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SAÚDE

CASOS DE COVID-19 ESTÃO A CRESCER 
NA PÓVOA DE VARZIM E EM V.CONDE

O último relatório de si-
tuação da Direção Geral 
da Saúde revela que estão a 
agravar-se os valores da inci-
dência cumulativa a 14 dias 
de novos casos de Covid-19 
na Póvoa de Varzim e em 
Vila do Conde.  A ameaça de 
uma travagem no desconfi-
namento começa mesmo a 
pairar para as próximas se-
manas. 

O documento apresenta 
os dados concelhios entre 17 
e 30 de junho. Desde o an-
terior boletim, o município 
poveiro subiu de 30 para 72 
casos por cada 100 mil pes-
soas, ou seja, aumentou de 
19 para 45 novos infetados 
reais nessas duas semanas. O 
concelho vilacondense subiu 
de 36 para 55 casos por cada 
100 mil pessoas no mesmo 

período, isto é, aumentou de 
29 para 44 novos infetados 
reais.

Estes valores começam 
a ser preocupantes dada a 
tendência de subida, ape-
sar de continuarem ainda a 
manter-se abaixo da linha 
de recuo ou suspensão das 
medidas de desconfinamen-
to. Recorde-se que uma inci-
dência superior a 120 casos 
em 14 dias é o valor de refe-
rência acima do qual são to-
madas medidas de controlo 
da pandemia

 Os referidos números da 
DGS estão um pouco mais 
atualizados que os que fo-
ram disponilizamos na ta-
bela ao lado, provenientes da 
Administração Regional de 
Saúde do Norte e referentes 
ao distrito do Porto. 
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SÃO PEDRO

FESTA TRISTE E APENAS EM CASA MAS COM 
CHEIRINHO DO PASSADO E EM SEGURANÇA

No início desta semana 
era suposto ter-se vivido 
intensamente a grande noi-
tada de São Pedro nas ruas 
da Póvoa de Varzim. No 
entanto, a pandemia da Co-
vid-19 veio impedir nova-
mente o festejo popular que 
os poveiros tanto apreciam 
e aguardam a cada ano que 
passa. A autarquia interdi-
tou qualquer tipo de cele-
bração na via pública e as 
restrições visaram diminuir 
o risco de contágio da Co-
vid-19, evitando o aumento 
de novos casos de infeção 
como está a suceder em 
certos concelhos do país e 
também que o desenrolar 
da época balnear possa ser 
afetado nas próximas se-
manas. As autoridades es-

tiveram na rua a fiscalizar o 
cumprimento das medidas 
e a data lá teve de ser vivida 
novamente de forma mais 
triste e remetida ao interior 
das casas dos poveiros. Se é 
provável que alguns comer-
ciantes locais terão ficado 
desiludidos, a verdade é que 
as pessoas lá respeitaram e 
cumpriram as regras com 
civismo e sentido de respon-
sabilidade, frisou Aires Pe-
reira após constatar que não 
se registaram incidentes. 

Nota positiva ainda para o 
regresso à atividade das rus-
gas dos seis bairros (Matriz, 
Sul, Norte, Belém, Maria-
deira e Regufe) através dos 
ensaios e posterior gravação 
de um programa que passou 
no Porto Canal e que tam-

Gonçalo Guedes Mar-
ques, natural de Vila do 
Conde e a residir atual-
mente na Póvoa de Varzim, 
sagrou-se vice-campeão 
distrital de xadrez. Segun-
do a informação enviada 
à Onda Viva, o Campeo-
nato Distrital de Jovens 
de Xadrez, de clássicas 
(90 minutos+30 segundos 
por lance), decorreu no 
início do mês em dois lo-
cais: no Estádio do Bessa e 

Algarve
Gran Canária

Madeira
Açores
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bém abordou as tradições 
locais, entre elas os tronos 
este ano criados nas desdes 

das  associações. 
O único ato oficial do pro-

grama deste ano foi mesmo a 

missa solene de São Pedro 
que decorreu na manhã do 
dia 29 na Igreja da Lapa.
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MUNICÍPIO

Saiu no Diário da Repú-
blica da passada quinta-
-feira o aviso do presidente 
da Câmara da Póvoa de 
Varzim a alertar para uma 
“prorrogação do prazo de 
elaboração da alteração 
do Plano de Pormenor da 
Zona E54 do Plano de Ur-
banização”. Aires Pereira 
dá conta que o adiamento 
foi aprovado pelo executi-
vo e vai acontecer “por um 
período máximo igual ao 
previamente estabelecido 
(24 meses)”. 

Recorde-se que as regras 
abrangem as instalações 
do Varzim Sport Club, 
do Clube Desportivo da 
Póvoa e a Praça de Tou-
ros. Como foi público, o 
emblema varzinista, por 
decisão dos sócios em as-
sembleia geral, desistiu da 
ideia de ter o estádio nou-
tro local, o que implicou 
uma revisão do plano. Tec-
nicamente os trabalhos de 
alteração “consideram-se 
finalizados”, mas o certo é 
que, mais de dois meses e 
meio” depois da proposta 
ter sido remetida à “Pla-
taforma Colaborativa de 
Gestão Territorial”, con-
tinua a faltar o parecer da 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte. Daí que a 
Câmara tenha optado por 
suspender, por dois anos, 
o prazo da própria altera-
ção, até porque a situação 
pandémica está a mexer 
com a normalidade das 
instituições que têm de se 

FALTA DE PARECER ATRASA ZONA E54

pronunciar sobre a matéria.

CAMISOLA POVEIRA 
NA SEMANA DA 
MODA DE PARIS

A Camisola Poveira este-
ve, na passada semana, em 
exibição numa pop-up sto-
re internacional, promovida 
pela Associação Nacional 
de Jovens Empresários por 
ocasião da Semana da Moda 
de Paris. A autarquia revela 
que se tratou de uma inicia-
tiva inserida no Local Goes 
Global, tendo aproveitado 
o projeto para promover lá 
fora o reconhecimento da 
Camisola Poveira. Depois de 

França segue-se igual exibi-
ção nas semanas de outros 
palcos da moda interna-
cional (Milão e Londres) e 
ainda em dois mercados em 
franca ascensão (Moscovo e 
Qatar). O município espera 
que esta iniciativa possa ala-
vancar a expansão comercial 
da peça artesanal para novos 
mercados, angariar  clientes, 
abrir caminho a  parcerias e 
aumentar as vendas na plata-
forma online.

SOLIDARIEDADE
FELICITADA 

O ultramaratonista Mi-
guel Lopes foi recebido na 

LAVAR   -  SECAR  -  ENGOMAR

Praça do Almada 23 A - Póvoa de Varzim
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Qualidade e Confiança
desde 1990

Câmara da Póvoa de Varzim 
depois de ter recentemente  
corrido mais de 700 quiló-
metros em apenas seis dias 
com fins solidários. O atleta 
residente em Laundos e na-
tural de Tougues mereceu 
as felicitações  do presidente 
Aires Pereira “pelo feito ad-
mirável de percorrer a Estra-
da Nacional 2, entre Chaves e 
Faro, com o objetivo de aju-
dar a ala pediátrica do IPO 
do Porto. O desafio, segundo 
realça a autarquia, foi “uma 
verdadeira prova de força e 
resiliência que pode garantir 
ao atleta a entrada no livro 
de recordes do Guinness”. A 
mesma fonte recorda que “a 
vertente solidária de Miguel 
Lopes já é de longa data, sen-
do que o ultramaratonista 
organizou, com o apoio do 
Município, várias edições do 
Trail Solidário Casa do Re-
gaço, ajudando as crianças 
que vivem nesta instituição” 
situada em Terroso.

MÁQUINA DE 
RECICLAGEM JÁ 
RECOLHEU 
50 TONELADAS

A Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim divul-
gou que, em pouco mais 
de dois anos de existência, 
a máquina de reciclar que 
se encontra no Mercado 
Municipal já absorveu “50 
toneladas de resíduos valo-
rizáveis” e foi utilizada por 
24 600 pessoas. 

Segundo os números 
agora tornados públicos, 
no  projeto “Reciclar para 
ganhar” foram já recolhi-
das 633 541 embalagens e 
em troca a máquina entre-
gou 5200 talões que pude-
rão ser usados em possíveis 
descontos em compras no 
Mercado, entradas na pis-
cina e sala de musculação 
na Varzim Lazer, bilhetes 
de cinema no Garrett, bi-
lhetes Z6 para viajar no 
Metro, estacionamento 
gratuito nos lugares de 
parquímetro ou mesmo na 
obtenção gratuita de livros 
de edição municipal. 

A máquina desenvolvi-
da pela LIPOR, empresa 
multimunicipal que gere e 
trata os resíduos de nove 
concelhos, atribui pontos 
às embalagens e depois é 
possível trocá-los pelos tais 
brindes ou descontos.

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 JULHO 2021 | 5
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ASSEMBLEIA APROVA CONTAS NA DESPEDIDA
A Assembleia Municipal 

da Póvoa de Varzim realiza-
da na noite da passada quin-
ta-feira foi a derradeira deste 
mandato autárquico. O pre-
sidente do órgão deliberati-
vo, Afonso Pinhão Ferreira, 
agendou seis pontos para a 
sessão ordinária, com des-
taque para a apreciação do 
Relatório de Gestão e Con-
tas do município referente a 
2020 e a apreciação de uma 
alteração ao Plano de Inves-
timentos para 2021.

O presidente Aires Pereira 
congratulou-se pela apro-
vação por maioria do docu-
mento. “Terminar um per-
curso de mais quatro anos 
num clima de compreensão 
e partilha é  francamente po-
sitivo e até singular. É motivo 
de orgulho ver que, ao longo 
deste mandato, mais de 90% 
das decisões tomadas foram 
por unanimidade ou ampla 
maioria, com uma ou outra 
abstenção circunstancial”, 
frisou o edil. “No fundo, 
todo o nosso projeto foi su-
fragado e aprovado, o que 
só nos dá força para conti-

nuar a seguir este caminho 
de crescimento”, afirmou o 
autarca, sublinhando que 
“a situação financeira é bas-
tante saudável e o facto disto 
ser reconhecido, de forma 
consistente, pelos vereado-
res e deputados mostra que 
conseguimos gerir bem as 
contas, especialmente numa 
altura em que nos foi exigido 
tanto, fruto da situação difí-
cil que vivemos do ponto de 
vista pandémico”.

Na votação abstiveram-
-se o Bloco de Esquerda e a 
CDU. O porta-voz dos blo-
quistas, Victor Pinto, num 
balanço dos últimos quatro 
anos, mencionou várias pro-
postas que o partido fez, so-

bretudo na área social (cre-
ches e lares) e no tarifário 
da água, tendo lamentado 
nunca terem sido aprovadas 
pelo executivo. João Mar-
tins, deputado da CDU, que 
tinha votado desfavoravel-
mente o orçamento, deixou 
críticas a várias medidas, 
dando como exemplo o ele-
vado preço cobrado na fatu-
ra da água, resíduos e sanea-
mento. Cristiana Fernandes, 
porta-voz do PS, salientou 
uma questão colocada e não 
respondida sobre a alteração 
do Plano de Investimentos 
para 2021, nomeadamente a 
prioridade dada aos 500 mil 
euros investidos na aquisi-
ção do Parque Verde em Ba-

lasar. Pelo CDS-PP, o depu-
tado Salazar Castelo Branco 
não colocou em causa as 
contas municipais, mas sim 
algumas das opções que fo-
ram anteriormente tomadas. 
A deputada do PAN, Diana 
Vianez, não prestou decla-
rações no final da sessão, 
como sucedeu em algumas 
assembleias anteriores.

Destaque ainda para a 
provável despedida de al-
guns elementos, como Mi-
guel Pinto e Edgar Torrão, 
do PS, Artur Castelo Branco 
do CDS, e Victor Pinto do 
BE, conforme deram a en-
tender nas derradeiras in-
tervenções como deputados. 
Refira-se que também foi 
aprovada a adesão munici-
pal à iniciativa “Porto Solar 
Metropolitano”, promovida 
pela Agência de Energia do 
Porto, que prevê a instala-
ção de sistemas de produção 
de energia fotovoltaica  que 
ajudarão a reduzir a fatu-
ra energética da Escola do 
Século, Antigo Quartel, Ci-
ne-Teatro Garrett, Mercado 
Municipal, Biblioteca Muni-
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cipal e Centro Coordenador 
de Transportes. 

INCÓGNITA 
ELEITORAL
EM TRÊS PARTIDOS

PAN, BE e CDS ainda não 
apresentaram qualquer can-
didatura às eleições autár-
quicas na Póvoa de Varzim. 
Do PAN nada se sabe sobre 
o que vai suceder, mas os 
outros dois partidos estão a 
preparar listas. 

Pelo CDS, o líder da con-
celhia assegura que não en-
trará na corrida e que está 
a ser preparada uma reno-
vação. Artur Castelo Branco 
pretende dar lugar aos mais 
novos e avançar para um 
novo ciclo com pessoas jo-
vens e de grande capacidade.  

No caso dos bloquistas, 
Victor Pinto também não 
será candidato a qualquer 
cargo elegível por discor-
dar de algumas posições do 
partido, mas assegura que o 
BE está a preparar listas para 
apresentar-se novamente a 
votos.
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No passado dia 16 passa-
ram 48 anos da elevação da 
Póvoa de Varzim a cidade 
e houve uma cerimónia so-
lene e festiva no Cine-Tea-
tro Garrett. Na sessão fo-
ram quatro as homenagens 
feitas, todas elas propostas 
do presidente da Câmara, 
Aires Pereira.

