do
Conde, ganhou mais de 98
mil euros com uma aposta de apenas 16 euros na
Solverde.pt, o maior ca-

sino online português com
um portfólio que conta com

mais de 1200 jogos disponíveis para os jogadores em
qualquer ponto do país, através de computador e dispositivos móveis.
O apostador vilacondense,
cuja identidade não foi revelada, jogou no ‘Lucky Lady’s
Charm Deluxe 6’ e acionou
um nível de bónus que per-

mitiu um ganho de quase
100 mil euros. O ‘Lucky
Lady’s Charm Deluxe 6’ é
um dos jogos Greentube/
Novomatic, um dos mais
populares não só no casino online da Solverde.pt,
como também nas salas
dos casinos físicos de norte
a sul do país.

“Nomadland – Sobreviver na América”
Cinema
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal
de Vila do Conde

31maio, segunda
Assembleia-Geral da Litoral Rural - Associação
de Desenvolvimento
Regional
Horário: 10h
Local: Espaço Agros

5 junho, domingo
“Vidas Clandestinas”
Teatro
Horário: 21h
Local: Cine-teatro
Garrett

