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DESTAQUE

PÓVOA E V.CONDE LONGE DO RISCO
DE RECUO NAS NOVAS MEDIDAS

O relatório de situação da
Direção Geral da Saúde publicado na passada sexta-feira confirma a estabilização
dos valores da incidência
cumulativa a 14 dias de novos casos de Covid-19 na
Póvoa de Varzim e em Vila
do Conde.
O documento apresenta
os dados concelhios entre 26
de maio e 8 de junho. Desde
o anterior boletim, o município poveiro desceu de 38
para 32 casos por cada 100
mil pessoas, ou seja, desceu
de 24 para 20 novos infetados reais nessas duas semanas. O concelho vilacondense teve um ligeiro aumento
de 69 para 73 casos por cada
100 mil pessoas no mesmo período, isto é, subiu de
55 para 58 novos infetados
reais.
Estes valores mantêm ambos abaixo da linha de recuo
ou suspensão das medidas
de desconfinamento, tendo
avançado para uma nova
fase. Recorde-se que uma
incidência superior a 120 casos em 14 dias é o valor de
referência acima do qual são
tomadas novas medidas de
controlo da pandemia.
Também os últimos dados
disponibilizados pela Administração Regional de Saúde
de Norte, atualizados até 5
de junho, mostram que as
infeções nos dois concelhos
estão numa fase de estabilização. A Póvoa de Varzim
continuava a ter a quinta
menor incidência cumulativa de novos casos de Covid-19 no distrito e Vila do
Conde tinha a segunda pior.

A Póvoa de Varzim teve 7
novos infetados entre 30 de
maio e 5 de junho e em Vila
do Conde o registo do mesmo período foi de 19 novos
casos, ou seja um total de
26 pessoas. O documento
apontava uma ligeira diminuição no município poveiro em relação à penúltima
semana, entre 23 e 29 maio,
altura em que se registaram
13 casos (uma descida de 46
por cento). A mesma fonte evidenciava uma maior
diminuição no município
vilacondense, que teve 39
casos nessa tal semana anterior (uma descida de 51 por
cento).
A Póvoa de Varzim mantinha a 5 de junho, segundo a ARSN, uma incidência
cumulativa de 31,9 casos
em 14 dias por cada 100 mil
habitantes (20 casos reais),
enquanto Vila do Conde
apresentava 72,6 casos em
14 dias por cada 100 mil residentes (58 casos reais). Isto
equivale a 78 casos somando
as duas localidades na última quinzena e estes números seguem bastante abaixo
da linha de risco de um travão ou recuo nas medidas de
desconfinanento.
VACINAÇÃO
A ACELERAR
O processo de vacinação
contra a Covid-19 está a
ser acelerado na Póvoa de
Varzim, devido ao aumento do número de doses disponíveis. A informação foi
disponibilizada por Miguel
Fernandes, diretor da Uni-

dade de Saúde Familiar de
Aver-o-Mar e vereador do
PS, que admitiu o reforço
da realização da vacinação
inclusive aos domingos, algo
que até agora só sucedeu
excecionalmente. Aqueles
que já estiveram infetados
com o novo coronavírus começaram a receber a vacina
apenas este mês de junho e
somente uma dose.
Nesta altura, pelo menos
uma dose da vacina já foi administrada a cerca de 45 mil
pessoas da Póvoa de Varzim
e de Vila do Conde, o que
representa perto de 35% da
população dos dois concelhos, sendo que mais de 25
mil poveiros e vilacondenses
já tomaram a segunda dose
e contam com o processo
completo, segundo os últimos dados oficiais.

Mesmo após a segurança
transmitida pelas entidades
de saúde, a recusa da toma
da vacina tem deixado algumas pessoas de fora, devido
a receio pelos efeitos secundários, mas Miguel Fernandes volta a tranquilizar a população sobre este matéria,
sublinhando que algumas
dores posteriores ou febre
verificam-se apenas nas pessoas mais novas. O médico
recordou também que para
chegarmos à imunidade de
grupo só existem duas formas: apanhar a doença ou
tomar a vacina, sendo a escolha óbvia: “A infeção por
Covid pode ter consequências muito piores, incluindo
a morte ou sequelas graves.
Por isso, o que posso aconselhar ou alertar é que apanhar a vacina é melhor que

apanhar a doença”.
Entretanto, os maiores de
60 anos de idade podem ser
vacinados contra a Covid-19
sem necessitarem de efetuar
qualquer agendamento. A
medida denominada “Casa
Aberta” já entrou em vigor
e destina-se a quem não
tenha ainda recebido a primeira dose. A Câmara de
Vila do Conde lembra que
o Centro de Vacinação local
está a funcionar no Pavilhão
do Parque de Jogos, ao qual
pode agora dirigir-se quem
tiver mais de 60 anos e não
tenha ainda contraído a
doença. Na área do Agrupamento de Centros de Saúde
da Póvoa de Varzim/ Vila do
Conde está também aberto
outro centro, na antiga escola do Cruzeiro, na vila poveira de Aver-o-Mar.
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DESTAQUE

MIGUEL LOPES CORREU 738 KM PARA AJUDAR
CRIANÇAS COM CANCRO E AINDA BATEU RECORDE
Miguel Lopes concluiu
com sucesso e em seis dias
a aventura de fazer 738
quilómetros de corrida
praticamente sem parar na
Estrada Nacional 2. O equivalente à soma de sensivelmente 17 maratonas e meia
seguidas. O corredor de 40
anos, residente em Laundos, na Póvoa de Varzim,
mas natural de Tougues,
em Vila do Conde, chegou
na madrugada da passada
sexta-feira a Faro depois de
ter arrancado de Chaves no
sábado anterior à meia-noite. Miguel Lopes cumpriu
o trajeto em cerca de 145
horas, bem mais cedo que

o inicialmente previsto (13
de junho) e a recebê-lo teve
muitos amigos e família,
nomeadamente a esposa e
a filha. A iniciativa teve um
objetivo solidário, angariar
verbas para a ala pediátrica
do Instituto Português de
Oncologia do Porto, e outro
competitivo, que foi estabelecer um novo recorde do
Guinness naquele percurso
(terá agora de ser homologado). Durante o tempo do
exercício, foram várias as
pessoas que contribuíram
com donativos para ajudar
a causa e muitos fizeram
questão de acompanhá-lo
“online”, pela Internet, em

tempo real. A verba alcançada ultrapassou os 4 mil
euros, mas quem quiser continuar a ajudar pode fazê-lo
através do IBAN PT50 0079
0000 6811 3655 1023.

PRODÍGIO LOCAL DESTACA-SE NO XADREZ

Gonçalo Guedes Marques, natural de Vila do
Conde e a residir atualmente na Póvoa de Varzim,
sagrou-se
vice-campeão
distrital de xadrez. Segundo a informação enviada à
Onda Viva, o Campeonato

Distrital de Jovens de Xadrez, de clássicas (90 minutos+30 segundos por lance),
decorreu no início do mês
em dois locais: no Estádio
do Bessa e no Fórum Jovem
da Maia, numa organização
da Associação de Xadrez do

Porto. Na categoria sub-10,
o jovem que representa a
Escola de Xadrez do Porto
obteve quatro pontos em
cinco possíveis, conquistando o título de vice-campeão.
O rapaz de apenas 10 anos
já “tinha merecido destaque

regional e nacional, uma
vez que no ano de 2019 obteve os títulos de campeão
regional, nacional e mundial de cálculo aritmético
no programa Aloha, tendo
representado o nosso país
na China”.
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MUNICÍPIO

REPAVIMENTAÇÃO DA EN13 QUASE PRONTA NA CIDADE
Está praticamente finalizada a colocação do derradeiro piso de asfalto na
EN13 na Póvoa de Varzim,
obra da responsabilidade
da Infraestruturas de Portugal, empresa que gere as
vias do Estado. Os operários começaram no início
de junho a estender o novo
tapete de alcatrão a partir
do limite sul com Vila do
Conde, na rua Almirante
Reis, que, neste segmento
da obra, engloba a Praça do Almada, rua Paulo
Barreto, Praça Marquês de
Pombal e rua Gomes de
Amorim, até ao limite com
Aver-o-Mar, para onde
a obra prossegue agora.
Apesar do atraso registado
em relação ao previamente
anunciado (fim de maio),
o presidente da Câmara,
Aires Pereira, estimou que
nos próximos dias se conclua esta repavimentação
no centro da cidade, englobando a marcação horizontal do piso. O objetivo
é ter a zona da cidade resolvida antes do início do
verão, daí ter sido alterada
a direção da obra inicial-

mente proveniente da Estela
para sul.
MUSEU DO MAR
AGUARDA FUNDOS
O Presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim, Aires
Pereira, quer ver surgir no
concelho poveiro uma maior
aposta em restaurantes vocacionados para a gastronomia

marítima. O edil falou sobre
este tema após ser questionado sobre o futuro Museu do
Mar, a ser instalado na antiga fábrica ‘A Poveira’. Nesta
altura esse projeto aguarda
os próximos fundos comunitários disponíveis, sendo
que a aposta da autarquia
passa por ter um equipamento moderno e interativo,
com ligação aos produtos lo-

cais e às tradições marítimas
poveiras, como a lancha poveira, por exemplo.
NOVAS REGRAS EM
DOIS REGULAMENTOS
No passado dia 1 entraram
em vigor dois novos Regulamentos Municipais da Póvoa
de Varzim, o de Gestão de
Praias e o de Fiscalização de

Espetáculos de Natureza
Artística.
No primeiro caso são
reunidas todas as regras
de uma nova competência
municipal, nomeadamente
quanto à “emissão de licenças, autorizações e concessões das praias marítimas”
ao longo de aproximadamente 13 quilómetros de
costa. O Regulamento tem
também associados os custos de taxas e licenças.
O outro regulamento
tem a ver com outra competência que a Câmara adquire - a de fiscalização e
de emissão de autorização
de “Espetáculos de Natureza Artística” que são
“todas as manifestações e
atividades artísticas ligadas à criação, execução,
exibição e interpretação de
obras no domínio das artes
do espetáculo e do audiovisual e outras execuções
e exibições de natureza
análoga que se realizem
perante o público, excluindo a radiodifusão, ou que
se destinem à transmissão
ou gravação para difusão
pública”.

DIVULGADO VALOR DOS APOIOS SOCIAIS DE MAIO
Tal como tem feito no
final de cada mês desde o
início da pandemia, a Câmara da Póvoa de Varzim
revela que gastou cerca de
29 mil euros em medidas
de apoio e coesão social
em maio passado, um valor
muito semelhante ao ante-

rior mês de abril. Apesar de
ter havido uma diminuição
geral nas solicitações, fruto
da consolidação do processo de desconfinamento, a
edilidade poveira indica que
houve 135 pedidos de apoio,
o que significou um universo de 195 beneficiários.

Detalhando os dados,
houve 11 pedidos de apoio
relativos a cabazes alimentares que beneficiaram 27
pessoas. O Fundo Local de
Emergência foi ativado para
acudir a 83 pedidos que implicaram um investimento
superior a 19 mil euros. Por

áreas o apoio mais significativo foi na Habitação (quase
12 mil euros para 34 pedidos), seguida da Saúde, Alimentação e Educação (somam mais de 7 mil euros).
Sobre o pagamento da fatura
da água registou-se um aumento no último mês: houve

751 pedidos para a Tarifa
Social e 70 para o Tarifário
Familiar, que resultaram
num apoio de quase 9 mil
euros. A linha telefónica
dedicada ao apoio social
teve menos procura e foi
ativada por 75 beneficiários.
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MUNICÍPIO

CONTAS APROVADAS COM POUPANÇA DE 11 MILHÕES
O executivo da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim aprovou o Relatório de
Gestão e Contas relativo ao
período entre 1 de janeiro e
31 de dezembro de 2020. O
documento foi aprovado por
unanimidade pelos eleitos
do PSD e do PS, tendo sido
obtido um resultado líquido
do exercício de cerca de 4,8
milhões de euros. O presidente Aires Pereira ficou
globalmente agradado com
os números, sobretudo por
terem sido alcançados num
ano marcado pela pandemia
da Covid-19, destacando “a
situação saudável e as contas
consistentes”.
Detalhando os dados, o
autarca destacou a maior
poupança corrente dos últimos 4 anos, na ordem dos
11 milhões de euros, assim
como a elevada taxa de execução das receitas e despesas
(cerca de 85%) e os 18 milhões de euros aplicados em
vários investimentos e obras
(execução de 78%), tendo
ainda realçado a capacidade
de endividamento do município, cuja dívida total está
nos 18,6 milhões de euros.
A postura colaborativa e o

sentido de voto da oposição
nesta matéria voltou a registar o elogio por parte do edil
poveiro. O vereador socialista José Milhazes reconheceu
o equilíbrio demonstrado na
área financeira, tendo desejado que continue o caminho de sustentabilidade no
próximo mandato. Refira-se que este ano ficou ainda
marcado pela migração da
contabilidade do município
para o novo sistema de contas públicas.

Municipal, Biblioteca Municipal, Centro Coordenador
de Transportes, entre outros.
O presidente Aires Pereira
referiu que, além da poupança económica, este é mais
um sinal de que a Póvoa de
Varzim é um “município
ambientalmente sustentável
e com preocupações do ponto de vista do cumprimento
das metas da neutralidade
carbónica”.
GOVERNO CRIA
ASSOCIAÇÃO E
PÓVOA SERÁ
MUNICÍPIO FUNDADOR

PARTE DO SALDO DE
GERÊNCIA DA PÓVOA
SERÁ INVESTIDO
EM BALASAR
O saldo de gerência de
2020, cerca de 757 mil euros, vai ser incorporado pela
Câmara da Póvoa de Varzim
no orçamento para este ano
e já tem destino. Segundo revelou o presidente Aires Pereira, a verba vai sobretudo
servir para adquirir o Parque
de Lazer à Igreja de Balasar
(por aproximadamente 500
mil euros) e colocá-lo ao
serviço da população como
espaço público, sendo a restante verba transferida para

as juntas de freguesia aplicarem na gestão do respetivo
território. Esta decisão será
agora remetida à Assembleia
Municipal.
CÂMARA VAI
COLOCAR PAINÉIS
SOLARES EM
VÁRIOS EDIFÍCIOS
O executivo municipal da
Póvoa de Varzim aprovou
a adesão à iniciativa “Porto

Solar Metropolitano”, promovida pela Agência de
Energia do Porto. Trata-se
de um projeto com um prazo de 12 anos que contempla
que sejam instalados sistemas de produção de energia
fotovoltaica e acessórios de
interligação à rede elétrica,
em regime de autoconsumo,
que ajudarão a reduzir a fatura energética da Escola do
Século, Antigo Quartel, Cine-Teatro Garrett, Mercado

A Póvoa de Varzim quer
ser o primeiro município
associado da recém-criada
associação ‘Saber Fazer’. O
presidente Aires Pereira já
sinalizou junto do Ministério da Cultura esse interesse
e disponibilidade por parte
da autarquia.
A
entidade
avançou
por iniciativa do Governo
com o intuito de valorizar
as tecnologias das artes e
ofícios tradicionais, tendo surgido após a recente polémica com o plágio
das camisolas poveiras.
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AMBIENTE

PESCADORES COMBATEM
POLUIÇÃO COM RECOLHA
DE LIXO DO MAR
A Associação Pró-Maior
Segurança dos Homens
do Mar aproveitou o Dia
Mundial dos Oceanos, assinalado a 8 de junho, para
organizar o “Ocean Clean
Day” no Porto de Pesca da
Póvoa de Varzim.
Segundo a entidade promotora, “elementos de 19
embarcações associadas
recolheram
voluntariamente lixo marinho nas
redes durante a atividade
de pesca habitual e trouxeram para terra o lixo produzido pela embarcação”.
Esta atividade pretendeu
consciencializar a comunidade piscatória para os impactos ambientais negativos da poluição marítima.
A entidade agora dirigida por Manuel Postiga
congratulou “a atitude de

todos os pescadores, que
apresentaram grande vontade de contribuir na recolha
de lixo, demonstrando-se
sensíveis às questões ambientais, sendo esta uma
preocupação transversal a
todo o setor”.
A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o
CIIMAR no âmbito do projeto NETTAG, “com o objetivo de reunir, quantificar e
classificar o lixo produzido
a bordo e o lixo marinho
recolhido, desmistificando a
ideia de que o lixo do mar é
feito pelo pescador, quando
na verdade são os pescadores que trazem o lixo do mar
para terra”.
O evento contou também
com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e
da Docapesca.

INQUÉRITO
SOBRE GAIVOTAS
Acha que há gaivotas a
mais e que o excesso está a
ter efeitos no quotidiano?
Pois bem, é isso exatamente
que a Área Metropolitana do
Porto quer saber com pormenor para implementar um
“plano de ação para o controlo da população de gaivotas”. Daí que a estrutura supra-municipal, tenha pedido
às autarquias dos territórios
costeiros - Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do
Conde e Vila Nova de Gaia que divulguem a forma dos
cidadãos participarem através da Internet.