Luís Leal, antigo jorna-
lista da Rádio Onda Viva, 
entre outros órgãos de co-
municação social, foi agra-
ciado com a medalha de 
Reconhecimento Poveiro 
pelo amplo trabalho rea-
lizado em prol da comu-
nidade. O impulsionador 
do Plano de Promoção 
do Atletismo foi home-
nageado aos 86 anos pela 
relevância que teve para o 
desenvolvimento do jorna-
lismo local. Ao receber este 
galardão, Luís Leal admi-
tiu não estar a contar com 
a atribuição, defendendo 
que sempre trabalhou para 
o bem da comunidade e 
nunca pelo prestígio. Por 
outro lado, o General Ar-
mando Soares Ferreira, 
que dedicou cerca de 20 
anos de serviço no Exérci-
to no quartel da Póvoa de 
Varzim, seis dos quais ao 
comando da Escola de Ser-
viços, recebeu o estatuto 
de Cidadão Poveiro, mo-
mento que disse guardar 
com alegria. 

Esta cerimónia fez-se 
de pessoas, mas também 
de instituições, como é o 
caso do Rancho Folclórico 
de São Pedro de Rates, que 
celebrou 50 anos de ativi-

PÓVOA RECONHECEU QUARTETO 
NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE

dade, e a Associação Capela 
Marta, que completa 70 de 
interpretação coral, a quem 
o autarca atribuiu a Medalha 
de Reconhecimento (grau 
ouro). Em representação da 
coletividade ratense esteve 
o presidente, José Matias da 
Silva, que considerou este 
dia um dos pontos mais altos 
da história do rancho, en-
quanto a entidade musical, 
que inaugurou a sessão com 
o hino da Póvoa de Varzim, 
foi representada pelo presi-
dente João Magalhães, ten-
do confessado, em nome de 
todos, estar honrado e orgu-
lhoso pelo reconhecimento 
de sete décadas de trabalho.  

MAIS 435 LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO 
PAGO DISPONÍVEIS 
NA ZONA DA MATRIZ

O novo parque de estacio-
namento criado pela autar-
quia no antigo quartel mi-
litar, na Rua Rocha Peixoto, 
foi inaugurado na tarde do 
passado dia 16. O evento 
marcou o início da celebra-
ção do Dia da Cidade e foi 
abrilhantado por uma atua-
ção (15 meses depois) da 
Banda de Música da Póvoa 
de Varzim. Após descerrar 
a placa do equipamento, o 
presidente da Câmara en-
quadrou a obra no total de 
2,5 milhões de euros que fo-
ram investidos nos últimos 
dois anos na requalifi cação 
do bairro da Matriz num to-
tal de 17 arruamentos. Aires 
Pereira frisou que estes no-
vos 435 lugares de estaciona-

mento a baixo custo, numa 
zona importante e central, 
irão ajudar a que a cidade 
tenha agora praticamente 8 
mil lugares para deixar o car-

ro. A obra custou quase um 
milhão de euros e foi con-
cluída em cerca de seis me-
ses. Os interessados contam 
com a possibilidade de esta-

cionar através de avenças 
diurnas, noturnas, mensais 
e anuais, às quais se junta a 
modalidade do Cartão de 
Residente.
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IL CANDIDATA RICARDO ZAMITH À CÂMARA
A Iniciativa Liberal terá 

Ricardo Zamith como ca-
beça-de-lista à presidência 
da Câmara  da Póvoa de 
Varzim. O escolhido é en-
genheiro civil, empresário 
de 45 anos e atual coorde-
nador do núcleo poveiro 
do partido, que pretende 
ainda apresentar listas à 
Assembleia Municipal e 
à União de Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai. “A inexistência de 
uma oposição efetiva tor-
na importante apresentar 
alternativas reais e viáveis 
que ofereçam aos muníci-
pes novas visões e novas 

formas de estar e fazer polí-
tica. A IL não abdica das res-
ponsabilidades a nível local e 
é com esse propósito que me 
apresento como candidato à 
Câmara” afirma Zamith no 
comunicado onde se lê ain-
da: “Com o mesmo partido 
no executivo há mais de 30 
anos, com um modelo estag-
nado, baseado num exercí-
cio do poder omnipresente 
e cada vez mais muscula-
do, as dinâmicas criativas 
e empreendedoras de uma 
sociedade civil outrora efer-
vescente, sentem-se, de for-
ma notória, cada vez mais 
escassas”. A IL pretende que 

a Câmara  abdique em favor 
dos poveiros da totalidade 
da parcela do IRS que é des-
tinada ao município (5%), 
melhorar as condições do 
porto de pesca, melhorar a 

PS VISITA BAIRROS E FREGUESIAS
João Trocado aproveitou 

os últimos dias para visitar 
as associações locais mais 
ligadas às Festas de São Pe-
dro. O objetivo candidato 
do PS à Câmara da Póvoa 
foi perceber como cada uma 
preparou os limitados feste-
jos deste ano e como a pan-
demia tem afetado a nomal 
atividade. 

De resto, a comitiva so-
cialista também tem pros-
seguido as incursões pelas 
freguesias para registar as 
principais preocupações da 
população, tendo as mais 
recentes visitas levado João 
Trocado e respetiva estru-
tura a Laundos, Estela e 
Aguçadoura, isto depois de 
já terem decorrido visitas 

a Rates, Beiriz, Balasar e 
Aver-o-Mar. Destaque para 
a presença nestas iniciativas 
de Ilda Cadilhe, antiga co-
mandante dos Bombeiros da 
Póvoa e anterior candidata 
à junta de freguesia da Pó-
voa, assim como de Miguel 
Nascimento, atual líder da 
Juventude Socialista, entre 
outros elementos. 

eficiência autárquica, criar 
o “Cheque Associação – De-
volução do poder de atribui-
ção de mérito associativo aos 
Poveiros, permitindo que os 
apoios municipais sejam 
atribuídos de forma descen-
tralizada e transparente” e 
concessionar “espaços ânco-
ra, compatíveis e adequados, 
devolvendo aos setores da 
restauração e bares noturnos 
o desígnio e fulgor histórico 
e tradicional”. Sobre a Praça 
de Touros, Ricardo Zamith 
e seus pares querem rever-
ter a “decisão da demolição 
do património construído e 
posterior construção da Pó-

voa Arena” já que “não se 
conhece um estudo justifi-
cativo relativamente ao im-
pacto funcional e económi-
co deste equipamento, nem 
os pressupostos norteado-
res da obra”. Pelo contrário 
defendem a “demolição do 
edifício do “Posto de Turis-
mo Interativo” já que, refe-
re o comunicado, se trata de 
“de uma obra ilegal, imoral 
e disfuncional que desres-
peita a memória dos Povei-
ros, desvirtua e desqualifica 
o espaço urbano”. Recor-
de-se que Ricardo Zamith 
foi vereador do PSD entre 
2013 e 2017. 

CHEGA VAI A VOTOS COM 
SÓNIA VIEIRA DE CARVALHO

A empresária Sónia 
Vieira de Carvalho será a 
candidata do CHEGA à 
Câmara Municipal da Pó-
voa de Varzim. A líder da 
concelhia do partido apre-

senta-se com o lema “Ética 
no Trabalho e na Política”, 
tendo já apresentado algu-
mas ideias e projetos numa 
reunião aberta a militantes 
e simpatizantes que decor-

reu em meados de junho no 
Diana-Bar. “Fazer a mudan-
ça na Póvoa de Varzim” é um 
dos objetivos da candidata, a 
única mulher entre os cabe-
ças de lista já anunciados.

CDU DEFENDE OBRAS URGENTES
APÓS VISITA A BAIRRO SOCIAL

O candidato da CDU à 
Câmara da Póvoa de Var-
zim, Jorge Machado, visitou 
o Bairro Alberto Sampaio 
para escutar os problemas e 
anseios dos moradores.

Em comunicado, a coli-
gação PCP-PEV reitera “a 
necessidade urgente de in-
vestimento por parte do Mu-
nicípio em obras de requa-
lificação, quer no exterior 
dos prédios, bem como no 
interior das casas”, frisando 
que “muitas delas possuem 
infiltrações antigas e uma 
simples pintura não resolve 

o problema, sendo que mui-
tos habitantes não possuem 
capacidades financeiras para 
resolver por si só o proble-
ma”.

A nota aponta ainda “as 
dificuldades crescentes na 
mobilidade das pessoas 
idosas e com deficiência” e 
lembra que “estes prédios 
foram construídos com cai-
xas para instalação de eleva-
dores”, alertando que “urge, 
portanto, que o Município 
invista para que os muníci-
pes que habitam neste bairro 
tenham a mobilidade facili-

tada e uma melhoria de qua-
lidade de vida”.

Outro aspeto realçado 
pela CDU é que “na zona 
envolvente, onde outrora 
havia um parque de jogos, o 
abandono é mais que notó-
rio”. Daí que seja sublinhado 
que “estes poveiros merecem 
uma reabilitação da zona, 
com espaço de jogos para as 
crianças e jovens e que seja 
um local de lazer também 
para os adultos”.eleições au-
tárquicas, sendo a líder da 
concelhia a provável escolha 
para a Câmara.
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MENOS 632 DESEMPREGADOS ENTRE ABRIL E MAIO
O número oficial de de-

sempregados registou uma 
significativa descida na 
Póvoa de Varzim e em Vila 
do Conde. De acordo com 
as últimas estatísticas do 

Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, no final 
de maio havia 2409 pessoas 
registadas como desempre-
gadas no município poveiro, 
menos 342 que em abril. Na 

A Docapesca, empresa 
estatal que gere os portos 
de pesca nacionais, revelou 
na passad a semana que 
estão concluídas “as inter-

CAIS FLUTUANTE SUDOESTE MELHORADO NO PORTO DA PÓVOA
venções no cais flutuante” na 
Póvoa de Varzim. 

O investimento foi de 34 
mil euros e, em comunicado 
enviado à Rádio Onda Viva, 

a entidade tutelada pelo mi-
nistério do Mar explica que 
“a empreitada contemplou 
um conjunto de várias inter-
venções, nomeadamente a 

CONFIRMADO DUELO ELEITORAL NA AEPVZ
A Associação Empresarial 

da Póvoa de Varzim vai ter 
duas listas candidatas ao ato 
eleitoral previsto para 8 de 
julho, entre as 09h e as 21h, 
na sede situada na Praça do 
Almada. Ao abrigo dos es-
tatutos, o atual presidente 
da Assembleia Geral, Paulo 
Areal, confirmou a aprova-
ção de duas candidaturas 

concorrentes aos órgãos so-
ciais. A designação de cada 
uma foi atribuída em função 
da ordem de entrada.

A Lista A é a da conti-
nuidade e engloba os atuais 
dirigentes, candidatando 
como líderes: Paulo Areal 
(Dourasil) na Assembleia 
Geral, José Gomes Alves 
(Medicassur) na Direção 

(foto às esquerda) e Nuno 
Ferreira (Hotel S. Félix) no 
Conselho Fiscal. 

A Lista B é a novidade e 
apresenta como candidatos: 
António Dias (Viagens Cas-
tro) na Assembleia Geral, 
Joaquim Araújo (Orcopom) 
na Direção e Artur Oliveira 
(Zé das Letras) no Conselho 
Fiscal. 

instalação de ‘fingers’ e esca-
da de emergência no cais flu-
tuante sudeste, permitindo a 
acostagem de 25 embarca-
ções de pesca”. 

Os trabalhos permitem 
“a melhoria da operacio-
nalidade e da segurança do 
porto de pesca”, referiu a 
mesma fonte. 

mesma altura havia 2871 
desempregados registados 
no concelho vilacondense, 
menos 290 que a anterior 
referência. Fazendo as con-
tas, nos dois municípios 

somavam-se 5280 pessoas 
desempregadas no final de 
maio, menos 632 que no 
mês de abril. No entanto, se 
compararmos ao período 
anterior ao início da pan-

demia, no final de feverei-
ro de 2020, em que havia 
4281 cidadãos sem traba-
lho, nesta altura há mais 
999 desempregados nos 
dois concelhos.

Agricultores da Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde 
e concelhos vizinhos inte-
gram os novos órgãos so-
ciais da Associação dos Pro-
dutores de Leite de Portugal, 
que saíram da assembleia 
geral que aprovou ainda as 
contas de 2020 e o plano de 
atividades e orçamento para 

VÁRIOS AGRICULTORES LOCAIS REELEITOS NA APROLEP
este ano. A eleição é válida 
para o próximo quadriénio 
(2021-2024) e decorreu na 
freguesia vilacondense de 
Árvore. A direção continua a 
ser liderada por Jorge Olivei-
ra, da Trofa, que conta com 
quatro vice-presidentes, en-
tre eles Marisa Costa (Póvoa 
de Varzim) e José Augusto 

Ferreira (Barcelos). Como 
suplentes estão, por exem-
plo, dois agricultores de Vila 
do Conde - Sérgio Moni-
nhas e Miguel Dias da Silva. 
No Conselho Fiscal surgem 
como suplentes, entre outro, 
António Campos, de Fama-
licão, e Isabel Maia Gonçal-
ves, de Vila do Conde.
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A Câmara da Póvoa de 
Varzim decidiu investir 
cerca de 400 mil euros na 
melhoria dos acessos à 
Zona Industrial de Amo-
rim. A verba está a ser apli-
cada na abertura de uma 
nova artéria e na requali-
ficação de um arruamento 
adjacente. 