Pub

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 16 JUNHO 2021 | 7

POLÍTICA

RECANDIDATO AIRES PEREIRA E PSD
APOSTAM NO COMPROMISSO E NA HUMILDADE

Aires Pereira apresentou-se oficialmente como
candidato a um terceiro
mandato à presidência da
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
O cabeça de lista do PSD
lançou a recandidatura
numa unidade hoteleira local na presença de mais de
duas centenas de apoiantes.
‘Todos somos Poveiros’
volta a ser o slogan de uma
campanha que apostará no
compromisso e na humildade, segundo fez questão
de sublinhar.
“Somos a força política
com presença e liderança
em todo o nosso concelho.
Mais nenhuma tem esta
representatividade e isso
aumenta muito a nossa responsabilidade. Nesta campanha
apresentamo-nos

aos poveiros com a humildade que fizemos o melhor
que sabíamos e com a disponibilidade para assim continuar. independentemente
de quem serão os nossos
adversários, temos de ser
humildes e respeitar todos,
só assim seremos capazes de
vencer com dignidade e respeito.”
A grande novidade foi a
apresentação de Félix Marques como o candidato a
presidente da Junta de Freguesia de Laundos, dado que
António Pontes atingiu a limitação de mandatos.
De resto, foram confirmadas as restantes seis candidaturas à juntas: Ricardo
Silva (Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai), Carlos Maçães (Aver-o-Mar, Amorim
e Terroso), Fernando Rosa

(Aguçadoura e Navais), José
Armandino
Domingues
(Estela), Paulo João Silva
(Rates) e José Araújo (Balasar).

Entre os oradores da longa sessão estiveram Afonso
Oliveira, presidente da concelhia do PSD; Rui Faria,
presidente da Comissão de

Honra; Macedo Vieira, ex-presidente e mandatário, e
Afonso Pinhão Ferreira, recandidato à presidência da
Assembleia Municipal.

PÓVOA REPRESENTADA
NO CONGRESSO DO CHEGA
A Póvoa de Varzim esteve
representada no Congresso
do CHEGA que decorreu
em Coimbra no fim de maio.
A recém designada presidente da estrutura local,
Sónia Vieira de Carvalho, li-

derou a comitiva que incluiu
mais três elementos: Ana de
Castro Caldeira (eleita para
o Conselho de Jurisdição
Nacional), Helena Costa
(passou a integrar o Gabinete de Estudos) e António

Miguel Rios (tesoureiro na
concelhia poveira). O partido deve em breve apresentar
os primeiros nomes para as
eleições autárquicas, sendo a
líder da concelhia a provável
escolha para a Câmara.

CDU ATENTA A ALERTA POPULAR
Jorge Machado deslocou-se à Escola EB1 de
Beiriz, na passada sexta-feira, para “inteirar-se
dos problemas de acessibilidade e segurança daquele estabelecimento de
ensino”.

O candidato da CDU
(PCP-PEV) à presidência da
Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim foi “alertado por
moradores e encarregados
de educação”, tendo verificado “as formas de resolver
o problema tanto na Rua da

Igreja, como por via da utilização da porta lateral, com
um simples arranjo urbanístico”. A CDU frisa em comunicado que “já tinha alertado para esta questão, através
do eleito na Assembleia de
Freguesia”.
Pub

8 | 16 JUNHO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

ECONOMIA

ELEIÇÕES NA AEPVZ AGENDADAS PARA 8 DE JULHO
Já estão marcadas as eleições para os órgãos sociais
que vão gerir a Associação
Empresarial da Póvoa de
Varzim no triénio 2021/2024.
Segundo uma “Nota à imprensa” enviada pelo presidente da Assembleia Geral,
é revelado que, “após consulta à direção”, “se encontram reunidas as condições
mínimas para realizar com
segurança este ato eleitoral”
que vai decorrer no dia 8 de
julho, uma quinta-feira, de
forma ininterrupta, das 9h às
21h. O documento que chegou à redação da Onda Viva

lembra que o escrutínio esteve marcado para o passado dia 29 de janeiro, mas foi
cancelado “em virtude da
situação de saúde pública vivida devido à Covid- 19, e as
recomendações da Direção
Geral de Saúde”.
Paulo Areal aproveita para
esclarecer que “as listas separadas a apresentar à eleição de cada um dos órgãos
sociais da Associação devem
ser dirigidas ao presidente
da assembleia geral, com a
antecedência mínima de 10
dias úteis em relação à data
agendada e depositadas até

às 17h”. E “só podem votar
os associados efetivos, auxiliares, honorários e beneméritos”, não sendo possível
“delegar a participação ou o
exercício de voto”. No caso
da associada ser uma “pessoa coletiva” a votação deverá ser feito pelo gerente
ou gerentes “com poderes
para o ato”. Só podem ainda
colocar os votos na urna os
“maiores de idade, tratando-se de pessoas singulares,
e com quotizações em dia e
desde que tenham essa qualidade há mais de seis meses”. É possível o voto por

correspondência, mas com
as regras estritas já definidas
e que, aliás, constam da convocatória com assinada pelo
presidente da AG.
Em dois outros avisos,
Paulo Areal convoca ainda
os sócios para mais duas reuniões magnas: uma para 1 de
julho para “apresentação do
relatório de contas da direção e o parecer do conselho
fiscal, relativos à gerência do
ano de 2019 e 2020” e outra
assembleia no dia 6 “para
apresentação do plano de
atividades e orçamento da
direção para o ano de 2021”.

Nestes últimos dois casos, as
sessões vão decorrer à mesma hora – 19h - e no mesmo local - o 1.º andar do
Café Enseada, no Largo do
Passeio Alegre, “por forma
a garantir o distanciamento
social necessário”, justifica o
dirigente.
LISTA OFICIALIZADA
Nesta altura já foi entregue uma lista candidata ao
ato eleitoral, que volta a ser
encabeçada pelo atual presidente da Direção, José Gomes Alves.

MERCADONA CRESCE EM LAUNDOS E AVANÇA PARA LOJA NA PÓVOA
O Bloco Logístico da
Mercadona no Parque Industrial de Laundos foi
visitado pelo executivo da
Póvoa de Varzim. O equipamento é constituído por
duas unidades às quais se
irá juntar uma terceira, já
no início do próximo ano,
que custará mais 20 milhões de euros e vai dar trabalho a perto de uma centena de pessoas.
O presidente Aires Pereira não tem dúvidas que

esta empresa tem nesta altura um grande impacto no
crescimento do económico
do concelho, empregando já
250 pessoas, mais de metade
poveiros.
Após a visita, o autarca fez
questão de sublinhar que a
Mercadona aprecia a relação
fiscal com o município e confirmou que esta vai começar
em breve a construção de um
supermercado da marca nas
antigas instalações do Quintas em Barreiros.

PRODUTORES DE LEITE VIVEM EM AGONIA E LANÇAM APELO
A APROLEP pediu publicamente ao Governo
que “faça alguma coisa
para interromper a agonia
que vai levar à morte da
produção de leite em Portugal”.
Numa “carta aberta”
dirigida ao primeiro-ministro António Costa, a
associação considera que é
necessário “com urgência”

um aumento de 5 cêntimos
por litro de leite, caso contrário vão ocorrer “atrasos
de pagamentos, desânimo e
revolta entre produtores”.
“Teremos de colocar tratores na rua, à porta das fábricas, dos supermercados ou
da Assembleia de República?
Teremos de entrar em greve
de fome para que dediquem
ao nosso setor a atenção que

precisa neste momento?”,
questiona a APROLEP, que
se queixa de não ter obtido
qualquer reposta do Governo à carta-aberta, escrita no
mês passado, à ministra da
Agricultura. Já na ocasião,
os produtores se queixaram
de terem os piores preços
na Europa – 29,9 cêntimos
– ou seja cinco cêntimos
abaixo da média Europeia.

Entretanto, o Observatório
Europeu do Leite atualizou
os dados e o cenário é ainda
mais negro: a diferença já vai
nos 5,4 cêntimos em relação
à média feita com os preços
dos estados membros. Em
Portugal praticam-se “preços de miséria” há duas décadas, reclama a APROLEP,
que aponta ainda o contínuo
agravamento do preço das

matérias-primas, da energia e da mão-de obra.
“Senhor Primeiro-ministro, é tempo de agir”, afirma
a Associação dos Produtores de Leite de Portugal que
tem nas fileiras – e até nos
órgãos sociais - agricultores da Póvoa de Varzim,
Vila do Conde, Barcelos,
Maia, Famalicão e Trofa, só
para referir os desta região.
Pub
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FREGUESIAS

TERROSO LEMBROU QUEM LUTOU NO ULTRAMAR

Como é tradição a 10 de
junho, a freguesia de Terroso voltou a homenagear
os antigos combatentes nas
colónias. Na passada quinta-feira de manhã, Dia de
Portugal, várias entidades
locais participaram numa
cerimónia que lembrou
todos os que passaram

pela experiência da guerra
do Ultramar. O momento
foi registado em imagem por
Manuel Silva, elemento da
junta. No monumento, inaugurado nesta mesma data há
sete anos, foram colocadas
flores e dezenas de pessoas
prestaram o reconhecimento
a quem lutou pela Pátria.

LAUNDOS PERDEU EX-AUTARCA E CENTENÁRIA
José Manuel Gomes de
Faria faleceu no passado dia
29 de maio. O antigo presidente da Junta de Freguesia de Laundos morreu aos
73 anos e levou a Câmara
Municipal a decretar luto
municipal por três dias, “assinalando e reconhecendo o
seu notável contributo para
o desenvolvimento do concelho”. José Faria tinha sido
distinguido, em 2002, com a
Medalha de Reconhecimento Poveiro. Durante mais de

cida por “Maria da Eugénia”
(nome da mãe). A senhora
faleceu com 108 anos completados a 12 de março, tendo nascido em 1913, ainda
antes da I Guerra Mundial.
Era no campo e na serra a
trabalhar na lavoura que a
dona Maria passava os dias,
trabalhando de sol a sol. Trabalhou também como tecedeira e teve um filho, Manuel Gomes, mas a família
cresceu e viu nascer três netas e diversos bisnetos.

32 anos (entre janeiro de
1977 e outubro de 2009),
“serviu a Terra natal com
visão estratégica, tenacidade
e determinação, dotando-a
de infraestruturas e equipamentos que muito concorreram para os notáveis padrões de qualidade de vida
de que os Lanutenses passaram a usufruir”, sublinha a
autarquia.
Na mesma freguesia, no
passado dia 1, morreu Maria
da Silva Alves, mais conhe-

NAVAIS FESTEJOU CENTENÁRIO DO ‘TIO ABÍLIO DE PRELADES’

Há mais um centenário
na Póvoa de Varzim. Abílio Gomes da Silva, o “Tio
Abílio de Prelades”, como
é mais conhecido na sua
terra – Navais - comemorou no passado dia 5 os
100 anos de vida com uma
festa que reuniu a família
e amigos mais chegados,
assim como elementos da
junta da União de Freguesias de Aguçadoura e Navais que se associaram à
homenagem oferecendo o
bolo e uma pequena prenda. O autarca Fernando
Rosa diz que foi um ato
simbólico numa zona do
concelho que tem pessoas
que duram muitos anos.
Abílio Gomes da Silva foi

agricultor toda a vida, é viúvo e teve três filhos (uma senhora já faleceu). Tem agora
cinco netos e dois bisnetos,
tendo sublinhado à Onda
Viva ter ficado muito satisfeito com a festa que juntou
a família. O filho, Fernando
Silva, também enfatizou que
o pai estava entusiasmado
com a chegada do dia do
centenário. O exercício do
trabalho e a boa alimentação facilitaram certamente
a forma com que o pai de
Maria Alice – a outra filha –
chegou aos 100 anos. Toda a
família e amigos cantaram-lhe, como não podia deixar
de ser, os parabéns que lhe
foram também endereçados
pela Onda Viva.

BEIRIZ VAI COMEMORAR
150 ANOS DA IGREJA
A Igreja de Beiriz vai festejar 150 anos no próximo
ano e a data vai ser celebrada com vários eventos ao
longo dos próximos meses.
A abertura das comemorações, que são organizadas
pela Paróquia com o apoio
do Município da Póvoa de

Varzim, decorreu no passado dia 6. Até 2022 estão
previstas diversas atividades
de índole cultural e lúdica,
como uma conferência, uma
exposição fotográfica, uma
caminhada, encontro de
coros e ainda a reedição de
um livro inspirado em tex-

tos do Monsenhor Manuel
Amorim, beirizense e antigo pároco da freguesia. O
padre José Figueiredo, atual
pároco de Beiriz, lançou um
apelo à comunidade local no
sentido de comemorar com
dignidade esta importante
efeméride.
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OCORRÊNCIAS

TRAFICANTE SAIU DA PRISÃO NO DOMINGO
E FOI NOVAMENTE DETIDO NA SEGUNDA
Ocorreu
mais
uma
apreensão de droga em Vila
do Conde. Elementos da 8.ª
Esquadra de Investigação
Criminal da PSP, sediada
em Caxinas, apanharam às
8 da noite do último dia de
maio, na Avenida Baltazar
do Couto,um homem com
uma quantidade de cocaína
e de heroína que poderia
ser preparada para ser repartida por 53 doses individuais.
O suspeito tem 50 anos,
encontra-se desempregado
e, segundo fonte policial,
tinha saído da prisão no
domingo anterior, após o

cumprimento de uma pena
de prisão de cinco anos por
tráfico de estupefacientes.
Logo no dia seguinte ao regresso à liberdade foi detido
pelos agentes da PSP, tendo
agora o futuro próximo nas
mãos das autoridades judiciárias.
A mesma fonte salienta
que “com mais esta ação, a
8.ª Esquadra de Investigação
Criminal pretende dar continuidade à sua estratégia
organizada e sistemática na
repressão ao tráfico de estupefacientes nos concelhos da
Póvoa de Varzim e Vila do
Conde”.

LIVROU-SE DE DROGA
PARA TENTAR FUGIR
A DETENÇÃO
Na manhã do passado dia
1, em Vila do Conde, por
volta das 10h15, elementos
da 8.ª Esquadra detiveram
na Rua Alfredo Bastos um
suspeito de tráfico de estupefacientes uma vez transportava cocaína e heroína suficientes para serem separadas
em 30 doses. O suspeito foi
surpreendido e, face à abordagem dos agentes da PSP,
“lançou o estupefaciente
para o interior de uma obra
e resistiu à ação policial”. O

homem “foi imediatamente
imobilizado e detido” e está
agora a contas com a Justiça.
HOMEM FOGE À
POLÍCIA E ACABA
DETIDO
Um homem de 42 anos,
topógrafo e residente no
Porto, foi detido na madrugada do passado dia 2 na rua
Comandante Joaquim Lima,
na Póvoa de Varzim. No decurso de uma ação de prevenção e combate à prática
de crimes contra o património, os agentes do efetivo da
Esquadra de Intervenção

JOVEM MORREU EM ACIDENTE VIOLENTO
Um jovem faleceu ao final da tarde do dia 28 de
maio na Estrada Nacional
206, em Touguinhó, Vila
do Conde, mesmo em
frente ao Hospital Senhor
do Bonfim.
Miguel Amorim, de 25
anos, morreu na sequência das graves ferimentos
que sofreu num acidente
de viação. O carro que a
vítima mortal conduzia
chocou frontalmente com
outra viatura, uma carri-

nha que vinha em sentido
contrário. O alerta foi dado
às 18h53, mas pouco havia
a fazer dado que o jovem,
que conduzia um BMW
branco, ficou encarcerado e
teve morte imediata. O sinistro causou também um
ferido ligeiro no ocupante
do outro automóvel, que foi
transportado para o Hospital da Póvoa de Varzim.
No socorro estiveram mobilizados 16 operacionais e 7
veículos.

CAIU NUM POÇO
E SAIU APENAS
COM FERIMENTOS

Um homem teve de receber tratamento médico no
Hospital Pedro Hispano,
em Matosinhos, depois de
ter caído ao interior de um
poço existente num terreno
situado em Guilhabreu, Vila
do Conde. O alerta foi dado
às 19h33 do passado dia 8,
mas quando as equipas chegaram ao local, na rua Car-

e Fiscalização Policial de
Vila do Conde verificaram
que o indivíduo fazia-se
deslocar num veículo ligeiro de passageiros furtado
momentos antes. O suspeito, sem habilitação para
a prática de condução, ignorou as indicações para
imobilização do veículo e
colocou-se em fuga, desobedecendo a regras e sinais
de trânsito, até a viatura
ficar imobilizada e ter sido
intercetado e detido. No
interior do veículo foi ainda apreendida uma arma
de fogo, dois pares de luvas
e um passa-montanhas.

reira Talhada, já o sexagenário tinha sido removido
do poço com ferimentos
ligeiros.
Ainda assim foi para o
hospital, por indicação da
equipa da Viatura Médica
de Emergência e Reanimação do INEM, unidade
adstrita ao hospital matosinhense que também esteve presente na ocorrência, para além da GNR e
dos Bombeiros de Vila do
Conde.
Pub

em todos os
óculos graduados
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ESCOLAS

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE COM
RESULTADOS QUE MOSTRAM GRANDE EVOLUÇÃO
A Escola Profissional de
Vila do Conde tem vindo a
evoluir ao longo do tempo
e intensificou essa evolução
nos últimos dois anos. A
divulgação de dados recentes tornou-a na escola profissional na área de Vila do
Conde e Póvoa de Varzim
com melhores resultados a
nível de empregabilidade
e conclusão. Após a saída
dos habituais “rankings”
efetuados com base nos dados oficiais do Ministério
da Educação e com recurso
às médias especificamente
dos cursos profissionais,
a EPVC ocupou a posição
102, de acordo com o JN,
o que para a escola foi um
grande feito.
Numa recente visita da
Onda Viva, os diretores
Beatriz Maia e Alfredo
Bompastor demonstraram
o orgulho em dirigir a Es-

cola Profissional de Vila do
Conde e explicaram que este
lugar no ranking foi fruto
de muito esforço por parte
de todo o coletivo. Também
Ana Cadilhe, professora e
coordenadora do curso técnico de apoio à infância,
realçou ter ficado bastante
feliz com a posição que a
escola ocupou e destacou
o empenho dos docentes e
principalmente de todos os
alunos. Ricardo Silva, presidente da associação empresarial de Vila do Conde, fez
questão de realçar que este
lugar no ranking é um justo
reconhecimento no ranking.
Impulsionada pela Associação Comercial e Industrial
de Vila do Conde, a Escola
Profissional de Vila do Conde representa um forte investimento no desenvolvimento
do ensino profissional.

ELEIÇÕES NA ESHT
RECONDUZEM
FLÁVIO FERREIRA

As eleições para o cargo de presidente da Escola Superior de Hotelaria e
Turismo realizam-se neste
dia 15 de junho e existe
apenas um candidato para
o cargo. Flávio Ferreira,
atual presidente, renovou a
candidatura por mais quatro anos, sendo o último
a que pode concorrer por
existir um limite de dois
mandatos seguidos. O presidente da Escola Superior
de Hotelaria e Turismo está
bastante esperançado com
este segundo mandato que
se avizinha e realçou o em-

penho que colocou na criação desta escola em 2016,
lembrando as dificuldades
que ultrapassou na hora da
mudança. O professor promete novas realizações no
início deste segundo mandato uma vez que o final do
primeiro mandato esteve
bastante condicionado pela
pandemia. A Escola Superior de Hotelaria e Turismo
continua assim a ser presidida por Flávio Ferreira
acompanhado pelos vice-presidentes: Joaquim José
Pereira Ribeiro e Mónica
Pereira de Oliveira.

ESCOLAS DA PÓVOA
CELEBRARAM
SEMANA DA CRIANÇA
A propósito do Dia Mundial da Criança, decorreu
em várias escolas a iniciativa “Semana da Criança”,
em parceria com a União
de Freguesias de Póvoa de
Varzim, Beiriz e Argivai. A
iniciativa foi dedicada aos
Jogos Tradicionais Povei-

ros, nas aulas de Atividade
Física e Desportiva das Atividades de Enriquecimento
Curricular do 1º CEB. Para
estas atividades a Junta de
Freguesia disponibilizou os
Kits de Jogos Tradicionais
a todas as escolas.

ALBERTINO
CADILHE
CONTINUA
DIRETOR
DA ROCHA
PEIXOTO

Foi publicado no Diário da
República o aviso da recondução do professor Albertino Espogeira Cadilhe como
diretor da Escola Secundária
Rocha Peixoto, na Póvoa de
Varzim, desde o dia 9 deste
mês. O responsável tem pela
frente mais um mandato de
quatro anos e a renovação
ocorreu por unanimidade
no Conselho Geral da escola, cujo presidente, Rui
Coelho, assinou o aviso que
surgiu na publicação estatal.
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ÉPOCA BALNEAR ARRANCOU NO FIM DE SEMANA
A Câmara da Póvoa de
Varzim aprovou o contrato-programa anual com a Associação de Nadadores Salvadores “Os Golfinhos”. Este
programa visa assegurar que
a época balnear no município poveiro decorra em
segurança e de forma organizada, inclusive nas praias
mais a norte e sem vigilância. Aires Pereira, presidente da autarquia, revelou que
tudo ficou operacional para
o arranque que sucedeu no
passado sábado. Ao abrigo
deste contrato, o edil confirmou que fica assegurada
também a disponibilização
de meios complementares
de salvamento, com recurso
a veículos sea master, moto
4x4 e mota de água.
Será também implementado o projeto de salvamento
diferenciado constituído por
uma equipa com nadador
salvador e enfermeiro. Aires Pereira acrescentou que
vai ser dada continuidade ao
projeto AquaVida, que prevê
a vigilância das praias urbanas aos fins de semana e feriados fora da época balnear.
Questionado sobre um

possível aumento do número de casos provocado pela
vinda de pessoas de concelhos vizinhos, o presidente
afirmou que “os movimentos pendulares ainda não são
grandes nesta fase, mas de
qualquer forma nos municípios mais diretos as infeções
são baixas e não nos convocam qualquer preocupação
acrescida para já”.
Sobre as pespetivas para
uma fase do ano muito im-

portante para a economia
poveira, Aires Pereira manifestou esperança de que
corra bem “em termos de
comércio, turismo e emprego”, mas sem sem esquecer o
cumprimento das regras sanitárias “por forma a evitar
eventuais surtos”.
A época balnear vai prolongar-se até ao dia 12 de setembro de 2021 e todas as 8
zonas balneares da Póvoa de
Varzim foram galardoadas

com a Bandeira Azul, sendo que 5 praias receberam
mesmo a classificação de
“Qualidade de Ouro”: Codixeira, Estela-Barranha,
Fragosa, Paimó e Quião.
PÓVOA SEM PRAIAS
‘ZERO POLUIÇÃO’
Nenhuma zona balnear
da Póvoa de Varzim está
na lista das 53 “Zero poluição”, ou seja naquelas onde

não foi detetada qualquer
contaminação microbiológica nas análises efetuadas à
água ao longo das três últimas épocas balneares. Nessa
listagem da associação ambientalista Zero aparece uma
referência a Vila do Conde
– a zona balnear de Vila Chã
– e duas a Esposende: Suave
Mar e Fão/Ofir.
A tabela da “Zero” foi
elaborada a partir de dados
solicitados à Agência Portuguesa do Ambiente e teve em
conta os resultados de todas
as análises nas zonas classificadas como “excelentes”,
independentemente de por
vezes as causas das alterações serem pontuais, como
explicou Fernando Ferreira,
presidente da Zero.
Recorde-se, por exemplo,
que na Póvoa de Varzim e
em Vila do Conde houve casos de análises menos boas
porque, sgundo a explicação
fornecida na altura, as colheitas foram efetuadas em
dias de temporal que trouxeram resíduos para a costa.
Foram exceções, mas que interromperam essa sequência
de resultados positivos.

LIONS, GCRA E CKA LIMPARAM SANTO ANDRÉ
O Dia Mundial do Ambiente foi comemorado
pelo Lions Clube da Póvoa
de Varzim, GCR Aguçadourense e CKA – Póvoa
de Varzim, que uniram esforços e promoveram uma
limpeza da praia de Santo
André, em Aguçadoura.
O evento, que decorreu
sob o slogam “o Ambiente
também é a nossa praia”,
contou com a presença
de mais de meia centena
de voluntários, incluindo
a vereadora do ambiente

na autarquia, Sílvia Costa,
e o presidente da União de
Freguesias de Aguçadoura
e Navais, Fernando Rosa.
O presidente do Lions poveiro, José Manuel Almeida, referiu que “sendo o Ambiente
um dos pilares do Lionisno,
fazia todo o sentido não deixar passar a data sem que
fosse promovida uma ação
desta natureza”. Quem também marcou presença na
iniciativa foi o Governador
do Distrito 115 Centro Norte, Carlos Ferreira, que agra-

deceu a todos a participação
no evento: “Neste Dia Mundial do Ambiente descobri-

mos que só 30% das pessoas princípio e incentivar os
fazem reciclagem. O que fa- mais jovens a tratar bem do
zemos aqui é uma ajuda, um ambiente”, reforçou.

MILITARES EM AÇÃO DE LIMPEZA EM QUIÃO

Uma operação ambiental decorreu na praia de
Quião, em Aver-o-Mar, na
Póvoa de Varzim. A ação
dos 60 elementos militares
e civis da Escola dos Serviços, cujo quartel se localiza
em Beiriz e que tem como
comandante Rui Manuel
da Silva Pina, ocorreu na
última sexta-feira do mês

passado conforme adiantou a Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim (representada pela vereadora Sílvia
Costa, que forneceu a logística para os trabalhos de
limpeza do areal que foram
acompanhados de perto pelo
comandante da Capitania,
Bruno Teles.
A autarquia informou que

foram recolhidos mais de
100 quilogramas de resíduos
e louvou a instituição militar
que assim deu o “seu contributo à comunidade para a
época balnear e um exemplo
de comportamento ambientalmente correto, alertando
para a importância da utilização responsável das nossas
praias”.
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VILA DO CONDE

ELISA FERRAZ OFICIALIZOU RECANDIDATURA PELA NAU
No primeiro sábado deste mês chegou o anúncio
público e oficial da recandidatura de Elisa Ferraz
à presidência da Câmara
Municipal de Vila do Conde. Tal como há quatro
anos, a atual líder da autarquia escolheu a praça junto
à réplica da Nau quinhentista ou não fosse NAU o
nome do seu movimento
independente “Nós Avançamos Unidos”. Elisa Ferraz fez um balanço daquilo
que fez e apontou diversas
obras e intervenções que
pretende concretizar se
voltar a vencer. Mas uma
coisa é certa: a proposta

que faz é de continuidade.
Elisa Ferraz diz que a sua
gestão deu um impulso a diversos projetos significativos
e salientou que o seu programa traduz uma prioridade às
pessoas, muito mais do que
a obras. A sessão marcou
também o arranque da pré-campanha e há uma coisa
que Elisa Ferraz garante desde já: o seu movimento não
estará no processo eleitoral
com uma atitude agressiva. No passado sábado e no
mesmo local, o movimento
deu a conhecer os candidatos à presidência das juntas
de freguesia. O calendário
da NAU prevê ainda sessões

para dar a conhecer mandatários, uma lista de honra e,

finalmente, a composição
da lista de candidatos à Câ-

mara, logo atrás de Elisa
Ferraz.

MAIS 3 NOMES DO PS PARA AS JUNTAS PSD APRESENTA DUPLA
O Partido Socialista de
Vila do Conde anunciou
mais três nomes que vão
encabeçar listas no concelho nas próximas eleições
autárquicas.
Assim, o PS vai apostar
em Paulo Amorim para a

liderança da junta da União
de Freguesias de Malta e
Canidelo. Já para a Junta de
Macieira, José Carlos Pereira
é o nome proposto para a a
presidência. Ambos foram
apresentados nas respetivas
localidades no último fim de

semana.
Finalmente, foi revelado
que Eduardo Pires é a aposta para a presidência da Junta de Fajozes e a apresentação pública ocorrerá, no
Largo da Igreja, no próximo
dia 22.

O PSD apresentou mais
dois candidatos às juntas de
freguesia em Vila do Conde.
Desta vez foram anunciados
os escolhidos para Gião e
para a união Rio Mau-Arcos, tendo em vista as próximas eleições autárquicas.
No primeiro caso a cabeça
de lista é Susana Ramos,
professora do ensino básico,
enquanto no segundo caso
a lista será encabeçada pelo
empresário Nélson Costa.

Na sessão esteve presente o
candidato à Câmara Municipal, Pedro Soares, que salientou a confiança na dupla
agora revelada.

BE ALTERA CANDIDATO À CÂMARA MUNICIPAL
O Bloco de Esquerda de
Vila do Conde anunciou
que “Armando Herculano
Lopes Ferreira declinou a
responsabilidade de encabeçar a candidatura ao executivo de Vila do Conde”.

No comunicado enviado à
Onda Viva são apresentadas “imponderáveis razões
de ordem pessoal” para esta
decisão do antigo deputado
municipal. Perante este repetino cenário, “a concelhia

de Vila do Conde reuniu
extraordinariamente,
nos
termos estatutários, e indigitou António Louro Miguel
para candidato à Câmara”.
Recorde-se que este já tinha
sido o candidato à autarquia

em 2017 e vai agora repetir
esse papel. A estrutura bloquista vilacondense refere
que aguarda a “retificação
pela estrutura Coordenadora Distrital, que será feita
proximamente”.
Pub
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VILA DO REGIÃO
CONDE

COLOCADO EM MARCHA PLANO
ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2030
Já foram apresentadas
em Vila do Conde as linhas
orientadoras para a execução do Plano Estratégico
Municipal 2030. A sessão
contou com a presença
da presidente da Câmara,
Elisa Ferraz, acompanhada pela vereadora Dália
Vieira. A edil começou por
destacar que o documento,
que terá em conta o Plano
de Recuperação e Resiliência ou a Estratégia Portugal
2030 ( por exemplo), está a
ser preparado com a auscultação de todas as forças
vivas do concelho e de toda
a população vilacondense
em geral.
Serão 38 mil os inquéritos a chegar à casa dos
residentes no município,
sendo também possível
responder por via digital.
A edil salientou ainda as
estratégias utilizadas para
construir um plano municipal com esta importância, que deverá refletir um
diagnóstico rigoroso e que
incide de diversas áreas:
saúde, educação, habitação, ação social, cultura,
desporto, rede-viária, teci-

a população e prestou contas da atividade municipal
no mandato que agora finda, tendo feito um balanço
positivo. No total foram 21
visitas a todo o concelho e a
autarca reconheceu que todas as freguesias foram desafiantes à sua maneira. Além
disso, o interesse e participação dos vilacondenses foram
notáveis, segundo enalteceu.
Numa nota final, a presidente considerou esta iniciativa
uma ideia feliz e frisou que
outros municípios pretendem realizar o mesmo.
do empresarial, entre outros.
Este documento vai refletir não só a visão e os objetivos do município para
esta década, mas também a
estratégia de atuação tendo
em conta os interesses e necessidades manifestadas por
cidadãos, empresas e entidades diversas. A primeira
parte do Plano está completa, pois todas as entrevistas
foram realizadas, mas fica a
faltar a auscultação da população e posteriormente uma
análise. De acordo com a
autarca estima-se que o do-

cumento estará pronto no
final de julho e será tornado público e distribuído em
Vila do Conde a partir dessa
data.
EDIL FAZ BALANÇO
POSITIVO NO FIM
DE PRESTAR CONTAS
AOS MUNÍCIPES
Chegou ao fim a iniciativa “Câmara Fora de Portas”
em Vila do Conde. A presidente Elisa Ferraz, acompanhada pelos vereadores
do movimento NAU, ouviu

APRESENTADO LIVRO
SOBRE PRESIDENTES
VILACONDENSES

edilidade vilacondense e
mereceu o elogio de Elisa
Ferraz, pelo trabalho de
investigação desenvolvido ao longo de 5 anos que
culminou na edição de
um “valioso documento
que se traduz na memória
e história do concelho”. Na
cerimónia de lançamento
participaram o presidente
da Assembleia Municipal,
Lúcio Ferreira, o historiador vilacondense António
Carmo Reis, atuais autarcas e o ex-presidente da
Câmara, António Amorim, assim como familiares de ex-presidentes,
entre outras individualidades.

O livro “Os Presidentes
da Câmara Municipal de
Vila do Conde (1822-2020)”
foi apresentado no Teatro
Municipal. Trata-se de uma
obra em dois volumes, da
autoria de
Adelina Piloto, investigadora da história local, que
retrata todos os líderes da
autarquia nos últimos 200
anos. A concretização desta
obra contou com o apoio da

BOMBEIROS FESTEJARAM 109º ANIVERSÁRIO
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde celebrou 109 anos de existência
no passado dia 30. O programa comemorativo contou
com a presença da autarca
Elisa Ferraz, que aproveitou

a oportunidade para endereçar as felicitações à Direção e a todo o Corpo Ativo,
reiterando o elevado apreço
pela Associação e pelos relevantes serviços prestados à
comunidade.
O assinalar da data in-

cluiu a tradicional romagem
ao cemitério, bênção de três
novas viaturas, desfile pelas
ruas da cidade, condecoração aos bombeiros pelos 5,
10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos
de serviço e promoção de
novos Bombeiros.
Pub
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RANCHO TRICANAS
DO CIDRAL FESTEJOU
101º ANIVERSÁRIO
O Rancho Tricanas do
Cidral festejou no passado
sábado o 101º aniversário.
O programa comemorativo arrancou ao final
da tarde com a celebração
de uma missa de ação de
graças na igreja Matriz.