Esta empreitada, garante 
a autarquia, melhorará os 

OBRA EM ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DE AMORIM
acessos entre a Zona Indus-
trial de Amorim e alguns dos 
principais eixos rodoviários 
de distribuição, designada-
mente a A28 e a Estrada Na-
cional 205. 

A obra, que começou há 
duas semanas e vai durar 
seis meses, “prevê a substi-
tuição do pavimento rodo-
viário degradado do arrua-
mento existente, bem como 

EMPRESA DA ESTELA RECUPERA 
CULTURA DA BATATA EM AREIA

Uma empresa do setor 
agrícola da Póvoa de Varzim 
foi destacada pelo Municí-
pio. A @D’Sabores, situada 
na freguesia da Estela, que 
se dedica à produção e co-
mercialização de produtos 
de quarta gama, fez recente-
mente um investimento na 
recuperação da cultura da 
batata em areia. 

Depois de ter estado na 
inauguração das novas ins-
talações, o presidente Aires 
Pereira fez nova visita à fir-

ma liderada por Inácio Va-
lentim e a nota da autarquia 
sublinha que agora passa a 
haver “uma batata plantada 
no Rio Alto de qualidade 
ímpar pelas características 
únicas dos solos da zona”, 
que passa a “dar aos clientes 
um produto do concelho, ao 
invés do que era feito ante-
riormente, em que este pro-
duto era importado”, sendo 
uma aposta que “vai per-
mitir aos agricultores mais 
oportunidades de trabalho e 

a infraestruturação de toda a 
área de intervenção, ao nível 
das redes hidráulicas, elétri-
cas e de iluminação pública 
e demais trabalhos de cons-
trução civil inerentes”. 

O objetivo é dotar a Zona 
Industrial de Amorim de 
mais condições para se afir-
mar enquanto pólo gerador 
de investimento, postos de 
trabalho e atividade. 

rendimento”. 
Por reconhecer e defender 

a importância do desenvol-
vimento e crescimento do 
setor hortícola, a atividade 
profissional que mais pes-
soas emprega, direta e in-
diretamente, na Póvoa de 
Varzim, o Município recor-
da que “tem um processo de 
certificação de alguns dos 
mais reconhecidos produtos 
locais, como é o caso da cou-
ve penca, tomate coração de 
boi e cebola”.

CAMPO DE AVER-O-MAR MAIS PERTO DE AVANÇAR
Está cada vez mais perto 

o arranque da construção 
do novo complexo despor-
tivo na vila de Aver-o-Mar. 
O presidente Aires Perei-
ra revelou que o concurso 

público registou cinco pro-
postas, todas abaixo do pre-
ço-base que ronda os dois 
milhões de euros, a que se 
junta outro meio milhão da 
aquisição de terrenos que foi 

JUNTA DENUNCIA CASO EM ARGIVAI
Há um ponto na Póvoa de 

Varzim que tem sido alvo 
recorrente de depósito clan-
destino de “toneladas” de re-
síduos, sobretudo de obras, 
o que levou a junta de fre-
guesia a pedir que quem tal 
testemunhe comunique de 
imediato a situação. Esse lo-
cal fica no final de uma rua 
sem saída – a rua da Quin-

tela, no lugar com o mesmo 
nome, em Argivai, cuja au-
tarquia voltou a assumir a 
limpeza, mas pediu publica-
mente que não sejam feitos 
depósitos ali e nem noutras 
matas. 

A junta   recorda que 
aquele é um “sítio ancestral, 
onde terá vivido a célebre 
Ribeirinha, como era co-

nhecida Maria Paz Ribeiro, 
a Favorita de D.Sancho. De-
ve-se à Ribeirinha a separa-
ção da Paróquia de Argivai 
de Vila do Conde. Primeiro 
passo para a criação da Pó-
voa de Varzim. Local digno 
de cuidado e até veneração, 
que infelizmente é assolado 
pelo depósito de entulhos de 
obras.”

recentemente concluída. 
A adjudicação deverá ser 
aprovada na próxima reu-
nião do executivo e o edil 
está confiante num rápido 
desenlace deste processo 

que ainda necessita do aval 
do Tribunal de Contas. 

O equipamento será edifi-
cado no lugar da Boucinha 
e numa primeira fase terá 
um campo de futebol de 11 

e um edifício de apoio às 
atividades desportivas que 
servirá o clube local e a 
população em geral, mas o 
objetivo é apetrechar o es-
paço numa segunda fase.
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PSP APREENDE MILHARES DE DOSES DE DROGA
A PSP fez uma grande 

apreensão de droga na ma-
drugada do último domin-
go na Póvoa de Varzim. 
Eram 3h50 quando agentes 
da Esquadra de Interven-
ção e Fiscalização Policial 
detiveram dois homens na 
rua Cova do Coelho com 
Haxixe e Cocaína sufi-
ciente para cerca de 1.851 
e 4 doses individuais, res-
petivamente. Aos detidos, 
um gerente de restauração 
de 24 anos residente em 
Alenquer e um desempre-
gado de 29 anos residente 
em Lisboa, foram ainda 
apreendidos  três telemó-
veis e a quantia de 495 eu-
ros.

Elementos da Esquadra 
de Intervenção e Fiscali-
zação Policial da Divisão 
de Vila do Conde também 
estiveram em ação ao final 
da tarde do passado sába-
do. Eram 18h05 quando 
um pescador de 49 anos, 
residente em Vila do Con-
de, foi apanhado com 32 
doses de heroína e 26 do-
ses de cocaína na rua 5 de 
Outubro. Todos foram no-
tificados para comparecer 
junto das autoridades ju-
duciárias. 

Anteriormente, o tráfi-
co de droga na Póvoa de 
Varzim (e a partir dela) 
também levou uma ma-
chadada tendo em conta as 
apreensões concretizadas 
pela Divisão de Investiga-
ção Criminal que, segundo 
um comunicado da PSP, 
“visou indivíduos que de 
forma organizada se dedi-
cavam ao tráfico de estupe-
facientes”. Foram detidos 
dois homens com 51 e 45 
anos de idade uma mulher 
com 48 anos e, na operação 
policial realizada no passa-
do dia 18, foi significativo 
o estupefaciente encontra-
do pelos agentes: heroína 
(para 797 doses), Cocaína 
(680), liamba (762) e haxi-
xe (462). A PSP apreendeu 
ainda 1085 euros, duas ar-
mas brancas, “diversos pés 
de cannabis e uma estufa 
de cultivo de pés de can-
nabis e duas balanças de 

precisão, entre outros artigos 
relacionados com a referida 
prática ilícita”.

ONDA DE FURTOS 
NO BAIRRO SUL 
E ARREDORES

Uma onda de assaltos pas-
sou pelo bairro sul da Póvoa 
de Varzim e pela zona vizi-
nha das Caxinas em Vila do 
Conde. Só na madrugada 
do passado dia 17 pelo me-
nos três estabelecimentos 
comerciais foram visitados 
pelos ‘amigos do alheio’. A 
pastelaria Noiva e os talhos 

que atuaram mascarados e 
partiram um vidro para ace-
der ao estabelecimento, ten-
do furtado algumas dezenas 
de euros e produtos. A PSP 
tomou conta das ocorrências 
e está a investigar. 

CAMISAS FURTADAS 
EM JANEIRO FORAM 
RECUPERADAS 
PELA GNR

Elementos do Posto Ter-
ritorial da GNR da Póvoa 
de Varzim recuperaram no 
passado domingo um total 
de 62 peças de roupa que 
haviam sido furtadas de um 
estabelecimento comercial. 
No âmbito de uma denúncia 
a dar conta que uma ven-
dedora ambulante estaria a 
vender artigos de vestuário 
que alegadamente teriam 
sido furtados, os militares 
deslocaram-se ao local e ve-
rificaram que, numa banca-
da, se encontravam expostas 
para venda diversas peças de 
marcas conhecidas no mer-
cado. No seguimento das di-
ligências policiais, apurou-se 
que em janeiro, no concelho 
de Arcos de Valdevez, tinha 
ocorrido um furto deste tipo 
de artigos, tendo a dona da 
loja confirmado que os ar-
tigos, avaliados em cerca de 
6 mil euros, faziam parte do 
material que havia sido fur-
tado. Os bens recuperados 
foram apreendidos e entre-
gues à legítima proprietária. 
A suspeita foi constituída 
arguida e os factos foram re-
metidos ao Tribunal.

ARDEU ECOPONTO 
NAS CAXINAS

A tarde do passado dia 17 
ficou marcada pelo regresso 
do vandalismo nas Caxinas. 
Ocorreu mais um incêndio 
em contentores de resíduos 
localizados na rua Frei João, 
junto ao Bairro dos Pesca-

dores. Neste incêndio ar-
deram 3 ecopontos e um 
equipamento para colocar 
roupa usada, que ficaram 
completamente destruídos. 
O alerta foi dado às 15h05 
e os Bombeiros de Vila do 
Conde deslocaram-se até 
ao local com uma viatura 
e cinco operacionais, tendo 
as chamas ficado rapida-
mente controladas.

GNR DEIXA ALERTAS 
NAS ESCOLAS 

A GNR anda pelas esco-
las a alertar para a neces-
sidade de se ter cautela e 
a dar informação sobre os 
perigos que se podem en-
contrar na rede. “Internet 
segura” é o tema genérico 
da incursão que teve uma 
etapa em Vila do Conde 
a cargo da Secção de Po-
liciamento Comunitário 
e Prevenção Criminal do 
Comando Territorial do 
Porto. Os militares efetua-
ram a “ação de sensibiliza-
ção na Escola EB 2/3 - Dr. 
Carlos Pinto Ferreira”, na 
freguesia de Junqueira.

Outra escola do conce-
lho, a Primária de Arcos, 
recebeu também militares 
da mesma entidade para 
falar sobre “Prevenção e 
Segurança Rodoviária”. Re-
fere a GNR que a reação da 
comunidade educativa à 
ação de sensibilização “foi 
bastante positiva”, tendo in-
cluído uma vertente prática 
da aprendizagem junto das 
crianças. 

Carioca e Bairro Sul foram 
todos alvo de intrusão pelos 
ladrões, que partiram os vi-
dros ou estroncaram as por-
tas. Os prejuízos foram so-
bretudo materiais, dado que 
quem consumou os furtos 
apenas levou algumas deze-
nas de euros em moedas. O 
mini-mercado Gooday, ao 
lado do Bairro dos Pescado-
res, também poderá ter sido 
alvo do mesmo, já que surgiu 
com o vidro da montra par-
tido, mas ninguém entrou na 
loja. Uns dias depois foi a vez 
da pastelaria Arca D’Agua 
ter atacada por dois larápios 
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A Agência Portuguesa 
do Ambiente determinou o 
levantamento da interdição 
da Praia da Lagoa, que vi-
gorou durante três dias na 
passada semana. “A contra-
-análise recolhida na últi-
ma quarta-feira (dia 23) foi 
favorável e comprovou que 
a água já se encontra pró-
pria para banhos”, revelou a 
autarquia, que acrescentou 
que “os resultados analíti-
cos obtidos na recolha da 
amostra de água efetuada 
nas águas balneares da La-
goa encontram-se em con-
formidade com os valores 
limites definidos” para a 
prática balnear. A mesma 
fonte conta que tudo indica 
“que os resultados descon-
formes presentes na análise 
de segunda-feira passada 
(dia 21) se devam aos fenó-
menos de chuvas intensas 
que decorreram até esse 
dia”. 

Face a este resultado, “foi 
retirado o desaconselha-
mento temporário da prá-
tica balnear, estando repos-
ta a total normalidade na 
Praia da Lagoa”, que tinha 
surgido na lista de cinco do 
norte do país cuja qualida-
de da água, tendo em conta 
os “resultados provisórios 
das amostras colhidas no 

ÁGUA IMPRÓPRIA DEIXOU PRAIA DA LAGOA 
UNS DIAS DESACONSELHADA A BANHOS

passado dia 21 de junho”, 
tinha levado a APA a emitir 
um aviso de “desaconselha-
mento do banho”. O mesmo 
tinha sucedido numa praia 
de Matosinhos e em três flu-
viais de Arcos de Valdevez, 
Braga e Vila Verde. 

JOVENS RESGATADAS 
NA PRAIA DE AZURARA

Duas jovens de 19 anos 
tiveram de ser resgatadas na 
praia de Azurara, que não é 
vigiada, na tarde do passado 

dia 16. Segundo relata a Au-
toridade Marítima Nacional, 
ambas ficaram em dificul-
dades na água, mas foram 
avistadas pelos nadadores-

ção no mar resultou na 
apreensão de dez artes de 
pesca, com um total de 
cerca de 1200 metros de 
comprimento, perto da 
costa da Póvoa de Varzim. 
A operação foi realizada 
pelo Comando-local da 
Polícia Marítima da Póvoa 
de Varzim na tarde do pas-
sado dia 15. Os elementos 
da autoridade detetaram 
as dez ‘palangres’ sem es-
tarem sinalizadas nem de-
vidamente identificadas, 
tendo procedido à recolha 
das mesmas. Em duas das 
artes de pesca constatou-se 
até que continham algum 
pescado subdimensionado 
que, por ainda se encontrar 
vivo, foi devolvido ao habi-
tat natural. Foram elabora-
dos os respetivos autos de 
notícia e agora seguem-se 
as diligências para identi-
ficar os proprietários das 
artes de pesca.