Os festejos passaram à noite
para a sede da Associação
Cultural e Recreativa da Matriz, presidida por António
Quilores, tendo sido hasteada a bandeira e inaugurado o
trono de Santo António, desta vez num espaço interior.

CÂNDIDO LANDOLT RECORDADO COM REEDIÇÃO DE ROMANCE
Em comemoração do centenário da morte de Cândido Landolt, a União das
Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai decidiu
lançar uma reedição do livro
“As Bodas de uma Poveira”.
A sessão de apresentação do
romance decorreu no passado sábado à tarde na Biblioteca Diana Bar, sendo uma
homenagem ao autor, mas
essencialmente a recuperação de uma obra que conta
muito da realidade poveira

na viragem do séc. XIX. A
obra está agora à venda por
5 euros, revertendo o valor
para o Instituto Madre Matilde.
DIA DO PESCADOR
COM REPUBLICAÇÃO
DE GLOSSÁRIO
Assinalando a celebração
do Dia do Pescador, a 31 de
maio, a União das Freguesias da Póvoa de Varzim,

Beiriz e Argivai republicou
um glossário dos “Dizeres &
Curiosas Expressões do Pescador Poveiro”. Trata-se de
um apanhado que na origem
foi realizado pelo etnógrafo Santos Graça e que o fez
constar no seu livro “O Poveiro”, lançado em 1932. Esta
republicação recente da junta está à venda em todas as
Delegações por dois euros,
mas o valor reverterá para o
instituto Madre Matilde.

TODAS AS ESCOLAS DERAM AS MÃOS PARA EDITAR LIVRO
O Município da Póvoa
de Varzim e a Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares apresentaram o resultado do projeto concelhio
de escrita colaborativa. O
livro ‘A Várias Mãos #4’ é
dinamizado pelos professores bibliotecários e Biblioteca Municipal Rocha
Peixoto, envolvendo todos

os agrupamentos e escolas
secundárias locais.
As sessões foram realizadas em contexto de aula e
em articulação com os docentes dos alunos, desde o
pré-escolar até ao ensino
secundário, nos vários estabelecimentos de ensino. A
apresentação decorreu no
Cine Teatro Garrett e con-

tou com a presença do vice-presidente da Câmara,
Luís Diamantino. O mote
foi ‘A nossa Terra’, com estrutura e conteúdo na modalidade de Prosa, tendo
assim ficado concluído um
projeto iniciado no ano letivo 2019/2020, mas que a
pandemia só agora permitiu finalizar.

ÁLVARO MAIO APRESENTOU “ALA! ALA ARRIBA!”
O livro “Ala! Ala Arriba!”,
de Álvaro Maio, foi lançado
no primeiro sábado deste
mês no Cine-Teatro Garrett. O autor foi o vencedor
da edição 2020 do Prémio
Fundação Dr. Luís Rainha/
Correntes d’Escritas que
distingue uma obra literária
inédita – de romance, contos ou poesia – escrita em
português e cuja temática
seja a Póvoa de Varzim.

Álvaro Manuel Oliveira
Maio concorreu sob o pseudónimo “Zé Pescadinha”,
com o trabalho que, agora,
apresentou num evento que
também teve vários momentos musicais e artísticos.
A escrita vem já dos tempos de infância e como autodidata aprendeu a tocar
alguns instrumentos musicais de onde sobressaem a
guitarra e o piano. Durante

anos foi autor de crónicas e
poesias, algumas delas editadas.
Em março deste ano foi
nomeado Presidente Intercontinental da Union Hispanomundial de Escritores
para os Países de Língua
Portuguesa e é, atualmente,
comissário para o Festival
Mundial de Poesia WPF-FMP que se realizará em
Portugal no final do verão.
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AIRES PEREIRA: ‘EM 2013 CANDIDATEI-ME A UM
PROJETO DE 12 ANOS PARA A PÓVOA DE VARZIM’
Aires Pereira, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, foi convidado pela Onda Viva para uma grande entrevista. Os motivos e os objetivos da
recandidatura recentemente anunciada, a abordagem a eventos marcantes neste mês de Junho (época balnear, Dia da Cidade e São Pedro) e diversos
outros temas da atualidade municipal estiveram em destaque. Neste especial preparámos a síntese das ideias principais.
‘PREPARAR A PÓVOA
PARA O FUTURO
ATRAVÉS DO PLANO
ESTRATÉGICO’
“A decisão da minha recandidatura foi tomada
há 8 anos quando avancei
pela primeira vez. Candidatei-me a um ciclo de 12
anos com um conjunto de
projetos e de objetivos que
estamos a concretizar. Este
projeto vai além de cada
um dos ciclos políticos e
dos mandatos de 4 anos.
Esta é uma candidatura
muito especial porque prepara a Póvoa para o futuro,
através daquilo que nós já
divulgamos: o Plano Estratégico 2030. Tivemos a
participação de muitas pessoas que estiveram interessados em refletir e preparar
o concelho para a próxima
década. Dialogamos com
representantes dos partidos da oposição e foi aprovado por unanimidade um
plano que nos prepara para
o que aí vem. Enquanto
presidente de Câmara sou
responsável pelo passado
e por aquilo que estamos a
projetar para o futuro. Daí
esta esta minha recandidatura, que é natural, vai de
encontro ao que eu tenho
dito e com o propósito de
há 8 anos”.
‘SE VENCER, PEDIREI
COLABORAÇÃO
DA OPOSIÇÃO’
“Faço parte de uma força
política que está no poder
desde 1989 e temos ganho
todas as eleições ao longo
deste período, quer sejam
autárquicas, legislativas ou
presidenciais. O PSD é uma
força bastante hegemónica
na Póvoa de Varzim e isso

pode dar a sensação que vencer é natural, mas no fundo
resulta do trabalho que vamos fazendo. É importante
que quem é candidato e faz
parte da estrutura tenha humildade de falar com os poveiros da mesma forma que
falamos da primeira vez, ou
seja que ninguém se sinta
com o ‘rei na barriga’ e pense
que isto já está ganho e que
portanto não é preciso fazer
campanha e explicar os objetivos aos eleitores. Apelo
à humildade democrática,
como a tive após ganhar as
últimas eleições e fui convidar vereadores da oposição
para fazerem parte do nosso projeto. Não precisava de
o fazer pois tinha maioria,
mas isto só faz sentido se o
projeto for abrangente e se
nós envolvermos as forças
políticas que estão representadas nos órgãos e que queiram participar. Se vencer irei
pedir novamente a colaboração e se estiverem disponíveis terei a mesma postura.
É importante que isto não
seja o projeto do PSD, mas o
projeto de todos aqueles que
participam na vida da nossa
sociedade e da Póvoa de Varzim”.
‘99% DAS PESSOAS
SÃO RECANDIDATAS
NO PSD’
“Num ciclo eleitoral, tendo tudo corrido com normalidade, não havendo
nenhuma situação desconfortável que pudesse levar a
substituições de pessoas, a
continuidade é sempre muito importante porque todos
estão já imbuídos do mesmo
espírito, conhecem o projeto
e participaram na elaboração das propostas. Não faz
sentido mudar por mudar e

portanto é com esse objetivo
que recandidatamos quase
toda a gente nas Juntas de
Freguesia, exceto Laundos.
Diria que 99% das pessoas
são recandidatas e fazem
parte do projeto iniciado há
8 anos e que vamos concluir
no próximo mandato. A lista
à vereação vai ser divulgada
no nosso ‘timing’, mas tudo
indica que não haverá qualquer alteração. De resto, as
nossas listas contam com
mais de 400 pessoas para
todos os órgãos, que esperemos sejam reconhecidas
pelos eleitores como fazendo
parte de uma candidatura
com credibilidade, sendo
que mais de metade não têm
ligação partidária”.
‘BOM RESULTADO
É GANHAR E
TER MAIORIA’
“Um bom resultado para

o PSD e para qualquer partido é ganhar as eleições e
ter mais um voto do que a
oposição. Naturalmente que
o objetivo é ter uma maioria
confortável que nos permita
executar o nosso projeto e
fazer com que haja estabilidade porque as autarquias
são entidades que têm muita
dificuldade em ser geridas
sem ser por maioria. Nos
próximos anos anos teremos
um desafio tremendo, se calhar com a última dotação
financeira que irá ser colocada ao serviço do país para
que os concelhos e o conjunto do país se modernizem,
sejam mais competitivos e
tenham melhores condições
para os cidadãos. Tal não é
compatível com perturbações no executivo que dificultem a concretização de
um projeto que tem de ser
naturalmente sufragado por
todos. Também não faço a

mínima ideia se haverá as
8 candidaturas que se fala.
Há partidos novos a surgir
e a tentar implantar-se no
poder autárquico, mas não
sabemos qual é o reconhecimento que o eleitorado
vai ter dessas novas criações e dessas novas propostas, que terão as suas
dificuldades em arranjar
também
protagonistas
para além dos cabeças de
lista. Estamos em meados
de junho e ainda só há três
candidatos oficiais no terreno, mas com humildade
democrática me submeto
ao que vier a ser o veredito
dos poveiros sobre os projetos e pessoas que forem
às urnas. O tempo já não
é muito e a pandemia cria
dificuldades para um trabalho de proximidade que,
se ainda não foi feito por
antecipação, terá maiores
dificuldades”.
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‘NÃO PODEMOS PERMITIR QUE A NOITADA DE
SÃO PEDRO COLOQUE EM CAUSA O VERÃO’
“Nós não podemos baixar a guarda. Vejam o que
sucedeu em Braga e Lisboa.
Ambas recuam no desconfinamento porque não tiveram cuidado em duas
noites de comemorações
por causa do futebol. Não
podemos ter vergonha de
falar disto. Duas noites tiveram um mau resultado.
Nós não podemos permitir
que a noitada de São Pedro
coloque em causa todo o
nosso verão e podermos
continuar a desconfinar
para recuperar a nossa vida
normal. O que vai acontecer na Póvoa é que as forças
de segurança e a autarquia
estão a montar uma operação em que não será possível comemorar na rua,
com bares a funcionar ou
fogareiros no exterior. Para
conquistar o resto dos dias,
teremos de festejar dentro
de casa e com o mínimo
de pessoas, de preferência
apenas em ambiente familiar e sem pessoas de fora.
Entretanto, reativamos a
atividade das nossas rusgas
e foi já gravado um programa com a participação
de cada um dos bairros
que será exibido no dia da
noitada no Porto Canal.
Vamos poder assistir a esse
momento nas nossas casas
e foi importante fazer isto
para a sustentabilidade
das associações, que foram
ajudadas e assim não deixamos cair as nossas tradições dois anos seguidos.
Para o ano, quando voltar
a normalidade, será mais
fácil reativar tudo isto.
Este será um São Pedro
mais triste, sem festa nas
ruas, mas uma noite não
pode colocar em causa as
semanas seguintes. Alguns
comerciantes não ficarão

contentes, mas julgo que
uma noite não vale as outras 90 noites que temos pela
frente. Em relação à população poveira, acho que tem
tido um comportamento
verdadeiramente exemplar
durante a pandemia, cumprindo as indicações com
respeito e segurança. Não é
por acaso que nesta altura
somos um dos concelhos do
distrito com menor número
de casos de Covid-19. Isso é
fantástico e deve-se ao comportamento defensivo dos
poveiros. Não tenho dúvida
nenhuma que as pessoas vão
entender, respeitar e proteger-se”.
‘ENGANAM-SE SE
ESPERA UMA
PRAIA POLICIADA’
“Este ano temos uma épo-

ca balnear com algumas singularidades, desde logo porque foi a primeira vez que
as competências passaram
para a Câmara e foi tudo
tratado com muito tempo
de antecedência no que diz
respeito aos licenciamentos
e à organização do areal.
O Município estabeleceu
protocolos com as diversas
entidades
anteriormente
responsáveis para que não
houvesse perturbação no
processo e foi tudo simplificado num único sistema
tarifário que já decorreu na
autarquia. Seguiram-se reuniões com os concessionários, que são responsáveis
pelas praias, tratamos das
questões de segurança com
a associação Os Delfins, que
coloca os nadadores salvadores na praia. Tudo foi
montado antecipadamente

e está pronto para funcionar
até 12 de setembro. Voltamos
mais uma vez a ter a atribuição de várias bandeiras azuis
nas nossas praias. Fizemos
um esforço para o regresso
das brigadas mistas entre
Polícia Municipal e PSP para
aumentar os índices de segurança e tranquilidade necessários. Este será também
mais um ano marcado pela
pandemia, com afastamento
entre barracas, com as bandeiras que sinalizam a lotação das praias e esperamos
que haja razoabilidade das
pessoas para respeitar aquilo
que são as regras que estão
definidas para tudo decorra
com normalidade. A época
balnear é muito importante para a Póvoa de Varzim,
para os setores da restauração e hotelaria, que criam
emprego nesta altura. Have-

rá proibição de circulação
na Avenida dos Banhos ao
fim de semana para aumentar a área de fruição
por parte das pessoas e o
estacionamento tarifado
voltou para diminuir a
pressão sobre a zona das
praias. Julgo que há todas
as condições para correr
bem, sem qualquer tipo
de perturbação, queiram
as pessoas cumprir as
regras definidas. Agora
enganem-se se estão à
espera de uma praia policiada. Tem de ser cada
um de nós a avaliar a cada
momento se tem ou não
condições para estar na
praia naquele momento
e se poderemos usufruir
desse espaço, ou seja não
podemos ir todos ao mesmo tempo para o mesmo
sítio”.

ANO MUITO POSITIVO APESAR DO IMPACTO DA PANDEMIA
“O último ano registou
grandes investimentos no
concelho graças a uma
gestão equilibrada das nossas contas num ano muito
exigente e marcado pela
pandemia. Baixamos a despesa e aumentamos a pou-

pança, conseguindo bons
resultados financeiros sem
aumentar o endividamento,
mesmo sem qualquer apoio
do Governo pelo esforço feito durante a pandemia. Foi
também este rigor e cuidado que nos permitiu apoiar

de várias formas quem teve
grandes dificuldades neste período e as instituições
que nos fizeram solicitações. Quem pediu ajuda foi
atendido. Também quero
realçar que em termos de
política fiscal damos 10x0

a qualquer município aqui
à volta: temos o IMI mais
baixo, não cobramos derrama, devolvemos 1% do IRS
e temos a água mais barata
por não a termos concessionado, sendo que no futuro
será possível baixar a fatura

das pessoas que colaborarem na recolha dos resíduos no sistema porta a
porta. Temos de gerir bem
os nossos recursos para
modernizar o concelho e
dar melhores condições a
quem aqui vive”.
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DIA DA CIDADE COM QUATRO HOMENAGENS
E INAUGURAÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO
“O mês de junho é muito
importante para a Póvoa.
Se tudo fosse normal começávamos a 10 de junho e
dias adjacentes com a celebração do grande encontro
associativo concelhio no
nosso Parque da Cidade.
O ano passado não fizemos
e este ano também não foi
possível juntar todas as coletividades naquela que se
tornou a festa da Póvoa nos
últimos anos.
Felizmente vai ser possível retomar a celebração do
Dia da Cidade neste 16 de
junho com a cerimónia solene no Cine-Teatro Garrett a partir das 18h. Haverá
quatro homenagens, duas
já previamente anunciadas, mas adiadas do ano
passado. Uma delas a uma
pessoa que deixou uma
marca muito forte na Póvoa de Varzim e em várias
associações locais, que dele
têm muitas saudades pela
disponibilidade constante.
Ao General Armando Soares Ferreira, que dedicou
cerca de 20 anos de serviço
no concelho, 6 dos quais ao
comando da Escola de Serviços, irá ser atribuído o estatuto de Cidadão Poveiro
porque entendo fazer todo
o sentido em reconhecer
esse trabalho de abertura
do quartel e da atividade
militar à sociedade civil.
Também era conhecida a
homenagem à Associação
Capela Marta, que completou 70 de interpretação coral. É uma entidade
com um trabalho notável,
que fala por si, levando o
nome da Póvoa de Varzim
a muitos lados e que organiza um festival fantástico. Vai receber a Medalha
de Reconhecimento (grau
ouro), tal como o Rancho

Folclórico de São Pedro de
Rates, que celebrou 50 anos
de brilhante atividade e será
por isso reconhecido, como
é tradição a quem comemora meio século de serviço.
Finalmente, decidi homenagear um ‘senhor-instituição’ como é o Luís Leal. Não
há nenhum jornalista na
Póvoa de Varzim nem ninguém que gosta de desporto
que não o conhece. Entendi
que era tempo do Município
lhe prestar a devida homenagem por aquilo que foi a
dedicação dele. Ele é ‘pai’ de
muitos jornalistas na Póvoa
de Varzim. Lembro-me bem
quando era miúdo e passava
na Tipografia Frasco porque achava fantástica a forma como se fazia o jornal e

o Luís Leal a todos recebia
com aquele sorriso dele. Depois há também o grande
amor ao Varzim, clube que
vive 24 horas por dia. Esta é
também a forma de homenagear o jornalismo local e
acho importante estarmos
atentos a esse processo porque o digital não me satisfaz.
A história local há-de ser
feita do papel e daquilo que
nós deixamos escrito. Fazia todo sentido que o Luís
Leal tivesse este reconhecimento como símbolo de
um setor importante para o
poder local. Ele foi responsável durante muito tempo
do Comércio da Póvoa, um
jornal insuspeito e que teve
um papel determinante na
nossa história. Portanto, são

estes quatro os homenageados numa cerimónia que
será naturalmente contida e
não haverá aquele encontro
que fazíamos sempre no fim
no Casino com todas as associações porque não é possível. Será uma cerimónia
restrita por força da lotação
do Garrett, que não poderá
estar cheio como costumava
estar.
Aproveitaremos este dia
para inaugurar o parque de
estacionamento da Matriz
com capacidade para 450
automóveis. É uma oferta
de estacionamento no centro da cidade com uma cobrança de baixo custo, com
um preço muito interessante, mas que não poderia
ser gratuito para não entrar

em conflito com outros
parques concessionados.
Para os moradores da Matriz há uma diferenciação
positiva, com um custo
mensal de dez euros, para
garantir lugar a quem ficou sem estacionamento
devido à requalificação
do bairro. De resto, o
parque junto ao Hospital
continuará a ser gratuito,
assim como nada será cobrado no parque junto ao
MAPADI, sendo que os
equipamentos eletrónicos
que estão a ser instalados
são apenas para contagem
dos automóveis e posterior informação da taxa
de ocupação para quem se
dirige à cidade saber onde
poderá estacionar”.

POLÉMICA COM A CAMISOLA POVEIRA UNIU POPULAÇÃO
“A polémica da réplica e
uso abusivo da Camisola
Poveira por uma empresa
dos EUA teve o condão de
nos unir a todos de forma
muito forte. Os poveiros
acordaram para a importância deste bem cultural

do nosso património local.
Graças a isto temos agora
dezenas de pessoas a aprender a produzir de forma
original esta peça artesanal,
que é algo que temos de preservar com um símbolo de
qualidade. Este foi um dos

processos que mais mobilizou a população em torno
de um símbolo da identidade que fomos construindo
nas últimas décadas. Nunca
ninguém se tinha revoltado
como nós, povo poveiro, na
defesa de uma tradição e

no reconhecimento da propriedade artesanal. Quem
se mete connosco, mete-se
com um vespeiro, como disse a Tory Burch. Felizmente,
por proposta do Município,
foi agora criada uma associação governamental que

nos irá defender neste tipo
de questões. Este foi claramente um dos aspetos mais
marcantes deste mandato”
e que queria realçar por
tudo aquilo que envolveu e
significou para a Póvoa de
Varzim.
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11 MILHÕES PARA AMPLIAR HOSPITAL
E ELOGIOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO
“Estou muito satisfeito por termos conseguido
avançar de vez com a ampliação da unidade da Póvoa do Centro Hospitalar
e a construção de um novo
edifício. Está na fase final
para a abertura do procedimento concursal para uma
empreitada de quase 11
milhões de euros. De uma
vez por todas teremos uma
unidade moderna no centro da cidade e isso mudará
a forma como utilizamos o
nosso hospital. Ficará também afastado o receio de
perdermos valências para
o Hospital Pedro Hispano
e os profissionais que lá
trabalham terão um projeto de futuro. Tudo isto se
deveu à cedência do Município do espaço das antigas
oficinas militares, que tão
útil tem sido neste período
de pandemia e já permitiu
ampliar a área da urgência
e criação de outros espaços.
Quem agora for ao hospital
já quase nem reconhece o
que antes era. Nunca vou
desistir de ter aqui uma
unidade de excelência para
cuidar da nossa saúde. Jamais embarcaria em projetos privados que tomem a
supremacia sobre o SNS e o
retirem do nosso concelho.
Felizmente o Ministério da
Saúde reconheceu isto e vamos continuar a lutar passo
a passo pelo futuro de um
hospital com uma urgência
médico-cirúrgica 24 horas
por dia. Não seria possível
imaginar a saída do Hospital daquela zona e o movimento de pessoas que se
iria perder.
Ainda na área da saúde,
como é reconhecido, temos
tido um desempenho de
excelência no centro de vacinação contra a Covid-19.
Estamos a vacinar cerca de
800 pessoas por dia e acredito que teremos mais de
70% da população poveira
vacinada no fim do verão.
Se não houver nenhuma
regressão no desconfinamento, julgo que teremos
condições em breve para
voltar a retomar a nossa
vida coletiva associativa na
cultura, no desporto municipal e no desporto sénior,

que são áreas fundamentais,
sobretudo para os jovens e
idosos, neste caso também
com o regresso da atividades
dos centros ocupacionais”.
ESCOLA FLÁVIO
GONÇALVES
PRONTA EM
SETEMBRO
“Só neste mandato investimos mais de 10 milhões de
euros no parque escolar do
concelho, numa ação de proximidade com várias intervenções que melhoraram as
condições para a comunidade educativa em vários estabelecimentos de ensino que
precisavam de obras, recuperando-os e modernizando-os, em vez de construir
novos centros escolares.
Destaco a notável obra feita
na EB 2,3 de Aver-o-Mar e
nesta altura está já em fase
de conclusão a remodelação
da Escola Flávio Gonçalves,
que estará pronta no início
do próximo ano letivo para
não haver mais qualquer
perturbação, num trabalho
notável da empresa que ganhou o segundo concurso
para terminar a requalificação. Também já não temos
escolas com amianto e teremos o pavilhão da Escola
Secundária Eça de Queirós
também pronto para o início

da próxima atividade letiva
e para ficar ao serviço dos
clubes”.
À ESPERA DO
GOVERNO
PARA AVANÇAR
NÓ NA A7
“Há mais de meio ano que
está nas mãos do Ministro
das Infraestrutura a decisão de avançarmos com a
construção do nó da A7 em
Balasar. Não vejo ninguém
preocupado com isso. Esperamos uma autorização
para uma obra que não necessita sequer dinheiro. Já
está montado o modelo de
financiamento para a execução com o prolongamento
da concessão por mais seis
meses. Falta só a decisão
política do Governo. Houve
entendimento entre as autarquias da Póvoa e de Famalicão, da diocese de Braga por
causa do futuro Santuário da
Beata Alexandrina e a própria concessionária que fez
os estudos necessários e o
projeto base”.
ORGULHO NO
CRESCIMENTO
DO PARQUE
INDUSTRIAL
DE LAUNDOS
“O nosso tecido econó-

mico é muito diverso, mas
no passado nunca tivemos
grandes fábricas, com exceção do Quintas e das conservas. No entanto, no Parque
Industrial de Laundos, por
exemplo, temos agora várias empresas de excelência
e agora vemos vida naquele
espaço. Entre outras, temos
a Poveira, a Mercadona e a
Ecosteel em franco crescimento na área produtiva e
a dar trabalho a centenas de
pessoas cada uma. Estamos
a atrair investimentos de milhões e com emprego qualificado graças à dinâmica do
município para facilitar a
vinda das empresas”.
PÓVOA ARENA
HÁ SEIS MESES
À ESPERA
DE DECISÃO
DO TRIBUNAL
“Não sei em que ponto
está a situação. Uma associação local, criada 15 dias
antes do início da empreitada, moveu uma ação no Tribunal Administrativo com
uma providência cautelar
que conseguiu suspender a
obra de demolição da Praça
de Touros. Nos últimos seis
meses temos assistido a um
conjunto de manobras dilatórias e não há ainda uma
decisão que permita avan-

çar. Só podemos pacientemente esperar pela justiça,
sendo certo que isto está a
trazer imensos prejuízos
ao erário público porque
a obra está adjudicada e
deveria faturar cerca de
300/400 mil euros por
mês, podendo o empreiteiro vir a fazer prevalecer
os seus direitos no final
do processo. Tudo fica
pendurado devido a uma
ação que tem um objetivo
oculto relacionado com a
realização de touradas naquele sítio. As pessoas não
tiveram coragem e foram
por outro caminho, só que
nada disso está em causa,
como todos já perceberam.
Esta situação atrapalha o
desenvolvimento daquela
zona da cidade, que engloba Varzim e Desportivo,
se calhar por muitos anos.
Espero que as pessoas estejam depois à altura de assumir as responsabilidades
nessa matéria”.
HABITAÇÃO SOCIAL
E REDE VIÁRIA
ENTRE AS
PREOCUPAÇÕES
“Outro
investimento
muito interessante está a
feito na área da habitação
social. Temos uma estratégia local aprovada para
a construção de mais 200
habitações e existe oportunidade para melhorar
outras 60. Serão mais 26
milhões de euros nos próximos anos para resolver
os problemas de mais de
mil pessoas, com uma
aposta nos mais jovens e
na fixação no concelho.
Em termos de rede viária
está a ser finalizada a obra
na EN13 e a ampliação da
Via B deve ficar concluída
no início do outono, preparando uma alternativa
de circulação rodoviária
na cidade que irá permitir limitar a circulação de
pesados na zona urbana.
Aguardamos também o
desenvolvimento do concurso metropolitano de
transportes públicos que
trará um sistema mais eficiente e amigo do ambiente”.
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21/22 PREPARADO COM MEXIDAS NO PLANTEL
O Varzim começou a
apresentar as novidades do
plantel para a próxima temporada que, mais uma vez,
vai disputar a II Liga, sob comando de António Barbosa.
O médio Zé Tiago, de 32
anos, que na época transata esteve ao serviço do
GD Chaves, foi a primeira
aposta. Também proveniente dos flavienses chegou o
lateral esquerdo João Reis,
de 28 anos. Ainda do clube
transmontano vem Luís Silva, médio de 28 anos. Para a
baliza foi contratado Tiago
Pereira, guarda-redes de 25
anos que alinhava no Braga
B. Do Vizela e para o ataque
chega Octávio Barros, mais
conhecido por ‘Tavinho’, um
extremo de 27 anos.
No que diz respeito a renovações, já foi assegurada
a continuidade do médio
Nuno valente, do central
André Micael e do lateral-esquerdo Tiago Cerveira.
De saída estão já alguns
jogadores como confirmou
o clube. Rui Moreira, Fatai e
Patrick receberam propostas
para renovar, mas não houve
acordo. Também terminou o
vínculo com Rui Coentrão,
Nélson Agra, André Vieira,
Boubakary Diarra e Nego
Tembeng.
Também a equipa técnica
foi remodelada com a entrada de Tó Ferreira, que vai
PROMESSA CUMPRIDA
EM CAMINHADA
O Varzim ficou II Liga e
a promessa de ligar a pé o
estádio ao Monte de São
Félix, em Laundos, foi
cumprida na manhã do
passado dia 6. A ideia partiu da equipa de desporto
da Rádio Onda Viva que
desafiou o treinador António Barbosa a fazer o percurso que termina no topo
do escadório. O técnico

sua vida, o empresário assegura que serviu o clube que
ama “com todo o empenho e
dedicação”, mas no passado
dia 28 de maio formalizou
a demissão: “Com todos os
meus defeitos e virtudes,
assumo as minhas responsabilidades neste percurso tão
árduo. Por motivos pessoais
não me é possível continuar.
O Varzim estará sempre no
meu coração”.

assumir funções como treinador de guarda-redes da
equipa principal. Trata-se de
um antigo guardião, agora
com 49 anos, que na última
década assumiu esta nova
faceta na modalidade, tendo
vindo para a Póvoa enfrentar
um novo desafio na carreira.
Tó Rocha, que desempenhou
o cargo nas últimas épocas,
deve assumir outras funções
no clube.
Entretanto, o recuperador
físico Vítor Pimenta também
decidiu interromper a ligação ao clube, “por motivos
profissionais e devido ao início de novos projetos fora do
contexto futebolístico”.

três jogadores que representavam a equipa B: Gonçalo
Silva, Tomás Vaz e Pablo
Luigi.

plantel principal. O mais
jovem é Tiago Torres, médio de 18 anos que joga no
clube desde que ingressou
nas escolinhas. O médio Zé
Carlos, de 19 anos, chegou
ao Varzim na época 19-20,
tendo jogado pelos juniores
e equipa B. O atacante Nathan Sheye, de 19 anos, veio
esta época para a Póvoa e
alinhou pelos sub21 e equipa B.
Refira-se que o clube decidiu também não renovar os
contratos profissionais com

Há uma baixa de vulto na
direção do Varzim e logo
num lugar de topo, em concreto na vice-presidência. Os
motivos invocados “são pessoais”, segundo o demissionário Américo Campos. Ao
encerrar “um capítulo” da

episódio após a despromoção dos vilacondenses à II
Liga, onde vão reencontrar
os poveiros 13 anos depois.
Ora, a descida dos rioavistas
foi celebrada por alguns var-

zinistas, que deixaram um
caixão junto ao estádio do
Rio Ave. Os visados não se
ficaram e decidiram incendiar esse mesmo objeto no
estádio do Varzim.

AMÉRICO CAMPOS
DEMITIU-SE

TRIO JOVEM
PROMOVIDO
O Varzim promoveu três
jogadores da formação ao
acompanhou a comitiva de
quase 40 pessoas que foi sendo saudada ao longo dos dez
quilómetros de caminhada.
À chegada estava Luís Leal,
sócio número 3 do Varzim,
que ofereceu um galhardete
antigo ao treinador em jeito
de reconhecimento.
CAIXÃO
QUEIMADO
A rivalidade entre Varzim
e Rio Ave viveu um novo

EQUIPA FEMININA
FALHA OBJETIVO
DE SUBIDA
NO JOGO DECISIVO
A equipa feminina do
Varzim falhou a subida ao
escalão principal. As varzi-

JOAQUIM JORGE
É O DIRETOR GERAL
Joaquim Jorge é o novo
Diretor Geral para o futebol.
O escolhido tem 50 anos, é
natural de Aguçadoura e foi
futebolista (depois de fazer a formação no Varzim,
passou por Esposende, Gil
Vicente, Paços de Ferreira,
Freamunde, Trofense, Vianense e Joane). Licenciou-se em Educação Física, na
variante de futebol, e quando pendurou as chuteiras
aceitou o convite do então
presidente, Lopes de Castro para ser o Diretor-Geral do Varzim, cargo a que
regressa, devendo António
Miranda permanecer como
diretor desportivo. Além da
experiência em duas épocas
no Varzim, Joaquim Jorge
teve cargos de coordenação
no Fão, no Esposende e nas
camadas jovens do Rio Ave.
nistas estavam forçadas a
recuperar de uma desvantagem de dois golos na segunda mão da final da zona
norte da segunda divisão,
mas ficaram muito longe
do objetivo.
O Vilaverdense veio à
Póvoa vencer por três bolas
a zero, resultado feito na
primeira parte, tendo mostrado estar acima das alvinegras nesta fase da temporada, para desalento do
treinador Roger Pinheiro.
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PÓVOA ANDEBOL FECHA NO TOP 7 NACIONAL

No ano de estreia na elite do andebol nacional, a
equipa poveira que se sagrara campeã da 2ª divisão
confirmou as expetativas
em seu redor, finalizando o
campeonato num brilhante 7º lugar. Naturalmente
que para os responsáveis
do clube poveiro, ainda ter-se-ia podido fazer
melhor, tal a qualidade
evidenciada contra adversários de maior investimento e já com nome na
praça. Porém, esta foi uma
época de aprendizagem e
com o objetivo traçado de

que a aposta será ainda mais
ambiciosa, tanto na equipa
sénior como na formação.
HUMBERTO GOMES
FOI O MAIS
MEDIÁTICO

criar condições para desafios ainda mais ambiciosos
no futuro. Um projeto que
tem merecido os mais rasgados elogios da comunidade,
com forte adesão de muitas
empresas que se revêm no

trabalho desenvolvido pelos
dirigentes do Póvoa Andebol Clube. O campeonato
terminou com muitas certezas, nomeadamente sobre
saídas e entradas para a nova
época, levando a acreditar

Para além da qualidade

individual, Humberto Gomes acabou por colocar o
nome do clube e da cidade
na rota internacional do
andebol. Uma participação
fantástica ao serviço da seleção no Mundial, que lhe
valeu o prémio do guarda-redes menos batido (na es-

tatística) e é quase certa a
presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Como promoção ao Póvoa Andebol e
também à cidade da Póvoa
de Varzim, a sua contratação acabou por se revelar
um verdadeiro trunfo.