-salvadores de uma praia 
adjacente, que procederam 
ao socorro. Os elementos do 
projeto “SeaWatch” também 
se deslocaram para o local, 
apoiados por uma viatura 
Amarok, tendo prestado as-
sistência às vítimas no areal. 
As raparigas foram poste-
riormente transportadas ao 
hospital pela ambulância 
do INEM dos Bombeiros de 
Vila do Conde. O piquete do 
Comando-local da Polícia 
Marítima tomou conta da 
ocorrência.

Na tarde do dia seguinte, 
uma mulher com 51 anos, 
que passava dificuldades 
respiratórias junto à praia da 
Lagoa, na Póvoa de Varzim, 
foi auxiliada por nadadores 
salvadores até à chegada dos 
Bombeiros  que a transpor-
taram para o Serviço de Ur-
gência do Centro Hospitalar. 
A primeira assistência dada 
pelos elementos do proje-
to “SeaWatch” consistiu na 
administração de oxigénio 
e na tentativa de acalmar a 
mulher que “apresentava ní-
veis elevados de ansiedade 
devido à falta de ar”. 

POLÍCIA APREENDEU 
ARTES DE PESCA

Uma ação de fiscaliza-

Pub



12 | 2 JULHO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

SOCIEDADE

CIRURGIÃO HOMENAGEADO 
PELO ROTARY CLUB

Jorge Casanova foi con-
siderado o ‘Profissional do 
Ano’ pelo Rotary Club da 
Póvoa de Varzim. O cirur-
gião cardíaco pediátrico 
(especializado na área das 
cardiopatias congénitas) 
foi o primeiro médico 
do Mundo a operar uma 
criança da Faixa de Gaza, 
em Ramallah, em 2018, in-
tegrado numa missão luso/
espanhola. Os rotários qui-
seram reconhecer não só o 
notável percurso profissio-
nal do poveiro, mas tam-
bém o sentido humanitário 
e solidário demonstrado ao 
longo da vida, sendo disso 
exemplo as cirurgias feitas 
em crianças palestinianas 
nos últimos anos. Jorge 
Casanova trabalha no Hos-
pital de São João, no Porto, 
tendo sido elogiado pela lí-
der do Rotary local, Teresa 
Castro Lopes, pelo espírito 

altruísta que o carateriza. A 
cerimónia de homenagem 
decorreu ao final da tarde 
da passada sexta-feira numa 
unidade hoteleira local.

ANA E PEDRO 
PREMIADOS 

O Rotary também promo-
veu a entrega dos prémios 
escolares aos melhores alu-
nos do concelho. O “Prémio 
Santos Graça”, destinado ao 
melhor estudante do Ensi-
no Secundário, este ano foi 
entregue a Ana Catarina 
Lopes dos Santos, da Escola 
Secundária Rocha Peixoto. 
O “Prémio Josué Trocado”, 
que distingue o melhor alu-
no da Escola de Música, foi 
atribuído a Pedro Manuel 
Pereira Moita Rebelo. A ses-
são decorreu nas instalações 
da Universidade Sénior no 
passado dia 19.

DIRETOR
CONTINUA
EM RATES

José Augusto Monteiro 
foi reconduzido diretor do 
Agrupamento de Escolas 
de Rates e vai permanecer 
no cargo mais quatro anos. 
A informação foi publica-
da no Diário da República 
num aviso de José Augusto 
Lopes Morim, presidente do 
Conselho Geral. O mandato 
já se iniciou e o responsável 
nomeou Joaquim Xavier de 
Barros para subdiretor e Fi-
lipa Milhazes e Maria José 
Ferreira para adjuntas. O 
Agrupamento de Rates in-
tegra as escolas e jardins de 
infância daquela vila, mas 
também das vizinhas fregue-
sias de Laundos e de Balasar.
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16 de junho é desde 2010 
o Dia Nacional de Luta con-
tra a Paramiloidose, também 
conhecida por “Doença dos 
Pezinhos”. Trata-se da data 
do falecimento do Professor 
Corino de Andrade, o inves-
tigador e médico que foi um 
dos percursores da identifi-
cação da maleita que sempre 
teve e continua a ter uma 
implantação significativa na 
zona da Póvoa de Varzim e 
arredores. A Santa Casa da 
Misericórdia sempre prestou 
e continua a prestar atenção 
à doença, sobretudo pela 
ação do médico Rui Faria, 
que liderou o Centro de Es-
tudos e de Apoio à Parami-
loidose, participando tradi-
cionalmente nas iniciativas 
promovidas pela Associação 
Portuguesa de Paramiloi-
dose, que está sediada nas 
Caxinas. Este ano, por cau-
sa das restrições impostas 
pela Direção Geral de Saúde, 
houve apenas um momento 
simbólico no Largo da Mi-

sericórdia junto ao busto de 
Corino de Andrade.

O provedor poveiro, Vir-
gílio Ferreira, garante que 
a Misericórdia continua a 
apoiar portadores da doen-
ça que surge em plena idade 
ativa: “Continuamos com a 
mesma atitude, os mesmos 
cuidados de sempre. A nos-
sa área desenvolve-se mais 
no apoio ao doente e às fa-
mílias. Destaco a importân-
cia do Centro de Estudos e 
Apoio à Paramiloidose, que 
integra um apoio domici-
liário destinado a doentes 

ENFERMEIRAS DEDICAM-SE À COVID-19
‘Confinar é prevenir, 

vacinar é proteger’ é o 
nome do programa criado 
no âmbito curricular da 
Unidade de Intervenção 
Comunitária 1 e 2 da pós-
-licenciatura em Enferma-
gem Comunitária na Esco-
la Superior de Enfermagem 
do Porto. Fazem parte des-
ta iniciativa 6 enfermeiras 
da Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde. Isabel Azevedo, 
colaboradora do projeto, 
explicou que numa primei-
ra fase realizaram um en-
saio clínico de dezembro a 
fevereiro em que mediante 

os valores da pandemia face 
à Covid-19 foi convidada, 
juntamente com as colegas, 
a fazer uma colaboração 
com a saúde pública. Após a 
realização de 755 inquéritos 
epidemiológicos e rastreio 
de contactos a pessoas po-
sitivas à doença perceberam 
que face à desvalorização 
dos sintomas era necessária 
uma intervenção na comu-
nidade.

O programa desenvol-
ve-se em dois projetos: o 
Covid-concelho e o Covid-
-escola, sendo importante 
a divulgação e a realização 

de parcerias. Isabel Azeve-
do afirmou ainda que esco-
lheram a Escola Básica 2/3 
de Rates, na Póvoa de Var-
zim, e Escola Básica 2/3 Frei 
João, em Vila do Conde, pois 
acreditam que a escola é um 
motor de conhecimento e 
o início de campanha deste 
projeto passa muito pela for-
ma como, por exemplo, os 
estudantes levam a informa-
ção para casa.

Fazem parte do projeto 
‘Confinar é prevenir, vaci-
nar é proteger’ os orientado-
res de estágio: a enfermeira 
Antónia que faz parte da 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA CONTINUA 
MUITO ATENTA À ‘DOENÇA DOS PEZINHOS’

e seus familiares. Também 
existe um quarto na unida-
de de cuidados continuados 
da instituição, onde estão, 
permanentemente, doentes 
com paramiloidose. Nesta 
altura, são dois. Continua-
mos nesta luta, uma iniciati-
va da Associação Portuguesa 
de Paramiloidose, que junto 
da Assembleia da República 
conseguiu instituir este Dia 
Nacional. Por solicitação da 
Segurança Social, vamos in-
tegrar uma componente da 
área social na área da saúde. 
Enquanto existir a doença, 

nós daremos apoio. Os pri-
meiros transplantados, há 
mais de 20 anos, começam 
a ter manifestações de de-
bilidade física em resulta-
do da doença e estamos cá 
para continuar a apoiá-los. 
Sabemos que novos me-
dicamentos surgiram para 
contrariar a evolução da 
doença e continuaremos 
a dar apoio aos casais que 
querem fazer a fertilização 
in Vitro para terem filhos 
isentos dos genes da doen-
ça”.

OUTROS PROJETOS

Conheceu um novo alen-
to o projeto da Santa Casa 
de criação de um Centro 
de Diagnóstico Clínico 
com diversas valências. O 
provedor Virgílio Ferreira 
adianta que a instituição  já 
tem parceiros para as duas 
valências mais técnicas. O 
acordo foi estabelecido re-
centemente e o novo equi-

pamento ficará numa das 
esquinas (a norte-nascente) 
do cruzamento formado 
pelas ruas Alberto Sampaio, 
José Régio, Alberto Pimentel 
e Manuel Lopes. A Miseri-
córdia adquiriu a casa que 
lá pontifica e, com o terreno 
contíguo cedido pela Câ-
mara (mais perto da escola 
Flávio Gonçalves) vai surgir 
então um novo serviço com 
maior capacidade. As obras 
devem avançar no início 
do próximo ano para que a 
inauguração possa ocorrer 
em 2023. 

A Santa Casa tem como 
objetivo que o Centro de 
Diagnóstico Clínico possa 
prestar serviços de Imagiolo-
gia e Análises Clínicas, Gas-
troenterologia, Cardiologia, 
Oncologia, Dermatologia e 
outras especialidades. O úl-
timo piso ficará preparado 
para possíveis internamen-
tos, podendo ser instalada 
uma unidade de Cuidados 
Paliativos. 

Unidade Cuidados na Co-
munidade de Vila do Conde 
e o enfermeiro Daniel da 
UCC da Póvoa de Varzim. 
A enfermeira Ana Paula 
Cantante é a responsável da 
disciplina e as seis enfermei-

ras que fizeram o projeto 
avançar são: Carla Bastos, 
Susete Neiva, Isabel Aguiar 
e Marília Lima (Póvoa de 
Varzim) e Isabel Azevedo 
e Carina Ramos (Vila do 
Conde).

em todos os
óculos graduados
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VILA DO CONDE

INICIATIVA LIBERAL FORMALIZA NÚCLEO
A Iniciativa Liberal 

também já conta com um 
núcleo em Vila do Conde. 
A formalização sucedeu 
formalizou no passado dia 
19 com a eleição do grupo 
de coordenação local. O 
partido informou em co-
municado que o objetivo 
é “trabalhar para libertar o 
concelho do estatismo”. O 
coordenador Jorge Freitas 
defende que “este é o mo-

mento de mudar e de repro-
gramar Vila do Conde”, ten-
do acrescentado “a missão, 
no Núcleo Territorial de Vila 
do Conde da Iniciativa Libe-
ral, é contagiar os vila-con-
denses com o liberalismo”. 
A dinamização de várias ini-
ciativas irá ser o caminho a 
seguir, nomeadamente com 
a apresentação de contribu-
tos para as eleições autárqui-
cas que se avizinham.

Já são conhecidos quase 
todos os nomes dos candi-
datos às juntas pelo movi-
mento NAU – Nós Avan-
çamos Unidos. Segundo a 
informação que chegou à 
Onda Viva já estão fixadas 
17 das 21 apostas para as 
freguesias. Faltam acertar 
apenas alguns pormenores 

e é provável que em breve 
seja completado o leque de 
cabeças-de-listas. O Movi-
mento NAU aposta na re-
candidatura dos presidentes 
que elegeu há quatro anos: 
Carlos Correia, em Árvore; 
Carlos Silva, em Azurara; 
Sílvia Lomba, em Fajozes; 
Filipe Santos, em Macieira; 

Joaquim Moreira, em Vila 
Chã e Nelson Lopes em Mal-
ta/Canidelo.

São ainda dadas a conhe-
cer outras escolhas: Mónica 
Oliveira, em Aveleda; Joa-
quim Azevedo, em Gui-
lhabreu; Elisabete Fernan-
des, em Junqueira; António 
Costa, em Modivas, Cristina 

Campos, em Vila do Con-
de; Tânia Campos, em Vilar 
do Pinheiro e Rita Amorim 
Costa, na União Retorta/
Tougues. O movimento in-
dependente dará também 
apoio a listas sem o símbo-
lo partidário - em Labruge 
e nas Uniões Touguinha/
Touguinhó (Ilídio Gomes), 

PS APONTA ISAAC BRAGA 
PARA A JUNTA DA CIDADE

Isaac Braga vai enca-
beçar a lista do Partido 
Socialista à liderança da 
Junta de Freguesia de Vila 
do Conde, tendo a apre-
sentação oficial ocorrido 
na tarde do passado do-
mingo, junto ao Monu-
mento ao Pescador, nas 
Caxinas. O enfermeiro é 
o atual presidente da Jun-
ta uma vez que há quatro 
anos foi eleito pelo movi-
mento Isaac Braga – Nós 
Avançamos Unidos, ou 

seja com o apoio da NAU 
que tem como principal ros-
to a presidente da autarquia 
Elisa Ferraz. 

Entretanto, mais dois no-
mes foram confirmados e 
em ambas as situações as 
escolhas do PS recaem nos 
atuais presidentes de junta: 
em Aveleda o partido quer 
a reeleição de Armando Sil-
va, estando a apresentação 
pública agendada para 4 de 
julho, e também em Gião 
no topo da lista vai voltar a 

aparecer Carlos Bernardi-
no Alves, que tem a sessão 
junto do povo marcada 
para 3 de julho.

MOVIMENTO NAU REVELOU APOSTAS NAS FREGUESIAS

FÓRUM AUTÁRQUICO 
COM APRESENTAÇÕES

O PSD de Vila do Conde 
promoveu um Fórum Au-
tárquico no auditório da ES-
MAD. O evento serviu para 
ser apresentada a recandi-
datura de Miguel Pereira à 
presidência da Junta de Fre-
guesia de Vilar do Pinheiro 
e também para dar a conhe-
cer que Carlos Duarte foi o 
escolhido para ser o cabeça 
de lista à Assembleia Muni-
cipal. 

Na sessão realizada no 
passado sábado participa-
ram vários autarcas convi-

dados, com destaque para 
Ricardo Rio, presidente do 
Município de Braga. 

Pub

Vilar/Mosteiró (Amândio 
Couteiro) e também Ba-
gunte, Ferreiró, Outeiro 
Maior e Parada (Bernardi-
no Vilas Boas). Elisa Fer-
raz mostrou-se confiante 
na sessão onde foi apre-
sentado António do Car-
mo Reis como mandatário 
da campanha.
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REGIÃOVILA DO CONDE

A manhã do dia de 
São João, 24 de junho, fi-
cou marcada em Vila do 
Conde pela cerimónia de 
entrega de medalhas de 
mérito a diversas persona-
lidades e entidades cujos 
percursos se considera-
ram relevantes e de pres-
tígio para o município. 
A presidente Elisa Ferraz 
reiterou a importância de 
nesta data se homenagear 
quem se destaca na carrei-
ra profissional e contribui 
para elevar o bom nome 
do concelho pelo país e 
pelo mundo. 

No âmbito da medalha 
de mérito, a Associação 
Comercial e Industrial de 
Vila do Conde foi a única 
entidade homenageada. O 
presidente Ricardo Silva 
confessou o orgulho desta 
distinção atribuída a uma 
instituição com 115 anos, 
salientando o trabalho fei-
to neste último ano espe-
cialmente atípico. 

Individualmente foram 
vários os galardoados em 
diferentes áreas: 

- Dr. Hélder Miguel 
Duarte Pereira - Médico 
Ortopedista

- Dra. Donzília Sousa e 
Silva - Médica Cirurgiã

- Dr. Jacinto Azevedo - 
Médico Psiquiatra

- Dra. Maria Cândida 
Rocha e Silva - Banqueira

- Associação Comercial 
e Industrial de Vila do 
Conde

- Maria Beatriz Almeida 
de Oliveira - Fundadora e 
CEO da Bindtuning - So-
luções Informáticas, De-
sign Web e Gráfico, Lda

MÉRITO RECONHECIDO EM DIA DE SÃO JOÃO

- Prof. José Manuel do 
Carmo Henriques - Ex-Di-
retor do Agrupamento Dr. 
Carlos Pinto Ferreira

- Prof. Mário Adolfo 
Monteiro da Rocha Barbo-
sa - Cientista e Professor do 
ICBAS

- Prof. Nuno Miguel dos 
Santos Ferrand de Almei-
da - Biólogo e Professora da 
FCUP

- José Ferreira da Silva 
Coutinhas - escritor

- Dr. Francisco Duarte 
Mangas – escritor

MERCADO DAS 
CAXINAS COM 
OBRAS EM SETEMBRO

A locação de instalações 
provisórias no Mercado das 
Caxinas foi um dos assun-
tos debatidos na primeira 
parte da última Assembleia 
Municipal de Vila do Conde 
deste mandato. O ponto foi 
aprovado por unanimidade, 
apesar de ter gerado alguma 
discussão. A edil Elisa Ferraz 

confirmou que irá ser feita 
uma remodelação total a ní-
vel de cobertura (retirada do 
amianto) e interior para dar 
mais qualidade ao espaço, 
de modo a que as Caxinas 
tenham um mercado requa-
lificado como já existe em 
Vila do Conde. No decorrer 
das obras, que se iniciam 
em setembro, os vendedores 
estarão colocados em mo-
noblocos no parque de es-
tacionamento adjacente ao 
mercado. O porta voz do PS, 
João Fonseca, afirmou que 
o partido está preocupado 
com as condições dos ope-
radores e lamentou a coin-
cidência das obras começa-
rem duas semanas antes das 
eleições. Já a deputada do 
PSD, Luísa Maia, recordou 
que a reabilitação foi uma 
luta constante do partido, 
mas não concordou com o 
momento escolhido por en-
tender ser um ato eleitoralis-
ta. A segunda parte desta úl-
tima Assembleia Municipal 
decorreu ontem à noite

LARGO DA LAMEIRA 
INAUGURADO

Já foi inaugurada uma 
obra que custou mais de 560 
mil euros e logo num dos lo-
cais mais antigos e históricos 
do concelho: o Largo da La-
meira, em Mosteiró. A presi-
dente Elisa Ferraz e o líder da 
junta assinalaram o arranjo 
da área pública que permitiu 
“permitiu criar boas condi-
ções de funcionamento da 
feira semanal, flexibilizar 
o espaço para desenvolver 
atividades culturais, refor-

çando ainda a mobilidade 
e a acessibilidade”. A in-
tervenção foi “realizada no 
âmbito das soluções defini-
das para a Área de Reabili-
tação Urbana” da freguesia 
que, recorde-se, sempre 
desempenhou um papel de 
relevo na vida comunitária 
daquela zona do concelho.

PASSADIÇOS A 
SER RECUPERADOS 

A Câmara está a pro-
ceder à requalificação 
e reforço estrutural dos 
passadiços na faixa litoral 
desde o limite da freguesia 
de Vila Chã até ao Centro 
de Receção do Castro de S 
Paio, em Labruge. Segun-
do a autarquia, “os traba-
lhos em curso consistem 
no reforço da estrutura de 
suporte, na substituição 
integral do pavimento e 
das vedações”. A edilidade 
lembra que “a rede de pas-
sadiços costeiros que hoje 
liga o litoral concelhio a sul 
do rio Ave foi construída 
por fases e, nalguns casos, 
estas estruturas encon-
tram-se instaladas há mais 
de uma dezena de anos”.
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CULTURA

PÓVOA SERÁ CAPITAL MUSICAL EM JULHO
O 43º Festival Interna-

cional de Música da Póvoa 
de Varzim foi apresentado 
na passada semana. Trata-
-se de um evento apoiado 
pela Onda Viva e que vai 
ter a maior edição de sem-
pre entre 8 e 31 de julho. 

Mesmo com as restri-
ções trazidas pela pande-
mia, sobretudo na lotação 
reduzida a metade dos lo-
cais dos espetáculos, o di-
retor Raul da Costa espera 
voltar a contar com uma 
grande adesão do públi-
co em busca das emoções 
prometidas pelo programa 

ecléctico e ambicioso deste 
ano, com enfoque na músi-
ca erudita, como é tradição, 
e no jazz, que é uma aposta. 

O conceituado pianista 
poveiro, de apenas 28 anos, 
salienta que os 16 concertos 
de Música Antiga, Sinfóni-
ca, Coral, Contemporânea e 
Jazz levarão reputados solis-
tas e agrupamentos às igrejas 
Românicas de Rates e Matriz 
da Póvoa, além da forte pre-
sença no Cine-Teatro Gar-
rett e de uma incursão pelo 
Auditório Municipal. 

O certame é organizado 
pela Câmara Municipal e é 

FÁTIMA LOPES APRESENTOU ROMANCE NA BIBLIOTECA 
Fátima Lopes esteve no 

passado sábado na Póvoa de 
Varzim. A conhecida apre-
sentadora de televisão (SIC e 
TVI) veio dar a conhecer o 
livro ‘Encontrei o amor onde 
menos esperava’. Trata-se de 
um romance com “uma his-
tória apaixonante e inspira-
dora acerca de uma mulher 
em busca de um novo senti-
do para a vida.”  

A obra, cujo cenário é o 
Alentejo, retrata a história 
inspiradora de uma mulher 
que procura um rumo dife-

rente para a vida.
Perante uma plateia aten-

ta, apresentadora confessou 
que o objetivo foi transmitir 
duas mensagens através des-
te livro: a de não ficar onde 
não se é feliz e nunca estar 
onde não dão valor. 

Fátima Lopes não con-
seguiu conter a emoção 
quando referiu que “o mais 
importante na vida são as 
relações” que as pessoas ali-
mentam e que permanecem, 
salientando também que é 
importante “nunca desistir 

de sermos quem somos”. 
O evento decorreu no Jar-

dim da Biblioteca Municipal 
e contou com muitos inte-
ressados. Fátima Lopes tem 
na escrita uma grande pai-
xão e conta já com sete livros 
publicados.

A apresentação terminou 
com uma sessão de autógra-
fos e fotografias, uma delas 
com Fátima Soares, ouvinte 
da Onda Viva que foi pre-
miada com a oferta de um 
livro num passatempo pro-
movido pela rádio. 

LIVRO SOBRE JOSÉ RÉGIO 
LANÇADO NO DIANA-BAR

O livro “Mas Régio é 
Grande!” foi lançado no 
Diana Bar, espaço onde o 
escritor passou muitos e 
bons momentos a escrever 
e a participar em diversas 
tertúlias. A obra é da auto-
ria de Isabel Ponce de Leão, 

docente e investigadora que 
é vice-presidente do Centro 
de Estudos Regianos, sen-
do uma especialista no que 
concerne ao estudo do escri-
tor nascido em Vila do Con-
de. O presidente da Câmara, 
Aires Pereira, associou-se ao 

evento realizado no passado 
dia 18 e destacou o porme-
nor da Póvoa também fazer 
parte do itinerário regiano, 
além de ter em curso a can-
didatura a reconhecimento 
como Cidade Criativa na 
vertente Literatura.

S.PEDRO DESTACADO COM A PEÇA
DO MÊS NO MUSEU MUNICIPAL

O Museu Municipal deu 
continuidade à iniciativa 
“Peça do Mês” lançada em 
maio passado. Sendo Junho, 
por excelência, um mês de-
dicado aos santos popula-
res, o destaque foi dado ao 
patrono poveiro, São Pedro. 
Construída e montada no 
Museu no período das Fes-

tas de São Pedro, a “Imagem 
de roca”, segundo divulga a 
autarquia, é composta por 
uma cabeça, membros su-
periores e inferiores escul-
pidos e o corpo formado 
por uma estrutura simples 
articulada, talhada em ma-
deira, que facilita o envergar 
das vestes em tecido. Trata-

-se de uma das imagens da 
“Ceia dos Apóstolos”, cujo 
conjunto das 14 imagens se 
conserva no Museu, sendo 
datada do século XIX. Ao 
lado está um quadro com 
diversas imagens e textos 
sobre as rusgas e os seis 
bairros que normalmente 
animam as festas da cidade.

um dos mais importantes 
acontecimentos culturais 
nacionais nesta área, sendo 
motivo de orgulho para o vi-
ce-presidente Luís Diaman-
tino, que realçou a qualidade 
do evento apoiado pela Di-
reção-Geral das Artes. 

A conferência de abertura, 
que voltará a ser proferida 
pelo musicólogo Rui Vieira 
Nery, será subordinada ao 
tema “A música erudita e o 
jazz: Um século de Amores 
Clandestinos”. O concer-
to inaugural, a 9 de julho, 
terá como protagonistas a 
prestigiada pianista portu-

guesa Maria João Pires (um 
regresso) e o jovem Júlio 
Resende. Além dos espe-
táculos, que terão entradas 

únicas a 5 euros, também 
haverá exposições e mas-
terclasses com alguns dos 
artistas participantes.



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 JULHO 2021 | 17

Pub



18 | 2 JULHO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 JULHO 2021 | 19

Pub



20 | 2 JULHO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 JULHO 2021 | 21

VARZIM

Sem a presença da im-
prensa e com pouca infor-
mação disponibilizada, o 
Varzim regressou ao traba-
lho na passada semana. As 
primeiras novidades foram 
os reforços os nomes de Luís 
Silva, Zé Tiago e João Reis 
(ex-Chaves), Tavinho (ex-
-Vizela) e Tiago Pereira (ex-
-Braga B). 

Foram também anun-
ciadas as renovações com 
Nuno Valente, Tiago Cer-
veira e André Micael e pros-
seguem o contrato os guar-
da-redes Ricardo Nunes e 
Ismael Lekbab; os defesas   
Luis Pinheiro, Luis Pedro; 
o médio   André Leão e os 
avançados Agdon, Lessinho   
e George Ofosu. Da forma-
ção sobem os jovens Zé Car-
los, Tiago  Torres  e Nathan 
Sheye.  

O treinador continua a ser 
António Barbosa, que tem 
como objetivo realizar uma 
época bem mais tranquila 
do que transata. Os primei-
ros jogos de preparação rea-
lizam-se no estágio de Elvas, 
diante do Farense, no dia 6, 
seguindo-se o desafio frente 
ao Estrela da Amadora, no 
próximo dia 9 de julho, antes 
do regresso à Póvoa.

MAIS REFORÇOS  
ANUNCIADOS

O Varzim assegurou esta 
semana a contratação de 
mais quatro reforços, todos 
de nacionalidade brasileira 
Cássio Scheid, defesa central 
(ex-Farense), Murilo, extre-
mo ex- Estoril; Rafael Assis, 
médio ex-Braga e Heliardo 
(emprestado pelo Arouca). 