PÓVOA FUTSAL / VARZIM CONTINUA NA II DIVISÃO
Evitar cair no recém criado terceiro escalão do futsal
nacional acabou por ser o
melhor que os comandados
de Miguel Marinho conseguiram numa época marcada pela pandemia. Depois de
uma longa paragem e de um
regresso com o apuramento
para a segunda fase, chegar
à derradeira jornada a precisar de vencer acabou por
ser o maior desafio. Contra
o Bairros, os poveiros vive-

nos últimos 25segundos,
mas a consentir a igualdade
nos derradeiro lance. Sem
almejar a subida, o cenário
de descida de divisão chegou
a pairar, mas felizmente foi
contrariado pelos resultados
das outras séries.

ram todo um carrossel de
emoções, que só terminaram
muito para além do apito fi-

nal. O jogo acabou empatado
a 4 golos, com a equipa poveira a conseguir vantagem

FEMININO NO
FIM DA LINHA
O futsal feminino vai deixar de fazer parte do clube

poveiro. Depois do adeus
do técnico Rui Casanova,
que também terminou uma
década de ligação ao emblema, tanto na formação masculina e feminina como também como líder da equipa
sénior que marcou presença
em três épocas na elite nacional. Este virar de página será
explicado em Assembleia
Geral, agendada para esta
terça-feira, dia 15, na sede do
Clube.

LOBOS DO AREAL BUSCAM PERMANÊNCIA NA ELITE
A equipa de futebol de
praia do Varzim perdeu os
dois jogos da jornada dupla realizada no passado
fim de semana, mas venceu a partida realizada em
Aguçadoura no passado
feriado.
Os varzinistas começaram por derrotar em casa
o Chaves por 6x3, mas fo-

ram derrotados pela Casa do
Benfica de Loures por 2x1
no domingo e pelo Buarcos
por 5x4 no sábado.
Estes resultados deixam os
lobos do areal na sexta posição do Campeonato de Elite,
em igualdade com o Chaves,
com 9 pontos após 10 jogos
efetuados, estando em zona
de permanência a quatro

rondas do fim. O próximo
desafio será só no final de
julho dado que a competição irá agora parar devido
aos compromissos da seleção nacional. Pelo meio, a
10 do próximo mês, os alvinegros farão a estreia na
Taça de Portugal frente ao
Charneca da Caparica ou
Sesimbra.
Pub
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BASKET: HOMENS SONHAM E MULHERES DESCEM
Assim vai o basquetebol
local, representado pelas
equipa seniores do Clube
Desportivo da Póvoa.
Um domingo carregado de emoções, com a luta
titânica da equipa liderada por Gonçalo Rainha
a chegar ao fim. Desde o
início do campeonato que
se adivinhavam muitas dificuldades, agravadas pela
pandemia e pelos vários
cancelamentos da prova. O
plantel ressentiu-se e a descida à segunda divisão confirmou-se perante o CAD
Coimbra com a derrota
por 44x72. “Todos fizemos

o melhor para que chegássemos a bom porto. Não
o conseguimos e temos que
levantar a cabeça e seguir
em frente”, afirmou o jovem
técnico.
Já a equipa sénior masculina jogou os quartos de

final da Proliga contra o
Sampaense Basket. Desde o
lançamento da bola ao ar que
a superioridade dos comandados do professor José Ricardo foi evidente, cavando
uma diferença no marcador
que nunca colocou em causa
a passagem às meias finais.
Objetivo alcançado e agora
resta aguardar pelo confronto conta o CAQ Queluz, no
próximo sábado, numa final-4 a realizar na Mealhada.
Conseguindo o apuramento
para a final, a equipa poveira
consegue também chegar à
Liga Profissional, o objetivo
traçado pela secção. Sobre

este apuramento e, sobretudo sobre a vitória no jogo,
o técnico poveiro afirmou:
“Todo o que foi pensado
para este jogo foi executado com competência por
todos. Sabemos que iremos
defrontar o Queluz, um ad-

versário muito semelhante
à Sampaense, embora com
maior qualidade técnica
dos seus atletas. Temos
uma semana para nos preparar e chegar à Mealhada
em condições de lutar pelo
nosso objetivo.”

HÓQUEI EM PATINS À PROCURA DA TRANQUILIDADE
Para a equipa sénior de
hóquei em patins do Desportivo da Póvoa a época
não tem sido nada fácil.
Efeitos colaterais da Covid-19 impediram numa
primeira fase que a equipa liderada por Ruben
Fangueiro materializasse
em pontos o potencial do
plantel. Depois do descon-

finamento, a resposta não
poderia ter sido melhor, com

bons resultados a projetarem a equipa. Mais recente-

mente, a forma abnegada do
grupo de trabalho lutar contra as adversidades levou-o
a conseguir uma importante vitória em casa sobre o
Valença por 5x3. Na última
jornada, porém, a equipa
não foi feliz, sendo traída
por uma arbitragem que a
prejudicou. O técnico até foi
expulso, depois de protestar

por ter sofrido uma agressão que o obrigou a ser saturado com pontos na parte inferior do olho direito.
Em busca do conforto dos
pontos que garantam uma
maior segurança face ao
objetivo da manutenção,
os poveiros jogarão em
Fânzeres esta terça-feira
contra o Porto B.

JOVENS VOLEIBOLISTAS
MOSTRAM TALENTO
AO AR LIVRE

As equipas do escalão
mini B de voleibol do
Desportivo da Póvoa estiveram em destaque nos
campeonatos regionais
realizados na Vila das
Aves. Em masculinos o

clube conquistou o primeiro
lugar e em femininos conseguiu a terceira posição na
prova realizada ao ar livre.
Na liderança da comitiva
poveira esteve a professora
Sofia Veloso Gomes.

RUI COSTA NÃO VAI A TÓQUIO E FOI SÉTIMO NA SUIÇA
Ao contrário do que esperava e até planeava, o poveiro Rui Costa não vai participar dos Jogos Olímpicos
de Tóquio. Para as provas
de estrada, o selecionador
nacional optou por João Almeida e Nélson Oliveira que
terão, ambos, de competir na

corrida de fundo e no contrarrelógio, aspeto que terá
sido decisivo para serem escolhidos e o aguçadourense
ficado de fora.
Além desta surpresa, refira-se que Rui Costa teve
também algum azar na Volta
à Suiça, onde foi o primei-

ro a cortar a meta na sexta
etapa, mas acabou desqualificado por sprint irregular
pelos comissários. O ciclista
da UAE Emirates integrou
a fuga desse dia e atacou na
parte final num grupo restrito, tendo celebrado um
triunfo que no entanto lhe

foi posteriormente retirado.
Rui Costa esteve bastante
ativo durante toda a prova e
terminou no sétimo lugar da
geral, a 3 minutos e 43 segundos do camisola amarela,
somando mais 150 pontos
para o ranking da União Ciclista Internacional.
Pub
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

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

ADEUS A UNS, RENOVAÇÃO COM OUTROS

ARRANCOU!

Depois de uma época
atribulada o Varzim já começa a pensar na próxima.
Segundo o site oficial do
clube poveiro, o jogador
Rui Moreira está de saída
ao contrário do defesa esquerdo Tiago Cerveira que
permanecerá na defesa alvinegra.
Quanto à despedida de
Rui Moreira, após duas
épocas ao serviço da equipa
alvinegra, chegou a hora do
adeus. Segundo o clube poveiro, o jogador não aceitou
a proposta de renovação,
pois num futuro próximo

abraçará novos projetos.
Sobre a permanência de
Tiago Cerveira, na sua página oficial de Facebook o

Varzim apenas colocou a
imagem do jogador com
a indicação “renova pelo
nosso clube”, dado que não
adianta o novo período de
contrato profissional do jogador.
Recorde-se que Tiago
Cerveira veste a camisola
alvinegra há duas épocas
e além de ser um jogador
bastante utilizado é ainda um dos jogadores mais
acarinhados pelos adeptos
poveiros.
Chegamos há altura em
que é preciso, deixar ir, renovar e reforçar.

CARAVELA FOI AO FUNDO
Foi com um ano de atraso que finalmente podemos
assistir ao arranque do Europeu de 2020.
Começamos com uma
entusiasmante actuação de
Andrea Bocelli, digna de
continuação por parte da
selecção italiana no Olimpico de Roma, num jogo que
dominou e deslumbrou por
completo.
Uma vitória por 3-0 sobre
uma Turquia que se apresentou com uma equipa interessante e com uma certa
expectativa de surpreender
tudo e todos.
Depois do nulo ao intervalo, aos 53 minutos um
auto-golo de Demiral, que
actua em solo italiano, foi o

SABIAS QUE ...
... o primeiro português
a marcar um golo numa
fase final de um Euro foi
António Sousa, lenda do
FC Porto, que marcou
contra Espanha em 84.

suficiente para desbloquear
o marcador.
Aos 66 minutos, Immobile
fez o segundo para os italianos e deixou as contas turcas
muito mais complicadas.
O pequeno Insigne sentenciou a partida já perto
dos 80 minutos.
Esta selecção, liderada por
Mancini, demonstrou estar
capaz de se apresentar ao
nível de uma Itália de outros
tempos.
Uma selecção recheada de
talento puro e a apresentar
um futebol de enorme qualidade.
É sem dúvida uma selecção a ter em conta para as
contas deste Euro 2020, jogado em 2021.

PAQUITO

E o pior cenário aconteceu mesmo. A caravela foi
mesmo ao fundo. O Rio
Ave Futebol Clube perdeu
nos play-oﬀ frente ao Arouca e desceu de divisão, 13
anos depois da grande epopeia da Vila da Feira. Uma
mescla de tudo que há de
negativo no futebol fez com
quem o emblema Vilacondense nunca encontrasse
o seu rumo, caindo numa
espiral de maus resultados
até culminar nesta tragédia.
Nunca um comum adepto iria prever que a equipa
que fez tremer Milão, iria
tombar aos pés do Arouca. A realidade é que isso
aconteceu. Agora é altura
de refletir, de repensar tudo
que foi feito esta tempo-

rada e tentar encontrar as
respostas para a tormenta
que assolou os Arcos e que
deixou em destroços a caravela Rioavista. É um duro
golpe para todo um projeto
que vinha em crescendo e se
afirmando no seio da elite do
futebol português, ninguém
apagará esta década de gló-

ria mas também ninguém
conseguirá esquecer, tão
facilmente, este desaire
estrondoso que fez cair o
clube para o segundo escalão. É momento para reestruturar, reunir as tropas e
procurar equilibrar as emoções em todos os setores do
clube. O Rio Ave Futebol
Clube tem estrutura para
voltar mais forte, fazer uma
época tranquila e retomar
o seu caminho na primeira
liga, mas para isso, terá de
conseguir encontrar as respostas que expliquem esta
navegação tão turbulenta.
A dúvida que paira no ar é:
“Será que conseguirão fazer
as perguntas certas, ou vão-se limitar à ignorância das
questões?”...

Francisco Saura, conhecido por Paquito, é um filho da terra que cresceu para o futebol no
Rio Ave, onde se formou e despontou na equipa principal em 79/80, temporada em que os
vilacondenses desceram de divisão. Extremo veloz e irrequieto, lesto na fuga à marcação, era
abnegado no seu jogar. Paquito seria fundamental na rota de regresso da Caravela ao escalão
maior, logo na época seguinte. De novo na Primeira, continuou a demonstrar o seu talento.
Tinha uma qualidade de passe que o distinguia. Figura de relevo na equipa que Félix Mourinho comandou rumo a um histórico 5.º lugar, despertou atenções e rumou à cidade berço.
Fez carreira no Vitória SC, foi campeão no FC Porto e representou o Marítimo até que em
87/88 voltou para perto de casa mas desta feita para o Varzim. Os alvinegros acabariam por
descer. Porém, Paquito continuou no primeiro escalão, no Beira-Mar. O tempo fê-lo pisar terrenos mais interiores. Experiente, pautava o jogo. Passou ainda pelo Torreense e pelo Vizela.
No entanto, é na Foz do Ave que o seu legado permanece, sendo um ilustre transmissor da
mística rioavista.

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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FUTEBOL
SELEÇÃO SUB-21: COMPETÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E TALENTO

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

A seleção sub-21 perdeu
a final do Europeu frente à
Alemanha por 1-0. O coletivo português fez um percurso notável e no jogo decisivo
demonstrou maior qualidade
técnica individual, mas perdeu na dimensão física perante um coletivo alemão que
se apresentou muito consistente taticamente, agressivo
e intenso com e sem bola em
vários momentos do jogo. A
equipa portuguesa posicionou-se em 1x4x4x2 no jogo
decisivo, com as entradas
no onze de Florentino para
melhorar o equilíbrio dinâmico e agressividade no

corredor central e de Tiago
Tomás que acrescentou mobilidade e maior capacidade
desequilibrante no ataque à
profundidade. Duas seleções
com identidades de jogo,
princípios e comportamentos
posicionais muito diferentes.
Enquanto Portugal teve capacidade para ter bons equilíbrios e capacidade para ligar
os setores com bola, criou espaços ofensivos e de finalização, em desvantagem no marcador a equipa subiu linhas e
correu riscos, o jogo ficou
mais partido e espaçado e o
coletivo ficou muito exposto
após a perda e deu espaços

que a Alemanha aproveitou
quase sempre bem para sair
em transições rápidas. Apesar da derrota, considero que
o futuro do futebol português
está assegurado, existe uma
geração de jovens jogadores
com enorme talento e qualidade técnica e tática. Continuar a investir na formação
ao nível de melhores infraestruturas e apoios financeiros
aos clubes poderá ser decisivo para continuarmos a ter
uma formação de excelência.
Já conquistamos 6 títulos Europeus de sub-17, 4 em sub19 e 2 campeonatos do mundo em sub-20. Perdemos,

com esta, 3 finais em sub-21,
mas tivemos o mérito de lá
chegar, mais que as palavras
os resultados falam por si.
Desta geração de enormes
talentos ainda constam, entre outros, Pedro Gonçalves, Pedro Neto, João Félix
e Nuno Mendes, que não
participaram neste Europeu.
Na competição destacaram-se individualmente Vitor
Ferreira, Daniel Bragança,
Diogo Queiroz, Fábio Vieira,
Dany Mota e Diogo Costa
que acrescentaram qualidade
técnica e tática elevada ao coletivo bem orientado por Rui
Jorge.

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

Numa ronda final com os
convidados, pedimos um
balanço da participação e
demos a possibilidade fechar a temporada com um
derradeiro palpite: Quem
será o novo Campeão Europeu?
Pedrinho Rocha: “Foi engraçado opinar sobre dois
clubes em que tive o prazer
de jogar. Não foi um época
fácil para os dois e, talvez
por isso, os resultados dos
palpites também se ressentiram. Mesmo com a questão temporal a condicionar,
chegar ao fim em primeiro
deu-me um certo gozo.
Agradeço o convite por se
lembrarem de mim e estarei
sempre disponível para colaborar. O meu palpite para
o sucessor de Portugal no
Europeu é a França”.
Paulo Morim: “Grato pelo
convite e muito feliz pelo
retorno que a iniciativa me
proporcionou. A cada edi-

ção já sabia da classificação
antes de chegar à bomba de
gasolina. Com alguma graça
fui ouvindo algumas bocas,
até porque comecei mal, mas
quase cheguei ao topo. Muitos parabéns ao jornal e espero que seja uma iniciativa a
continuar. Para vencer o Europeu aposto na Itália”.
Rui Jorge: “Estando ligado
ao dirigismo desportivo, este
convite para dar os palpites
junto de tão ilustre painel
deixou-me lisonjeado. Pela
classificação, até nem me saí
mal, com concorrência muito
forte. Foi um ano de aquecimento e estarei disponível (e
com mais traquejo) para tentar chegar ao primeiro lugar.
Fora de brincadeiras, quero
parabenizar o jornal pela iniciativa, que acho muito interessante. No Europeu, a minha aposta vai para a Itália”.
Maria José Correia: Confesso que não sou adepta de
nenhum clube, mas gosto

PEDRINHO
ROCHA
40 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
37 PONTOS

PAULO
MORIM
39 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
36 PONTOS

muito da seleção. Participei
nesta iniciativa com muito
gosto e faço votos para que
os dois clubes vizinhos consigam melhores resultados
no próximo ano. O mesmo
desejo é que Portugal consiga
revalidar o título neste Europeu”.
Rui Maia: “Sendo um homem ligado a várias áreas,
naturalmente também acompanho o desporto, tendo um
clube do coração e os clubes
da terra. Com esta participação, fui procurando estar
mais atento, mas sem muito sucesso. Tanto o Varzim
como o Rio Ave estiveram
abaixo das expetativas e mesmo o Sporting, que acabou
por ser campeão, foi uma
surpresa. Com a minha pontaria, o melhor é não apostar
em Portugal para ganhar o
Europeu. Acredito que temos
muito potencial, mas não sei
se será suficiente para superar uma Alemanha ou uma

RUI
MAIA
34 PONTOS

PAULO
AREAL
34 PONTOS

Itália”.
Paulo Areal : “Uma belíssima iniciativa de amigos para
amigos, com a responsabilidade de estar mais atento ao
desenrolar do campeonato,
jornada após jornada. Não
terão sido as épocas mais felizes para os dois clubes das
nossas cidades, mas melhores dias virão. A minha aposta para vencer o Europeu vai
para Portugal”.
Andrea Silva: “Sempre gostei de desafios e este foi mais
um ‘fora da caixa’ que aceitei
com muito gosto. Naturalmente que esperava mais dos
clubes das nossas cidades,
com o Varzim a conseguir,
felizmente, a manutenção na
última jornada, e o Rio Ave,
surpreendentemente, a descer de divisão. Espero e desejo que ambos consigam fazer
mais e melhor na próxima
temporada. Em mês de Europeu, o meu palpite vai para
que Portugal volte a vencer”.