LUÍS PEDRO É FIGURA 
CENTRAL DE REVISTA

A última edição da revista 
da Liga Portugal tem como 
figura central o varzinista 
Luís Pedro, que cumpriu a 
14.ª época consecutiva na 
II Liga, um feito alcançado 
após ter superado os 358 
jogos de Ricardo Pessoa. O 
defesa central d conta na pu-

blicação como foi a evolução 
no futebol desde a  terra na-
tal – Freamunde – até à che-
gada à Póvoa, para onde veio 
porque, conta, o Varzim “fez 
muita força” para que tal pu-
desse acontecer”. Apesar de 
ter vários convites quando 
saiu do Penafiel, Luís Pedro 
considera que a escolha pelo 
emblema varzinista “foi a 
melhor opção” que tomou e 
afirma-se no clube poveiro 
“de corpo e alma”, tendo pro-
metido “trabalhar sempre 
como até aqui e ser mais um 
a ajudar a equipa”. “Sinto que 
tenho condições para andar 
aqui mais alguns anos, até 
porque nunca tive lesões e 
trato-me muito bem fora do 
futebol. Como tal, penso que 
ainda vão ouvir falar de mim 
mais alguns anos”, finaliza o 
atleta.

VARZIM RECOMEÇOU QUASE EM SEGREDO

AG A 10 DE JULHO

Foi dada a conhecer a 
convocatória da assem-
bleia geral extraordinária 
do Varzim que vai decor-
rer no dia 10 de julho, um 
sábado, às cinco da tarde, 
no estádio do clube.  O pri-
meiro ponto da ordem de 
trabalhos elaborada prevê 
a apreciação e votação do 
orçamento para a próxima 
temporada e só depois a in-
formação sobre o plano de 
atividades, para a mesma 
época, da SDUQ – Socie-

dade Desportiva Unipessoal 
por Quotas que gere o clube. 
O terceiro item prevê a deci-
são da proposta da direção 
“quanto à manutenção dos 
montantes das quotizações 
para as várias categorias de 
associados” e finalmente há 
um espaço final, como ha-
bitualmente, para aborda-
gem de “outros assuntos de 
interesse” para o Varzim. Na 
convocatória assinada por 
Moura Gonçalves é garanti-
do que o estádio estará “de-
vidamente preparado de for-
ma a garantir a presença dos 

associados em segurança, 
encontrando-se o Clube em 
contacto com as autoridades 
de saúde locais”. Para já sa-
be-se que, “além do controlo 
da temperatura [corporal] à 
entrada, é obrigatório no in-
terior estádio o uso de más-
cara, o respeito pelas regras 
de distanciamento social e a 
proibição de aglomerados de 
associados”. 

MORREU ANTIGO 
GUARDA-REDES 

Faleceu José António de 

Oliveira Freitas, antigo guar-
da-redes do Varzim Sport 
Club. O poveiro partiu aos 
66 anos e a morte motivou 
o clube a ‘expressar o mais 
profundo pesar e a endere-
çar sentidas condolências 
aos Familiares e Amigos 

TÓ ROCHA: “NENHUM 
ADEUS É ETERNO”

Tó Rocha publicou um co-
municado após o Varzim ter 
anunciado a saída do técnico 
de guarda-redes da equipa 
principal. Na hora de deixar 
funções, o treinador agrade-
ce a quem sempre acreditou 
no seu valor e no seu traba-
lho, tendo assegurado que 
cumpriu o contrato “sempre 
com profissionalismo, entre-
ga e paixão”. O antigo guar-
dião, que foi formado nas 
camadas jovens alvinegras, 
sublinha que sai com “a sen-
sação de consciência tran-
quila” e frisa que “quando o 
amor é forte, nenhum adeus 
é eterno”, mostrando-se dis-
ponível para um regresso.

LOBAS DE PRIMEIRA E 
LOUVOR MUNICIPAL

O Varzim / CSBA foi co-
locado na I Liga de futebol 
feminino depois de ter per-
dido essa possibilidade no 
campo na final do payoff 
norte frente ao Vilaverden-
se. “É com muito orgulho e 
satisfação que anunciamos 
que a nossa equipa irá par-
ticipar na Liga BPI, depois 

de respondermos afirma-
tivamente ao convite que a 
Federação Portuguesa de 
Futebol nos endereçou. Es-
tamos prontos para digni-
ficar a nação varzinista no 
patamar mais elevado do fu-
tebol feminino português”. 
O Varzim ocupará o lugar 
do Boavista,que abdicou da 
participação.

Este feito  mereceu o re-
conhecimento por parte da 
autarquia, tendo o presiden-
te Aires Pereira atribuído 
um voto de louvor na última 
reunião do executivo.

próximos”. Freitas passou 
pelas equipas de forma-
ção do Varzim (Juniores e 
Juvenis) e, nos inícios dos 
anos 70, subiu à equipa 
principal. Defendeu a ba-
liza alvinegra durante sete 
anos, tendo feito parte de 
plantéis históricos, sendo 
de destacar o que obteve 
o título de Campeão Na-
cional da 2.ª Divisão, em 
1975-1976, com a conse-
quente subida à 1.ª Divisão. 
O jogador passou depois 
por Beira-Mar, Famalicão e 
Paços de Ferreira.

Pub
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CKA VOLTA AOS 
PÓDIOS NACIONAIS

O Campeonato Nacional 
de karaté inter-estilos para 
cadetes, juniores e sub21 
valeu a conquista de vá-
rias medalhas para o CKA 
Póvoa de Varzim. Afonso 
Azevedo sagrou-se mesmo 
campeão nacional júnior 
-55 kg, tendo três colegas 
conseguido ser vice-cam-
peões: Eva Flores em cade-
tes +55 kg, David Días em 

cadetes -57 kg e Duarte Brás 
em júniores -55 kg. O pódio 
foi fechado por outro trio de 
juniores: Ricardo Lopes em 
kata, Lara Silva em -53 kg e 
Guilherme Lopes em +76kg. 
Afonso Torres, do Ginásio 
Vilacondense, foi medalha 
de bronze nos sub-21. Esti-
veram presentes mais de 400 
karatecas em representação 
de 99 clubes. 

Rui Costa iniciou a par-
ticipação na Volta a França 
em bicicleta com o intuito 
de ajudar o colega Tadej Po-
gacar a voltar a conquistar a 
camisola amarela. 

O ciclista poveiro da UAE 
Emirates já venceu três eta-
pas no Tour (uma em 2011 
e duas em 2013), a corrida 
mais importante do mundo 
e na qual já participou em 
nove ocasiões, sendo o 18º 
lugar de 2012 a melhor pres-
tação individual na geral. 

A presença em terras gau-
lesas não estava prevista, 
mas a boa forma demons-
trada com o sétimo lugar na 
Volta à Suiça e a não convo-

RUI COSTA ESTÁ A PEDALAR NO TOUR PELA 10ª VEZ

catória para os Jogos Olímpi-
cos valeram a Rui Costa uma 
chamada à última hora. 

A prova vai decorrer até 

18 de julho e termina em Pa-
ris. Nesta altura, percorridas 
cinco etapas, o aguçadouren-
se ocupa o 103º lugar da clas-
sificação, já a mais de 33 mi-
nutos do camisola amarela. 

LUCAS LOPES 
BRILHA EM ESPANHA

Lucas Lopes foi terceiro 
classificado na Volta al Be-
saya. O ciclista poveiro es-
teve em grande destaque na 
prova para juniores que de-
correu em Espanha durante 
quatro dias na passada se-
mana. 

Lucas Lopes competiu ao 
serviço de uma equipa do 

país vizinho e terminou no 
terceiro lugar da geral, tendo 
ainda conquistado o prémio 
da camisola da montanha.

JOSÉ AZEVEDO 
CRIA EQUIPA

O vilacondense José Aze-
vedo vai criar uma equipa de 
ciclismo para a nova tempo-
rada. 

O antigo ciclista, agora 
diretor desportivo, decidiu 
criar um projeto de raíz, com 
origem em Portugal, que irá 
começar no escalão mais 
baixo e competir em todas as 
provas nacionais e algumas 
internacionais. 

O arranque será em 2022 
após muitos meses de pre-
paração e de ter recebido o 
apoio de empresas interessa-
das em patrocinar a equipa.

ATLETAS DO CNP NA LUTA PARA IR AO MUNDIAL
Vários atletas do Clu-

be Naval Povoense Pesca 
Desportiva-Casa Favais es-
tão na luta pelo passapor-
te para o Campeonato do 
Mundo. Após vários adia-
mentos devido à pandemia 
e condições atmosféricas 
adversas, realizaram-se as 
terceira e quarta mãos do 
campeonato nacional indi-
vidual da primeira divisão 

de alto mar. A prova conta 
com 28 atletas, dos quais 
oito são atletas do CNP, 
que nesta altura estão assim 
classificados: Juan Pato (2º); 
Pedro Ferreira (4º); Sílvio 
Santos (5º); Mário Barra-
das (8º); Manuel Neves (9º); 
Abílio Dias (14º); Pedro Sil-
va (18º) e Joel Ribeiro (21º). 
Ou seja, no top 10 estão cin-
co atletas do clube poveiro e 

nos cinco lugares cimeiros 
que dão acesso à seleção 
nacional encontram-se 3 
atletas locais. 

Nesta altura falta apenas 
realizar as duas últimas 
mãos do campeonato e o 
objetivo da secção de pes-
ca desportiva é conseguir 
classificar o máximo possí-
vel de atletas para o Mun-
dial.

O Pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim promoveu um 
Curso de Formação de Di-
rigentes Desportivos. “Desa-
fios do Clube/Associação do 
Futuro” foi o mote para uma 
ação que se prolongou por 

FORMAÇÃO PREPAROU 
DIRIGENTES PARA O FUTURO

quatro dias e visou preparar 
os responsáveis das coletivi-
dades para algumas proble-
máticas que a pandemia veio 
agravar capacitando-os para 
a nova realidade do despor-
to. 

Este primeiro programa, 

sobre “Organização e dinâ-
mica do Clube”, decorreu em 
sessões online ao início da 
noite e teve como temáticas 
a ‘planificação estratégica’, o 
‘marketing digital’, a ‘gestão’ 
e a ‘planificação e organiza-
ção de um evento’.
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CD PÓVOA

BASKET SOBE À PRIMEIRA E CONQUISTA PROLIGA
A comemorar 50 anos 

de existência, a secção de 
basquetebol do Clube Des-
portivo da Póvoa recebeu 
uma prenda histórica. Pela 
primeira vez na história, 
os poveiros irão disputar o 
mais alto escalão da moda-
lidade, atualmente  desig-
nada por Liga Profissional. 
Um percurso com uma 
viagem bonita, numa loco-
motiva movida por muitos 
poveiros e que terminou 
com sucesso. 

No pavilhão do Luso, na 
Mealhada, a equipa poveira 
afastou no primeiro jogo o 
CA Queluz com um robus-
to 97x64, chegando à final 
para defrontar o Illiabum. 
Um adversário que já tinha 
vencido e também perdido 
na fase regular. Foi uma fi-
nal renhida, mas ganha por 
65x59, com a raça e com-
petência dos comandados 
do professor José Ricardo 
Neves Rodrigues, que no 
final exaltou “um projeto 
que não vai fugir à ma-
triz que nos fez chegar ao 
nosso objetivo. Chegamos 
a bom porto com a ajuda 
preciosa destes meninos, 
fruto da nossa formação, 
que jogaram com os mais 
experientes com contribu-

tos de qualidade, e vamos 
continuar o nosso projeto 
mantendo-nos fiéis ao que 
nos propusemos.”

ESTRANGEIROS 
SENTIRAM-SE 
POVEIROS

O poste/extremo bósnio 
Gojko Suzdum acabou por 
ser uma mais valia, adap-
tando-se rapidamente com 
contributos interessantes 
nesta fase decisiva. Já o ame-
ricano Kameron Williams 
foi a cereja no topo do bolo. 
Um atleta versátil, com uma 
qualidade de lançamento 
acima da média e muitas 
vezes o melhor marcador da 
equipa, não defraudando as 
expetativas nos jogos decisi-
vos, com 21 pontos em cada. 
Depois das merecidas férias, 
oxalá que os poveiros (agora 
a puderem ir aos pavilhões) 
possam desfrutar da magia 
de Kam,

 EQUIPA RECEBIDA 
NA CÂMARA

 O feitos do clube merece-
ram, da parte dos autarcas, 
a aprovação de um Voto de 
Louvor e a receção nos Pa-
ços do Concelho pelo pre-

VÓLEI: “VENHAM OS NACIONAIS” PARA CADETES CAMPEÕES
Depois de sagrar campeã 

regional, a equipa masculi-
na de cadetes do Desporti-
vo da Póvoa aponta as ba-
terias à conquista do título 
nacional. Uma competição 
que irá ser mais exigen-
te, mas que na opinião do 
capitão Tiago Graça “ é o 
nosso objetivo. É para isso 
que trabalhamos e tudo 
iremos fazer para o conse-
guir.” 

Os jovens poveiros ainda 
terão mais uma jornada a 

disputar, mas já fizeram a 
festa frente ao Leixões, com 
uma vitória conclusiva por 3 
sets a 0. 

Para a equipa sénior fe-
minina, o último domingo 
também foi proveitoso, com 
as pupilas da professora 
Maria Carlos a derrotarem 
a AC Infesta por 3 sets a 1. 
Numa época particularmen-
te atípica, o caminho das po-
veiras rumo à manutenção 
continua a ser difícil, mas 
perfeitamente alcançável.

sidente e vice presidente. A 
comitiva chefiada por Cal-
deira Figueiredo ouviu com 
satisfação a promessa do edil 
Aires Pereira  de que o Mu-
nicípio  “irá criar um apoio 
extraordinária para este pro-
jeto que honra a cidade. Para 
além do habitual apoio ao 
clube no desenvolvimento 
desportivo dos jovens, a Câ-
mara compromete-se a vos 
ajudar neste ano de estreia 
ao mais alto nível.”