ANDREA
SILVA
33 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
27 PONTOS

Lúcio Esteves: “Gostei
muito de participar, lembrando um pouco o totobola que jogava noutros
tempos. Não foi um campeonato feliz para os dois
clubes, mas certamente que
farão melhor na próxima
época. Tenho que agradecer
o convite e dizer que podem
sempre contar comigo. Começou o Europeu e o meu
palpite para o vencer vai
para a Itália”.
Pedro Gomes: “Gostei
muito de ter participado
nesta iniciativa, confessando porém que o fiz de
certa forma com a paixão
inflamada pelo Rio Ave.
Um campeonato que não
foi positivo, com a descida imprevisível de divisão
e talvez em consequência
disso a minha classificação.
Para o Europeu aposto na
Alemanha, pois considero
uma seleção terrível quando
chega às finais”.

PEDRO
GOMES
27 PONTOS
Pub
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MODALIDADES

PASSAPORTE EUROPEU, PÓDIOS NACIONAIS,
MEDALHA MUNDIAL E TÍTULOS REGIONAIS
O Atlético da Póvoa
trouxe pódios do Nacional
de Esperanças realizado
em Coimbra no passado
fim de semana. Destaque
maior para Mariana Novo,
que alcançou duas medalhas ao ser vice-campeã
no triplo salto e terceira
classificada no salto em
comprimento. Outros dois
jovens também conseguiram ser vice-campeões:
Simão Simão Bastos nos
3000m obstáculos e Marta
Lourenço nos 5000m femininos.
Em Lousada decorreu o
KM Jovem Regional e Guilherme Moreira sagrou-se

campeão juvenil, enquanto
Roberto Carvalho foi vice-campeão.
O clube esteve também
em destaque no Meeting Cidade de Lisboa realizado no
último feriado. O esperança
Simão Bastos (nos 3000 obstáculos) e os juniores André
Regufe, João Amaro e Pedro
Amaro (nos 5000 metros)
obtiveram as marcas pretendidas para os campeonatos
da Europa Sub-20 e Sub-23.
O quarteto está a caminho
dessas competições sob o
cunho do treinador João
Campos.
Outra atleta em evidência
foi Joana Campos ao obter

a terceira marca mundial
nos 5000 metros marcha
no Campeonato do Mundo
de Atletismo Virtus WPA,
que decorreu na Polónia.
Finalmente, em Vila Pouca de Aguiar, no Campeonato Juvenil do Norte, Guilherme Moreira sagrou-se
campeão do Norte nos 800
metros, com uma marca que
lhe dá acesso ao nacional ao
ar livre, enquanto Rafaela
Santos foi vice-campeã nortenha no salto em altura.
NAVAIS E ATLÉTICO
SOBEM AO PÓDIO
O Regional de Infantis

NADADORA DO FLUVIAL TROUXE
MEDALHAS DE FRANÇA E ESPANHA
Ana Catarina Monteiro
representou Portugal no
Circuito Mare Nostrum
em dois eventos internacionais que também serviram de preparação para
os Jogos Olímpicos de Tóquio. Primeiro, a nadadora
do Clube Fluvial Vilacondense competiu em Canet-en-Roussillon, França,
onde conseguiu destacar-se ao vencer a prova dos
200 mariposa, logrando
ainda um 4º lugar nos 100

mariposa. Depois, no Troféu Internacional Cidade de
Barcelona, Espanha, foi sétima nos 400 estilos e quinta

nos 100 mariposa, mas o
destaque foi o segundo
lugar obtido nos 200 mariposa.

CNP LUTOU PELA TAÇA DE PORTUGAL
O Naval Povoense ficou-se pelas meias-finais da
Taça de Portugal de pólo
aquático. Os poveiros perderam por 13x8 frente ao
Fluvial Portuense no jogo
que dava acesso à final. Anteriormente, o clube tinha
derrotado o Sporting por
7x6 nos quartos de final.
Recorde-se que esta competição foi conquistada pela

primeira vez pelo clube em
2014.
Entretanto, um jovem do
clube esteve presente no estágio nacional de Sub15 que
decorreu na piscina municipal de Reguengos de Monsaraz. Luís Castelo Branco
participou ainda num jogo
treino realizado contra o
Leixões na preparação do
Europeu que se realizará

em Loulé em Julho. Outros
seis atletas estiveram integrados em concentrações de
seleções nacionais de vários
escalões etários na modalidade. Os selecionados foram António Dias e Octávio
Mata (nascidos em 2005),
Gonçalo Monte e João Moreira (de 2004), Cláudio
Coentrão, Miguel Casanova
e Nuno Ribeiro (de 2003).

que decorreu na Maia terminou com vários pódios para
os clubes poveiros.
O Centro Desportivo e
Cultural de Navais conquistou a terceira posição coletiva no setor masculino, tendo
José Sousa sido importante
para esse feito com o título
individual nos 1000 obstáculos e o terceiro posto nos
1000 metros.
O Atlético viu Lara Figueiredo sagrar-se campeã no
salto em comprimento e no
quádruplo salto, tendo a jovem sido também vice-campeã nos 60 metros barreiras.
Do mesmo clube, Tiago Moreira foi terceiro classificado

no quádruplo salto e no
salto em comprimento.
Os mesmos clubes estiveram em grande destaque nas provas da Taça
da Associação de Atletismo do Porto. O Atlético
conquistou mesmo o título coletivo no escalão
de iniciados femininos e
foi terceiro classificado na
prova de infantis masculinos. O Centro Desportivo
e Cultural de Navais foi vice-campeão em iniciados
masculinos e repetiu esse
posto no escalão infantil
masculino, tendo ainda
sido quarto classificado
em iniciados femininos.

POVEIRO SAGROU-SE
CAMPEÃO REGIONAL
Pedro Canelas sagrou-se
Campeão Regional Esperanças Norte em K1 Cadete, prova que se realizou no
rio Cávado, em Fão, com a
presença de 17 clubes e 418
atletas. Esta época, o atleta
da secção de canoagem do
Clube Fluvial Vilacondense

tem conseguido excelentes
resultados com pódios em
provas nacionais. Tal já valeu
ao jovem poveiro a chamada
ao estágio da Seleção Nacional de Velocidade, que se realiza no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho
de 28 Junho a 4 de Julho.
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DIVERSOS

FORMAÇÃO NA AEPVZ PREPAROU MAIS
PESSOAS PARA SOCORRER O PRÓXIMO
A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
concluiu mais uma formação sobre “Técnicas
de Socorrismo”. Segundo
revelou a entidade, os 16
formandos ficaram habilitados e certificados nesta
matéria. Recorde-se que
estas formações da Associação Empresarial estiveram suspensas durante
a pandemia, mas foram,
entretanto,
retomadas
com todas as medidas
de proteção individual.
A AEPVZ sublinha que
“são formações com dupla
certificação, uma vez que
permitem aos formandos
acumularem ‘créditos’ que

em muitos casos permitem
a conclusão do 9º ano e até
do 12º ano, sendo que cada
formando aufere 4,77euros
por dia como apoio”.

Pub

Laúndos – Póvoa de Varzim

José Manuel Gomes de Faria
Agradecimento
Sua família agradece muito reconhecidamente a todas as
pessoas que tomaram parte no funeral e assistiram á missa
do 7.º dia do saudoso familiar e do mesmo modo a todas as
que de alguma forma lhe manifestaram o seu pesar.
Sua Família

Laúndos – Póvoa de Varzim, 08 de Junho de 2021
Agência Funerária Palhares, Lda. – Balasar – Póvoa de Varzim
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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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TRADUZINDO O MARKETÊS

SABES O QUE É UM FUNIL DE VENDAS?
LUÍS MÁRIO

O nome funil de vendas
é ilustrativo por definição.
Muito entra no topo e pouco
sai na base.
É assim que os especialistas em marketing definem
a jornada que o possível
cliente faz do primeiro contato com a oferta até efetivamente efetuar a compra
de um produto ou serviço.
Explicando assim parece
simples, mas muitas ações
são desenvolvidas para que
essa jornada consiga converter a maioria das pessoas
que entram na parte de cima
do funil em clientes que irão
sair na parte de baixo, onde
a venda é feita.
Essas ações podem envolver, desde a propaganda
direta ofertando o produto,
geralmente empresas de varejo como Supermercados
ou Concessionárias de automóveis fazem, até mensagens mais sutis que buscam
influenciar o consumidor
trabalhando muito mais a
imagem, ou branding, para
que no momento da escolha,

ela seja feita em favor de determinada marca.
Essas mensagens podem
não ser claramente de oferta,
mas trazem em sua estrutura, elementos de persuasão
que muitas vezes são mais
eficientes que as mensagens
de varejo, que focam muito mais nas ofertas e em
oportunidades como preço.
Tais mensagens são capazes,
não só de terem eficácia em
termos da venda propriamente dita, como manter
uma lembrança de marca
que pode acompanhar o
consumidor por toda vida.
Quem de nós não tem
uma relação de verdadeiro
amor por algumas marcas
e muitas vezes, experimentamos a sensação de perda
ou mesmo saudade de marcas que se foram e não estão
mais disponíveis para a compra?
Um funil de vendas pode
ser de curta duração, como
os que citei, no caso do varejo, ou de longo prazo, envolvendo várias ações mais

complexas como merchandising, promoções em eventos e até mesmo, mudança
nos hábitos das famílias.
Em meu artigo anterior
eu citei técnicas de marketing que os Supermercados
costumam usar para vender
mais produtos em cada ida
do consumidor em suas lojas.
Gosto muito de citar Supermercados, pois atendemos
uma grande Rede de Supermercados no Rio de Janeiro,
a Rede Unno e fizemos para
eles alguns funis de venda
muito interessantes e também muito eficazes.
Um deles foi o funil do
churrasco.
Funcionava assim: fazíamos uma oferta de uma
marca popular de cerveja,
essa era a isca do funil, que
era apresentada para o maior
número de pessoas através
de um anúncio de tv ou até
mesmo nas redes sociais.
Usávamos uma temática, no
caso o Churrasco do fim de
semana.
Com a oferta da cerveja,

atraíamos o grande número de consumidores para
as lojas e lá, influenciados
pela temática da campanha,
conduzíamos o consumidor
a comprar todos os itens necessários para realizar o seu
churrasco no fim de semana.
Além desses itens como
carne, carvão e acompanhamentos, tinhamos a vantagem de já ter colocado o
consumidor dentro de nosso
funil e ele poderia comprar
outros itens que não faziam
parte da lista do churrasco.
Pense nisso quando estiver
comprando algo, você pode
estar dentro de um funil de
vendas e nem ter percebido.
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

VÍTOR COSTA E VIRGÍLIO FERREIRA NA GRANDE ENTREVISTA
Vítor Costa e Virgílio
Ferreira foram dois dos últimos convidados da Grande Entrevista da Onda
Viva. O presidente do
Partido Socialista de Vila
do Conde e o provedor da
Santa Casa da Misericórdia
de Vila do Conde estiveram nos estúdios da rádio
para participarem nesse
programa da informação a
convite da direção.

RICARDO NUNES PASSOU PELA ONDA DESPORTIVA
Apesar da temporada
difícil do Varzim e da permanência na II Liga ter
sido assegurada apenas na
última jornada, Ricardo
Nunes garante que os jogadores nunca baixaram a
cabeça e sempre acreditaram num final feliz.
Numa entrevista
ao
programa Onda Desportiva, que vai para o ar às
sextas depois das 22h, o
guarda-redes
varzinista, que foi escolhido pela
equipa da Rádio Onda
Viva como o melhor jogador da época, revelou que,
sendo dos atletas mais
experientes e varzinista
dos sete costados, tentou
passar aos companheiros
uma mensagem sobre a
importância de manter o
clube no segundo escalão.
Ricardo Nunes assumiu que a temporada foi
uma desilusão e reparte
responsabilidades entre
jogadores, treinadores e

estrutura, mas lembra que o
Varzim hoje em dia é muito
apetecível e deixa rasgados
elogios ao trabalho realizado pela Direção.
ROSINHA E
CLEMENTE
DE VISITA
Com o avançar do desconfinamento regressaram
as entrevistas presenciais
nos estúdios da Rádio Onda

Viva. Nos últimos dias recebemos dois dos artistas mais
acarinhados pelos ouvintes.
Rosinha e Clemente estiveram à conversa com Carlos
Pereira durante o programa
Vitamina e revelaram novidaedes sobre os projetos em
que estão agora envolvidos.
NENO PARTIU
CEDO DEMAIS
A Onda Viva despediu-se

com tristeza de Neno, antigo futebolista que, como era
sabido, tinha também um
grande gosto pela música e
participou por várias vezes
nas Festas de Verão que a estação organizou na Praça de
Touros da Póvoa de Varzim.
A morte inesperada, aos
59 anos, provocada por
doença súbita, entristeceu-nos. Adelino Augusto Graça Barbosa Barros sempre
tratou a rádio e os ouvintes

com deferência, elegância
e simpatia. O funeral de
Neno realizou-se no passado domingo.

Pub
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O APRENDIZ DE ILUSIONISTA
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Quando nós achamos que
as coisas não podem piorar
mais há sempre alguém que
nos surpreende, pela negativa, e consegue ir mais fundo.
Vem isto a propósito de
um artigo, de péssima qualidade, assinado pelo Ministro do Ambiente, intitulado
“Miranda, tempo de agir”.
No artigo em questão, o assinante, à boa maneira marxista, esforça-se por isolar
os factos do seu contexto
para semear a confusão nos
espíritos, com o único objectivo de proteger o sistema.
O artigo não passa de uma
peça de propaganda políti-

ca, de má qualidade, tendo
como objectivo fazer aparecer o Ministro, aos olhos
dos Portugueses, como o
personagem que, no processo de venda das barragens,
sempre zelou pelo interesse público e pelo bem das
gentes da Terra de Miranda.
Ora, tal facto não corresponde à verdade, porquanto, tudo o que até agora foi
feito, e mais o que virá no
futuro a ser feito pelas gentes e pelo território da Terra de Miranda, deve-se ao
trabalho exemplar do Movimento Cultural da Terra de Miranda (MCTM).
Sem o seu trabalho, empenho, persistência e dedicação
o negócio ter-se-ia feito pela
calada da noite, como certamente o Ministro desejaria,
sem qualquer compensação
para a Terra de Miranda.
Por outro lado, se o Governo foi obrigado a criar
um fundo, para nele integrar
os impostos que sejam devidos neste negócio, tal deve-

-se ao trabalho e persistência
dos Grupos Parlamentares
do Bloco de Esquerda e do
PSD, registando-se, para
memória futura, que Partido Socialista votou contra a criação desse fundo.
Mas, ao lermos o artigo
que o Ministro assina ficamos com a sensação de que
estamos perante um caso
de bipolarismo político, ou
seja, a nível europeu, na
aprovação da lei do clima
para a Europa, diz o Ministro que a aprovação foi
conseguida ouvindo todos.
Porém, cá no burgo, para
instituir o Grupo de Trabalho, com 10 municípios
do nordeste transmontano,
já só ouviu quem decide,
usando essa “esperteza” para
“democraticamente” excluir
o MCTM, ou seja, excluir
a inteligência que tanto incomoda a classe política.
E, não contente em excluir o MCTM do processo
decisório, habilidosamente,
não resiste a mais uma alfi-

netada no MCTM, ao dizer
que “os projectos foram selecionados pelas autarquias,
que legitimamente representam os interesses locais.”
Ninguém coloca em questão a legitimidade das autarquias, mas já colocamos
em questão a inteligência
(ou conhecimentos) do Ministro relativamente aos
sistemas de democracia.
Claro está que na sua inteligência apenas cabe o
conceito de democracia representativa. Todavia, antes
de assinar artigos deveria estudar um pouco mais e saber
que o artº 2º, da Constituição
da República Portuguesa,
defende o aprofundamento
da Democracia Participativa, ou ler o Tratado de Lisboa, para ficar a saber que
a democracia participativa
é, actualmente, parte integrante do modelo europeu
de sociedade, relembrando
que o Tratado consagra a
complementaridade entre a
democracia representativa e

a democracia participativa.
E, no fundo, o que é a
democracia participativa?
Como sempre, tendo por
base a nossa atitude pedagógica, explicamos ao assinante que a Democracia
Participativa não é mais do
que” a possibilidade de intervenção dos cidadãos nos
procedimentos de tomada de decisão e de controlo do exercício do Poder”.
Então qual o crime cometido pelo MCTM? Limitar-se
a seguir o Tratado de Lisboa e
o nº2 do art.º 48 da CRP que
diz “Todos os cidadãos têm
o direito de ser esclarecidos
objetivamente sobre atos do
Estado e demais entidades
públicas e de ser informados pelo Governo e outras
autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos”.
Se for este o crime, estamos do lado do criminoso,
apesar de estar inocente.
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