Pela voz do presidente, do 
treinador e do capitão Sérgio 
Duarte, todos foram unâni-
mes no agradecimento e no 
compromisso de continuar 
um projeto com gente da ter-
ra que, depois de vários anos 

JORNADA DUPLA POSITIVA NO HÓQUEI EM PATINS
Depois da vitória em 

casa por 5-1 sobre a Es-
cola Livre de Azeméis e o 
empate a 4 golos na deslo-
cação a Coimbra, a equi-
pa sénior de hóquei em 
patins do Desportivo da 
Póvoa, subiu ao 9º lugar da 
classificação, alcançando 
uma almofada de 8 pontos 

sobre os lugares de descida. 
Apesar das boas exibições 
da equipa comandada por 
Ruben Fangueiro, os resul-
tados não estavam a ser os 
desejados. No entanto, a luz 
ao fundo do túnel já disfarça 
algum nervosismo eviden-
ciado em alguns momentos 
cruciais dos jogos e é de 

a engrandecer outros clubes, 
decidiu que o coração falava 
mais alto.

HUGO MATOS 
TRI-CAMPEÃO

Hugo Matos começou a 
jogar basquetebol no CDP 
aos 14 anos e desde então a  
ligação à modalidade levou-
-o a alguns portos de abri-
go. Em Oliveira de Azeméis 
passou alguns anos e acabou 
por ser campeão da Liga, fa-
zendo parte da equipa técni-
ca de Norberto Alves. 

De regresso ao clube de 
formação, foi chamado à 
última da hora para  subs-
tituir  Hugo Salgado na li-

derança da equipa sénior. 
Uma época extraordinária, 
com 32 jogos e outras tan-
tas vitórias,  que culminou 
com a subida à Proliga e 
o título de campeão da 1ª 
divisão. 

Voltando apenas a exer-
cer funções de coordena-
dor e treinando somen-
te equipas de formação, 
Hugo Matos conseguiu o 
pleno das maiores provas 
nacionais, com o título 
deste ano. Em pouco mais 
de três anos (devido à pan-
demia), este poveiro, que 
ainda faz parte dos qua-
dros técnicos da FPB, pode 
mesmo ser um caso inédi-
to na modalidade.

prever que a equipa volte 
aos níveis de confiança que 
a faça encarar os próximos 
jogos com mais tranquilida-
de.   Este fim de semana, os 
goleadores de serviço foram 
Ziga (4), João Abreu (3), 
Cristiano Fangueiro e Zé 
Carvalho, um hoquista que 
chegou esta época ao clube, 

e que já é uma referência no 
xadrez montado pelo técni-
co poveiro. No rescaldo dos 
embates, Ruben Fangueiro 
não tem dúvidas: “com a 
conquista destes pontos, te-
remos maior confiança para 
continuar a desenvolver o 
nosso trabalho e potenciá-
-lo nos fins de semana.”
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Terminou mais cedo do 
que o esperado a aventura 
portuguesa neste Campeo-
nato da Europa, onde era-
mos detentores do título. 

Começamos bem, embora 
com alguma sorte à mistura, 
ao golear a Hungria por 3-0 
com os golos a serem marca-
dos já perto do fi nal.

Bem á moda portuguesa, 
uma derrota com a Alema-
nha para complicar as con-
tas na segunda jornada do 
grupo. 

Num jogo bastante emo-
tivo, garantimos a passagem 
aos oitavos num empate 
com a França onde deixa-
mos boas anotações para 
um futuro risonho. 

Como senão bastasse ter-
mos defrontado os últimos 
dois campeões do mundo, 
ainda fomos medir forças 
com a Bélgica, a número um 
do ranking. 

Mesmo não compreen-
dendo esta posição, visto 
que a Bélgica não tem sido 

Depois de uma época 
conturbada com a manu-
tenção a ser confi rmada no 
último jogo do campeona-
to, o Varzim está de volta 
com os trabalhos de pré-
-época referente à tempo-
rada de 2021/2022. Estes, 
tiveram início a 21 de ju-
nho e para já contam com 
os habituais testes médicos.

Depois dos altos e baixos 
sofridos na época passada, 
é tempo de o técnico Antó-
nio Barbosa avaliar atem-
padamente, não só os joga-
dores que terá à sua mercê, 
como também conseguir 
perceber quem fará parte 

E TUDO A 
BÉLGICA LEVOU…

VARZIM DÁ INÍCIO À PRÉ-ÉPOCA

VITÓRIA DELAS, COM “PORMAIOR”
A equipa feminina de ju-

niores do Rio Ave venceu 
por 10 bolas a zero a equi-
pa do São Lourenço, mas 
esse facto passa de imediato 
para segundo plano, quan-
do é exibido um cartão 
branco à equipa do Rio Ave, 
cartão esse demonstrativo 
dos valores que todo o fute-
bol feminino e o futebol no 
geral conseguem e devem 
transportar consigo mes-
mo. A situação que desen-
cadeou tal “reconhecimen-
to”, teve a ver com o facto de 
a equipa do São Lourenço, 
ter ido a jogo apenas com 
9 atletas (sem nenhum su-
plente), sendo que 1 atleta 
acabaria por se lesionar e 

Natural de Vila do Conde, Festas protagonizou uma carreira marcante no futebol nacional 
nos anos 70 e 80. Começou no Leça, com uma passagem pela Académica pelo meio, mas seria 
na Póvoa que despontaria ao mais alto nível.

Chegou ao Varzim em 75/76, temporada de subida de divisão. Não tardou a interiorizar e 
personifi car a mística do emblema poveiro. Muito forte na marcação, aguerrido e combativo, 
aportou segurança à retaguarda alvinegra. Altivo e imponente, fazia a diferença fosse a defe-
sa-central ou a médio defensivo. 

Burilado por António Teixeira, Festas foi-se consolidando, com provas dadas também nas 
Seleções jovens. Após ter contribuído para o histórico 5.º lugar dos Lobos do Mar em 78/79, 
rumou a Guimarães, aos 23 anos, para jogar no Vitória SC.

Continuou a evidenciar-se na cidade berço e os seus desempenhos levaram-no até ao Spor-
ting em 82/83. Passou duas épocas em Alvalade. Chegou à Seleção AA. Representou ainda o 
Sporting de Braga e o Salgueiros.

FESTAS

passaram a estar no campo, 
apenas 8 elementos. Ora, a 
equipa técnica e todo o staff  
do Rio Ave apercebendo-se 
de tal situação, de imediato 
retiraram também uma joga-
dora e a igualdade numérica 
foi reposta. A 10 minutos do 

fi m do jogo, outra atleta vi-
ria a lesionar-se e o Rio Ave 
novamente, retirou mais 
uma atleta. Gestos que de-
vem ser reconhecidos e de-
vem também perdurar no 
tempo, como algo que tem 
e deve ser feito.

em nada melhor que Portu-
gal nos últimos anos, era de 
prever um jogo com muitas 
difi culdades.

E assim foi, a Bélgica levou 
a melhor e eliminou Portu-
gal numa fase precoce em 
que não contávamos sair da 
competição. 

Ser bicampeões era um 
objetivo e um sonho para 
todos os portugueses e mes-
mo estando conscientes que 
seria bastante difícil de al-
cançar, todos mantínhamos 
a esperança de que ia ser 
Cristiano Ronaldo a erguer 
de novo a taça de campeão 
europeu. 

Com uma seleção rechea-
da de talento puro e magia, 
o futuro continua bastante 
promissor e como referiu o 
engenheiro, vamos em fren-
te para ganhar o mundial. 

Portugal lidera o grupo A 
na fase de qualifi cação para 
um mundial que será dispu-
tado em dezembro de 2022, 
no Catar.

da equipa principal.
Até ao momento, os alvi-

negros são campeões no que 
toca aos clubes mais ativos 
no mercado. Para já, o clu-
be conta com contratações 
como: Luís Silva, Zé Tiago, 

... a primeira edição do 
EURO foi em 1960 e que 
inicialmente o nome da 
competição foi Copa das 
Nações Europeias.

SABIAS QUE ...

João Reis, Tavinho,Tiago 
Pereira e a sua mais recente 
contratação: Cássio Scheid.

O primeiro jogo ofi cial 
do emblema poveiro é para 
a Taça da Liga e está previs-
to para 25 de julho.
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FUTEBOL

NOTAS FINAIS TÁTICAS DA SELEÇÃO NACIONAL NO EURO

RUI RODRIGUES

A seleção nacional caiu 
nos oitavos de final do Euro 
e a derrota por 1-0 traduz a 
maior eficácia na finalização, 
pragmatismo e intensidade 
competitiva apresentada pela 
Bélgica.

Considero que a seleção 
portuguesa esteve demasiado 
presa de dinâmicas ofensi-
vas, a organização estrutu-
ral de 1x4x3x3 poderia ter 
adaptado outros princípios 
à organização ofensiva e de-

fensiva do seu jogo. Os com-
portamentos posicionais do 
setor intermediário na fase 
de grupos foram mais posi-
cionais que dinâmicos e isso 
refletiu-se num baixo rit-
mo de circulação de bola no 
corredor central, a dupla de 
pivôs composta por Danilo e 
William privilegiou mais os 
passes horizontais que verti-
cais e criou poucas movimen-
tações de rutura e aproxima-
ção ao médio criativo Bruno 
Fernandes. Depois da derrota 
sofrida por 4-2 frente à Ale-
manha, no jogo seguinte fren-
te à França a equipa inverteu 
o triângulo do meio-campo 
jogando apenas com Dani-
lo como 6 posicional e dois 

interiores, um de contenção 
(João Moutinho) e outro de 
progressão e ligação (Renato 
Sanches), a equipa melhorou 
a intensidade, agressividade, 
capacidade de pressão sobre 
o portador de bola e ocupou 
melhor os espaços centrais do 
campo com e sem bola. 

Frente à Bélgica, houve 
uma nova mudança de com-
portamentos posicionais no 
meio-campo com a entrada 
de João Palhinha para o onze 
com Moutinho e Renato San-
ches à sua frente, no 1º tempo 
faltou ligação ofensiva, pro-
gressões com bola e veloci-
dade nos passes para acres-
centar maior fluidez ao jogo 
ofensivo da equipa. Mais que 

criticar opções ou o sistema 
de jogo adotado é importante 
perceber as dinâmicas ofen-
sivas e defensivas que a mes-
ma criou. Considero que a 
equipa tinha qualidade técni-
ca e tática nos jogadores para 
apresentar melhor qualidade 
de jogo, e soluções variadas 
para mudar o plano estraté-
gico sem perder consistência 
tática. A equipa abandona 
a competição numa fase de 
crescimento tático coletivo, 
mas deveria ter provocado 
mais os adversários com bola 
e potenciado mais as progres-
sões ofensivas e combinações 
através da variação do ângulo 
de ataque, subidas dos late-
rais, ou combinações de pas-

LUÍS FREIRE É O NOVO TIMONEIRO DA CARAVELA
Luís Freire foi anteontem 

apresentado como novo téc-
nico principal do Rio Ave, 
tendo assinado um vínculo 
de uma temporada com o 
objetivo de levar o clube de 
regresso ao escalão princi-
pal. 

O escolhido pela dire-
ção rioavista para a missão 
de lutar pela subida tem 
35 anos e na última épo-
ca orientou o Nacional até 
março após promover os 
madeirenses no ano ante-
rior. 

Luís Freire já passou por 
vários escalões, tendo trei-
nado o Ericeirense, Pêro 
Pinheiro, Mafra, Estoril e 
Nacional, emblemas onde 
quase sempre conseguiu as-
ceder de divisão. 

Na apresentação, admitiu 

que os vilacondenses serão 
candidatos, mas reconheceu 
que haverá forte concorrên-
cia, tendo prometido ‘traba-
lho e humildade’ para atingir 
o objetivo. 

Os vilacondenses iniciam 
agora a pré-época com os 
tradicionais exames médicos, 
estando o primeiro treino ofi-
cial com o plantel agendado 
para a manhã desta quinta-
-feira.

PRESIDENTE ASSUME 
RESPONSABILIDADES 

O Rio Ave regressa ao tra-
balho com a ambição de ra-
pidamente voltar ao convívio 
com os grandes. A garantia 
foi deixada pelo presidente 
António da Silva Campos, 
que na passada quinta-feira 
se dirigiu finalmente aos só-
cios e adeptos rioavistas num 
dos momentos “mais difíceis 

e incertos” desde que assu-
miu o cargo há 13 anos, tendo 
assumido “a responsabilida-
de pela atual situação”, mas 
também pedido a confiança 
dos associados no enfrentar 
das dificuldades e obstáculos. 
O  presidente  reconheceu “a 
desilusão, o desgosto e a in-
satisfação” dos adeptos com 
a recente descida à segunda 
divisão, mas prometeu que 
tudo está a ser feito para pre-
parar uma equipa que lute 
pelo rápido regresso ao esca-
lão principal, tendo reiterado 
que ama o clube e nunca o 
abandonaria nas atuais cir-
cunstâncias. 