O CONGRESSO DO PAN, O CONGRESSO DO CHEGA
E O REORDENAMENTO DO SISTEMA
PARTIDÁRIO PORTUGUÊS (1/2)
DANIEL SÁ FERREIRA

Durante a última quinzena, realizaram-se os Congressos do PAN e do Chega.
Dois Congressos que não ficarão na história por serem
particularmente interessantes ou disputados, mas que
nos dão um retrato do que
foram as mudanças que o
sistema partidário português sofreu nos últimos anos
e que nos podem dar algumas pistas sobre os efeitos
políticos destas mudanças.
O PAN e CHEGA são partidos jovens, que ainda vão
vivendo momentos de turbulência interna comuns
nos partidos que sem uma
estrutura consolidada se
aproximam, ou têm a perspectiva de se aproximarem,

do exercício do poder e da
capacidade de usufruir dos
benefícios que dele advêm.
No caso do PAN, este
Congresso realiza-se após o
afastamento voluntário de
André Silva, líder que conseguiu fazer o PAN crescer
de um movimento marginal,
até um partido que tem um
grupo parlamentar na Assembleia da República, elegeu um eurodeputado, e tem
conseguido visibilidade e
ganhos para as suas agendas
muito superiores à sua força
eleitoral.
Desde a fundação do
PAN, tem existido uma tensão entre aqueles que vêem
o partido essencialmente
como um partido vocacionado para defender a causa
animal, e aqueles que querem fazer crescer o PAN,
tornando-o mais semelhante
àquilo que são os partidos
verdes na Europa. O PAN

tem resistido a posicionar-se na tradicional clivagem
esquerda-direita, preferindo
ser definido pelas causas que
advoga. De forma invulgar
para um partido jovem e
com as suas características,
os principais dirigentes do
PAN têm-se abstido de fazer
declarações grandiloquentes sobre a necessidade de
regenerar “a classe política”,
optando por uma atitude
mais efectiva e pragmática,
utilizando a credibilidade
que vão adquirindo com a
forma serena e respeitadora
de compromissos assumidos
com que vão trabalhando na
Assembleia da República,
para conseguir avanços nas
suas agendas políticas. Não
se espera que a liderança de
Inês Sousa Real se traduza
em algo substancialmente
diferente.
Essa visibilidade e esses
avanços conseguidos pelo

PAN, têm gerado uma reacção dos que discordam, ou
se sentem ameaçados por
eles. Em Portugal -contrariamente ao que sucede
em outros países europeus,
particularmente nos Nórdicos- nunca houve um partido genuinamente agrário,
que fizesse da defesa do
mundo rural a sua bandeira
principal. Os grandes defensores de uma concepção
tradicional do mundo rural
e dos valores que lhe estão
associados, assim como de
tradições como as touradas,
a caça desportiva, ou de legislação mais permissiva no
que diz respeito à posse de
armas de fogo, votam predominantemente (mas não
apenas) nos partidos à direita do espectro político português, mas, mesmo dentre
destes partidos, não se têm
organizado em tendências
suficientemente fortes para

darem predominância aos
seus temas nas respectivas
agendas partidárias.
Na última década, o número de partidos com representação na Assembleia da
República subiu de 5 para 9,
e nunca houve um governo
de maioria absoluta de um
só partido. Nada garante
que a fragmentação do mapa
partidário português páre
aqui. A possibilidade aberta
em 2015 de surgirem Governos suportados no apoio de
partidos com discordâncias
profundas em áreas vitais da
governação, desincentiva a
concentração de votos nos
maiores partidos, abrindo
espaço para novos partidos,
com agendas ou causas mais
específicas. Em alguns casos, estes partidos poderão
mesmo surgir em reacção ao
impacto que outros novos
partidos tiveram na realidade política.
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A CAMINHO DAS AUTÁRQUICAS…

O NOVO LÉXICO DA GESTÃO LOCAL (3)
- DIGITALIZAÇÃO
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Não por acaso, ou por modismo, um dos 4 objetivos
do Plano Estratégico “PÓVOA 2020-2030” enfatiza
a aposta na DIGITALIZAÇÃO – um desafio inevitável, que a pandemia tornou
mais presente e mais urgente.
A meu ver, é um tanto
redutora a perspetiva em
que o nosso Plano Estratégico enquadra e aborda esta
temática: fá-la apenas na
ótica da gestão municipal
(Afirmação da identidade
“Póvoa Global” – Melhoria
da app Póvoa de Varzim –
Conexão do atendimento
presencial ao mundo digital – Gabinete de Apoio
municipal online), quando
deveria (deverá) assumir o
papel de pivot da implementação da digitalização na
sociedade local, designadamente no setor económico.
É que a “Transição Digital” (assim mesmo: com
nome próprio, com estatuto de individualidade e não
como componente de outra
entidade mais importante)
é um capitulo autónomo, e
central, dos programas europeus de recuperação e resiliência, dotados de avultados
recursos financeiros (7,6 mil
milhões de euros até 2027),
pelo que a operacionalização
dos seus objetivos vai exigir
elevado empenho das entidades envolvidas no processo de desenvolvimento dos
territórios – e as autarquias
terão de estar na primeira linha desse combate, porque a
sua participação nas dinâmicas de crescimento económico, e especificamente da nova
economia, terá de ser missão central da gestão local.
O assunto é para ser levado tão a sério que a própria Comissão Europeia
monitoriza o desempenho

digital da Europa e acompanha os progressos de cada
país nesta matéria. No ano
passado, Portugal ocupava a 19ª posição entre os 27
estados-membros,
numa
avaliação que comportava
5 grandes domínios: conetividade,
competências
digitais, utilização da internet pelos particulares,
integração das tecnologias
digitais nas empresas e
serviços públicos digitais.
Se o capital humano é
determinante (é mesmo o
fator central) para o sucesso da transição digital, e
se a competitividade económica é cada vez mais
o desafio das cidades dos
nossos dias, é obvio que a
gestão urbana terá de envolver-se no processo de
digitalização da sociedade.
Estão as nossas empresas
a caminhar no sentido correto nesta matéria da transição digital? Estão a valorizar devidamente o capital
humano? (É que sem ele as
empresas não se tornarão
mais competentes no mercado, nem mais eficientes
na análise dos dados, nem
mais inteligentes na forma
como se relacionam com os
clientes…). Só com capital
humano de elevado potencial será possível atingir-se,
numa década, o objetivo
(europeu) em matéria de
digitalização da atividade
económica: que 75% das empresas (3 em cada 4) tenham
infraestruturas tecnológicas
que permitam operar “em
nuvem” o processamento
de grandes volumes de dados (“big data”) e o recurso à inteligência artificial;
e que 90% das pequenas e
médias empresas (as nossas,
aqui na Póvoa, estão todas
neste segmento) atinjam

pelo menos um nível básico de “intensidade digital”.
Este processo é imparável.
Terá consequências negativas? Sim, algumas: destruição de postos de trabalho e
encerramento das empresas
que se revelem incapazes de
responder aos desafios tecnológicos com que vão ser
confrontadas. Mas a digitalização vai gerar também
benefícios – e claramente superiores: aumento da
produtividade e da competitividade, criação de empregos mais qualificados
e mais bem remunerados,
maior eficiência no uso de
recursos naturais, melhoria das condições de vida.
A digitalização, sendo um
desafio irrenunciável, é claramente também uma oportunidade imperdível para
que, enquanto sociedade, a
Póvoa de Varzim se empenhe não propriamente na
mudança do seu perfil económico (porque esse é claramente adequado à realidade
do nosso território), mas na
conquista de indústrias que,
incorporando conhecimento (académico, cientifico e
tecnológico), tragam acrescida capacidade de geração
de valor, adotem modelos
sustentáveis de produção e
utilizem de forma menos
intensiva os recursos, designadamente os energéticos.

(Deve ser a estas empresas
que o Plano Estratégico se
refere quando fala em “re-industrializar com valor”).
Ao exigir sobretudo elevado capital humano, a digitalização convoca a sociedade
– não só o sistema de ensino (com a inclusão de mais
tecnologia nos processos de
aprendizagem), mas todos
os agentes sociais e económicos (designadamente as
associações empresariais e
centros de formação, que
serão chamados a contribuir para a supressão das
grandes lacunas que ainda
hoje se verificam no mercado de trabalho nas áreas das
tecnologias de informação).
Sendo um desafio à sociedade, a digitalização deve
ser vista mais como uma
oportunidade para dar o salto qualitativo que há muito
se impõe, do que propriamente como uma ameaça
ao status. Nesta mobilização, a gestão municipal não
deve confinar-se ao seu domínio; deve, sim, convocar
e agregar todos os atores,
não só para que (usando
o chavão em moda) “ninguém fique para trás”, mas
sobretudo para que, em bloco, assumamos a dianteira
do tempo novo que aí está.
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.

30 | 21 MAIO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO
34 | 16 JUNHO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

LAZER

PARA RIR

SOPA DE LETRAS

SOPA DE LETRAS

CRUZADAS
DA
MATEMÁTICA

JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO | 21 MAIO 2020 | 31
NOTÍCIAS ONDA VIVA | 16 JUNHO 2021 | 35

LAZER
CRUZADINHA DA MULTIPLICAÇÃO

ANEDOTAS
Um judeu vai pedir emprego num dos maiores armazéns dos EUA, e o
gerente, antes mesmo de ver as folhas de recomendações, diz-lhe:
- Méu amíga, voucé éstá contuatáda!
- Mas então porquê?
- Because éu já cá tér one judeua and el ser munta boa! Véja el a trabalháre,
naquél room!
O judeu vai até ao “room” e vê o outro judeu a conversar com um cliente:
- Então eu queria uns anzóis.
- Anzóis? O senhor vai levar estes anzóis de alta qualidade, mas com uns
anzóis destes, o senhor vai levar uma cana de pesca do melhor que cá temos!
- Bom, eu...
- Sim, mas com uma cana destas não vai ficar a pescar na margem, leva
umas botas destas e assim pode entrar mesmo pelo rio dentro!
- Não sei se...
- Bom, se o senhor quiser mesmo pescar a sério, leva esta lancha com um
motor de 30 cavalos, e então é que os mares são seus!!!
- Realmente, tem razão...
- Claro que tenho, mas com uma embarcação destas o senhor não vai pescar
só um dia ou dois, vai levar esta roulotte de 16 metros para poder acampar
perto do rio.
- Bom, mas e... para puxar a roulotte?
- Para isso leva este Land Rover, último modelo!
- Amigo, você convenceu-me! Levo isso tudo!
Depois de o americano sair, o judeu vai felicitar o seu compatriota:
- Sim senhor, ele entra aqui para comprar anzóis e tu vendes-lhe um barco,
uma roulotte, um carro e mais uma data de coisas...
- Quais anzóis, ele veio cá comprar Tampax’s para a mulher, então eu
disse-lhe: ‘Amigo! Você tem o fim-de-semana lixado, é melhor dedicar-se à
pesca!!!!
Um homem numa bomba de gasolina disse ao empregado:
- Encha o tanque se faz favor, enquanto eu vou lá dentro tomar um café.
Naquele tempo, as bombas de gasolina ainda não eram automáticas. O
coitado do empregado do posto, deixou a mangueira ligada e foi atender
outro cliente. Quando o homem voltou, deu de caras com aquela gasolina
toda transbordando do tanque.
Chamou o rapaz e disse furioso:
- Olha vê só o que tu fizestes, ó rapaz. Toda esta gasolina esparramada pelo
chão... Eu não tenho nada com isso. Só vou pagar o que estiver marcado na
bomba!...
Morreu na fábrica de cervejas um empregado que, coitado, caiu dentro de
um tanque de cerveja. O homem ainda resistiu por algum tempo, mas
não sobreviveu. Testemunhas deste terrível acidente contam que ainda
viram o homem a vir à superfície pedir uma coisa...TREMOÇOS!!!
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BENFEITORES E
BENEMÉRITOS
HOMENAGEADOS
PELA SCMVC
A Santa Casa de Vila do
Conde promoveu uma sessão solene de homenagem
a quem muito ajudou a instituição nas atividades assistencial e de prestação de
cuidados de saúde ao longo
da história.
O programa arrancou na
rua Rainha Dona Leonor,
junto a diversas valências
da entidade liderada pelo
provedor Rui Maia, com a
inauguração do monumento aos beneméritos e benfeitores da Misericórdia
vilacondense. Trata-se de
uma imponente escultura
em bronze que fica localizada em frente ao edifício-sede e foi da autoria do artista Eduardo Bompastor,

17 junho, quinta
MIRAMAR (Frankie
Chavez e Peixe)
Festival Soam
as Guitarras
Horário: 22h
Local: Cine-teatro
Garrett

sendo inspirada na missão
da SCMVC.
Seguiu-se uma celebração
eucarística de ação de graças na Igreja Matriz que, tal
como no momento anterior,
foi presidida pelo arcebispo
de Braga, D. Jorge Ortiga. O
evento realizado na tarde da
passada sexta-feira englobou
também o lançamento do livro “SCMVC – Um Legado
– 1975/2015” II Volume.
Depois houve um momento de homenagem aos
benfeitores que pertenceram
aos órgãos sociais entre 1984
/ 2020 e cessaram funções.
A finalizar registou-se uma
homenagem ao provedor
cessante, Arlindo de Azevedo Maia.

Estados Unidos VS
Billy Holuday
Cinema
Horário: 21h30
Local: Teatro Municipal de Vila do Conde
Cantares a São João
pelos Ranchos
das Rendilheiras
do Monte e da Praça
Música
Horário: 21h30
Local: Monte do Mosteiro e Adro da Igreja
Matriz

18 junho, sexta
MANUEL DE OLIVEIRA
“ENTRE LUGAR”,
com João Frade
& Sandra Martins
Festival Soam
as Guitarras
Horário: 22h
Local: Cine-teatro
Garrett

MENINO QUEIMADO NA PRAIA
POR ‘CARAVELA PORTUGUESA’
Uma criança ficou ferida
no domingo, na praia das
Caxinas, depois de ter tocado numa “Caravela Portuguesa”, um organismo que
por vezes é confundido com
uma alforreca.
Segundo alertou a mãe,
Elisabete Silva, o menino
de seis anos terá entrado
em contacto com esse organismo pluricelular que é
empurrado pelo mar e ficou
com “queimaduras elétricas
e químicas” nos membros
inferiores, tendo o INEM
orientado a criança para a
unidade de queimados pediátricos do Hospital de S.
João, no Porto, onde acabou
por ter alta no fim do dia,
tendo ontem sido novamente observado para averiguação da situação. A progenitora reportou o incidente à
Polícia Marítima, que justificou a manutenção da praia
em funcionamento com o
facto de uma equipa de mergulhadores ter ido ao local e
não ter encontrado qualquer
organismo gelatinoso.
A “Caravela Portuguesa” é
assim chamada por, na par-

vítima e fizeram o transporte para o hospital.
APREENDIDA
PIROTÉCNIA

te que flutua, ter a forma da
vela. Não deve ser tocada
mesmo quando aparente já
estar morta.
QUEDA NOS PENEDOS
CAUSA FERIMENTOS
A Autoridade Marítima
Nacional revela que uma
mulher teve de receber assistência hospitalar em consequência dos ferimentos
sofridos numa “queda acidental numa zona rochosa na praia de Mindelo. O
alerta foi dado a meio da
tarde de domingo pelos nadadores-salvadores e foram
enviados para o local elementos do projeto “SeaWatch” (dispositivo de socorro

na área da capitania Póvoa
de Varzim / Vila do Conde),
que “constataram que a vítima apresentava algumas escoriações e dores no corpo”.
A senhora com cerca de
50 anos foi retirada dos penedos por esses elementos
que circulam na viatura todo
o terreno e que prestaram
também os primeiros socorros até à chegada de elementos da Cruz Vermelha que,
por sua vez, estabilizaram a

A PSP passou a tarde do
passado sábado a proceder
a ações de fiscalização visando locais/eventos na Póvoa
de Varzim onde é utilizada
pirotecnia. Agentes do efetivo do Núcleo de Armas e
Explosivos procederam à
apreensão de 140 balonas de
fogo-de-artifício (cerca de
11,5 kg de matéria ativa). As
autoridades realizaram um
Auto de contraordenação e
identificaram um homem
por violação das regras de
segurança, nomeadamente
das condições de transporte,
armazenamento e montagem destes artigos pirotécnicos.

19 junho, domingo
MAFALDA VEIGA
Festival Soam
as Guitarras
Horário: 22h
Local: Cine-teatro
Garrett

20 junho, domingo
SÉRGIO GODINHO |
OS FADINHOS
DO GODINHO
Festival Soam
as Guitarras
Horário: 18h
Local: Cine-teatro
Garrett

20 junho, domingo
Carla Caramujo
(soprano)
Concerto
Horário: 21h30
Local: Teatro Municipal
de Vila do conde