AG A 25 DE JULHO

Amândio Couteiro vai 
marcar a próxima Assem-

bleia Geral do Rio Ave para 
25 de Julho. O dirigente 
explicou esse é o mês em 
que habitualmente se mar-
ca a reunião magna para 
apresentar o Plano de Ati-
vidades e Orçamento. Com 
a descida de divisão e as 
necessárias reformulações 
estratégicas para a próxima 
época desportiva, o líder da 
AG entende que a data, que 
coincide com o arranque da 
Taça da Liga, é a ideal para 
atempadamente tratar de 
todos os dossiers e poste-
riormente fazer a apresen-
tação da informação aos 
sócios. Amândio Couteiro 
prometeu para breve o lan-
çamento da convocatória 
para a sessão com os asso-
ciados rioavistas nos trâmi-
tes normais previstos. 

Em Beiriz, no campo da 
União Desportiva, já está a 
funcionar a “Escola de Guar-
da-redes Marco Cruz”, um 
antigo profissional  que co-
locou o projeto em marcha e 
convidou para cerimónia de 
abertura dois elementos que 

ESCOLA PARA GUARDA-REDES EM BEIRIZ
jogaram com ele na Ovarense 
na época 98/99: Rui Barbosa, 
que pertence à equipa técni-
ca de Nuno Espírito Santo 
e que até há pouco tempo 
esteve no Wolverhampton, 
e  Alexandre Lopes, que tra-
balhou com Carlos Queiroz 

na seleção Iraniana. Marco 
Cruz fez a carreira em clu-
bes de escalões secundários 
e iniciou este novo projeto a 
convite do presidente da UD 
Beiriz, Cláudio Fonte, com 
quem jogou nas camadas jo-
vens varzinistas. 

Pub

ses curtos, longos, atrasados, 
adiantados ou interiores. 

Penso que o 1x3x5x2 a 
atacar e o 1x5x3x2 a defen-
der podem ter vida num 
futuro próximo e considero 
que Rafa, André Silva, Pe-
dro Gonçalves, João Félix, 
João Palhinha, Sérgio Oli-
veira, Ruben Neves e Bru-
no Fernandes poderiam ter 
acrescentado coisas destintas 
àequipa noutro modelo e sis-
tema de jogo. Acho que com 
tempo e sem precipitações 
se fará uma reflexão e reno-
vação da seleção de forma 
tranquila e organizada para 
podermos voltar a surpreen-
der no próximo Mundial do 
Catar.
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MODALIDADES

O Nacional de Juniores 
de atletismo realizado em 
Viana do Castelo resul-
tou em várias subidas ao 
pódio para o Atlético da 
Póvoa. Pedro Amaro sa-
grou-se campeão nacional 
nos 5000 metros e foi ter-
ceiro classificado nos 3000 
metros. André Regufe foi 
também terceiro classifica-
do nos 5000 metros e Lu-
cas Reis foi segundo clas-
sificado nos 200 metros, 
mas ficou fora das meda-
lhas devido a ser brasilei-
ro e ainda aguardar pela 
nacionalização. No lado 

ATLETISMO POVEIRO SOMA PÓDIOS E MEDALHAS
feminino, Samanta Zueva, 
ainda juvenil, foi quinta na 
prova de 10.000 metros mar-
cha. O Centro Desportivo 
da Navais esteve represen-
tado na competição por Rui 
Vilas Boas e o Desportivo da 
Póvoa contou com o juvenil 
Diogo Gonçalves. 

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL

Três elementos do Atlético 
da Póvoa foram medalhados 
nos Campeonatos de Por-
tugal realizados na Maia. 
Manuel Marques sagrou-se 
vice-campeão nos 10000m 
marcha com novo recorde 
pessoal. Patrícia Oliveira 
foi terceira classificada nos 
800m e Mykyta Sudashov 
também obteve o terceiro 
posto no lançamento do dis-
co.

INICIADOS BRILHAM
NO REGIONAIS

O Campeonato Regional 

TORRES AJUDA A CHEGAR AO MUNDIAL
Bruno Torres ajudou 

Portugal a carimbar o apu-
ramento para a fase final 
do Mundial de futebol de 
praia. O poveiro esteve na 
vitória (6x1) da seleção 
diante do Azerbaijão que 
valeu o apuramento para 
a prova que vai decorrer 
entre 19 e 29 de agosto, em 
Moscovo (Rússia), sendo o 
objetivo a defesa do título 

conquistado em 2019. O po-
veiro Bruno Torres foi um 
dos elementos mais utiliza-
dos pelo selecionador Mário 
Narciso na primeira fase da 
qualificação (vitórias frente 
a Ucrânia, Turquia e Caza-
quistão) e voltou a sê-lo na 
partida dos quartos de final. 
Seguiu-se uma derrota na 
meia-final frente aos ucra-
nianos.

DIOGO BRITO CHAMADO À SELEÇÃO
Um poveiro foi convoca-

do para os trabalhos da sele-
ção nacional de basquetebol 
tendo em vista a preparação 
da 2.ª ronda da pré-quali-
ficação do Mundial 2023. 
Trata-se de Diogo Brito, de 
23 anos, que esta temporada 
alinhou pelos espanhóis do 
Club Ourense Baloncesto. 
O extremo formado no Des-

portivo da Póvoa tem um 
longo percurso pelas sele-
ções jovens e já este ano fez 
a estreia pela equipa sénior, 
tendo agora oportunidade 
de lutar por um lugar na 
lista final de 14 elementos 
que irão defrontar Áustria e 
Suécia em agosto em Mato-
sinhos. Os treinos começam 
a 4 de julho.

POVEIRO E VILACONDENSE 
EM DUPLA DE SUCESSO

O poveiro Pedro Canelas 
e o vilacondense Diogo San-
tos sagraram-se vice-cam-
peões nacionais esperanças 
em canoagem na categoria 
K2 Cadete. Os dois jovens 
representam o Fluvial e des-
tacaram-se numa prova que 
decorreu em Ponte de Lima 
com a presença de 47 clubes 

e mais de 700 atletas. 
Dando continuidade à 

excelente época que está a 
realizar, Pedro Canelas está 
esta semana a participar no 
estágio da Seleção Nacional 
de Velocidade Cadete que 
decorre no Centro de Alto 
Rendimento de Montemor-
-o-Velho.

de Iniciados realizado na 
Maia trouxe vários resulta-
dos de destaque para os clu-
bes poveiros.

No Atlético da Póvoa o 
destaque vai para Filipa 
Craveiro, que alcançou dois 
títulos de campeã (no salto 
em comprimento e nos 250 
metros barreiras) e foi ainda 
vice-campeã no quádruplo 
salto. Verónica Zueva sa-
grou-se campeã nos 4 mil 
metros marcha e Ana Pontes 
foi vice-campeã no salto em 
altura.

Pelo Desportivo da Pó-
voa, Ana Eusébio foi cam-

peã no quádruplo salto e foi 
terceira no salto em altura, 
Carolina Bastos tornou-se 
vice-campeã no lançamen-
to do martelo e Tiago Costa 
foi terceiro nos 1500 metros 
obstáculos.

Pelo Centro Desportivo 
de Navais, Maria Morim 
sagrou-se campeã no lan-
çamento do dardo, Leonor 
Fontes foi vice-campeã nos 
1500 obstáculos e a equipa 
dos 4x80 masculinos (José 
Sousa, Gonçalo Fernandes, 
Eduardo Gomes e Vasco 
Gonçalves) foi também se-
gunda, enquanto o terceiro 
posto foi obtido por Mafalda 
Cancelo nos 250 metros bar-
reiras e por Vasco Gonçalves 
no salto em altura.

Por equipas, o Atlético 
conseguiu o terceiro lugar 
coletivo em femininos e foi 
sétimo em masculinos; o 
Navais foi sexto em femini-
nos e quinto em masculinos 
e o Desportivo foi nono em 
femininos e oitavo em mas-
culinos.

MÁRIO ELSON VAI 
AO MUNDIAL 
DE SKYRUNNING

Um poveiro foi con-
vocado para represen-
tar Portugal no próximo 
Campeonato do Mundo 
de Skyrunning. A prova 
vai decorrer de 9 a 11 de 
julho em Espanha. Mário 
Elson já admitiu o “orgu-
lho enorme” e prometeu 
o “máximo empenho” na 
missão de defender as co-
res nacionais, tendo agra-
decido “à Federação e a 
quem depositou esta con-
fiança”. 

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

ACADEMIA GIMNOARTE E AM DANCE STUDIO 
PASSAM À GRANDE FINAL DO GOT TALENT

As academias Gimnoarte 
e AM Dance Studio, ambas 
da Póvoa de Varzim, garan-
tiram de forma brilhante a 

passagem à final do Got 
Talent Portugal, programa 
da RTP transmitido em di-
reto aos domingos à noite. 

A primeira, sob a direção 
de Joana Rios, foi apurada 
na primeira semi-final. A 
segunda, dirigida por Ana 

Marques, qualificou-se na 
segunda semi-final. Ambas 
registaram bastantes elogios 
por parte do júri e também 

mereceram a preferência 
do público que votou após 
observar o talento dos jo-
vens bailarinos. 

GRUPOS RP SCREAM E RP SHOUT 
NO PÓDIO DO HIP HOP PORTUGAL 

Dois grupos da Pó-
voa de Varzim subiram 
ao pódio na fase final do 

Campeonato de Portugal de 
Hip Hop Dance. O grupo 
RP SCREAM conquistou o 

terceiro lugar na categoria 
Varsity (13 a 17 anos) e o 
grupo RP SHOUT alcançou 

o terceiro posto na categoria 
Adulto (mais de 18 anos). O 
evento teve organização da 

Associação Portuguesa de 
Hip Hop Dance Crews e 
decorreu na Maia. 

CONCLUÍDA 
MAIS UMA 
FORMAÇÃO 
DA AEPVZ EM 
PRIMEIROS 
SOCORROS
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S a n t a  C a s a  d a  M i s e r i c ó r d i a
d a  P ó v o a  d e  V a r z i m

L a r g o  d a  M i s e r i c ó r d i a  4 4 9 0 - 4 2 1  P ó v o a  d e  V a r z i m

w w w . s c m p v a r z i m . p t

g e r a l @ s c m p v a r z i m . p t

2 5 2  2 9 0  5 2 0  -  2 5 2  6 1 8  5 7 1  -  9 6 8  7 7 7  9 5 6

265 Anos na Saúde e Apoio Social

E S T R U T U R A  R E S I D E N C I A L  P A R A  P E S S O A S  I D O S A S

A P O I O  D O M I C I L I Á R I O  -  S E G U N D A  A  D O M I N G O  D A S  8 : 3 0 H  À S  2 1 : 0 0 H

C E N T R O  D E  D I A

P R O G R A M A  D E  E M E R G Ê N C I A  A L I M E N T A R  -  P E A

P E N S I O N A T O  -  E S T R U T U R A  R E S I D E N C I A L

C E A P  -  A P O I O   D O M I C I L I À R I O

 C U I D A D O S  C O N T I N U A D O S  L O N G A  E  M É D I A  D U R A Ç Ã O

M E D I C I N A  F I S I C A :

          F I S I O T E R A P I A

                T E R A P I A  D A  F A L A

                        T E R A P I A  O C U P A C I O N A L

s E R V I Ç O  a P O I O  D O M I C I L Á R I O  U M A  A J U D A  E M  S U A  C A S A
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TRADUZINDO O MARKETÊS 

Você sabe o que é 
agregar valor às coisas?
Vamos pensar nas cate-
gorias que um determi-
nado item pode passar 
durante o seu cíclo econô-
mico para entendermos 
melhor esse raciocínio.
Vou usar como exemplo 
o café, que é um produto 
muito comum à todos nós.
O café pode ser percebido 
em 4 categorias distintas:
Ele pode ser uma commo-
dities, como no caso do 
grão em sacas de exporta-
ção dos países produtores.
Um produto, quando é moí-
do e encapsulado ou ensa-
cado em quantidades para 
consumo caseiro e disponi-
bilizado nos pontos de ven-
da como os supermercados 
ou mercados dos bairros.
Um serviço,   ao ser consu-
mido nos cafés e fi nalmente,  
uma experiência em lojas ex-
clusivas de cafés como a mais 
famosa delas, a Starbucks.
Para cada fase dessas, 
ao café é agregado valor.
Alguns são valores tan-
gíveis, como a torrefa-

ção, moagem e transfor-
mação para o consumo.
Outros são valores de prati-
cidade ao se consumir o pro-
duto já pronto e ainda exis-
tem os valores intangíveis, 
que são principalmente,   os 
das experiências que se bus-
ca entregar ao consumidor 
através da exclusividade.
Nesse caso, o café,   ape-
sar de ser o protagonista, 
está envolto em toda uma 
experiência de design,   ce-
nários, convivência e sen-
timento de exclusividade.
Para cada fase dessas que eu 
citei, o preço do café sofre 
um reajuste considerável, 
pois à ele foi agregado valor.
Quanto mais valor é perce-
bido no produto fi nal, mais 
ele será caro ao consumidor.
É por isso que as mar-
cas investem tanto em 
branding de experiência.
Buscam que o consumidor 
mergulhe na história da mar-
ca para entender porque a 
marca x trás mais valor a sua 
experiência do que a marca y.
E experiência é uma sen-
sação individual, vivida 

por cada consumidor de 
maneira diferente e única.
Diferenciação dos iguais 
não é uma tarefa fácil,   mas 
marcas competentes conse-
guem alcançar esse patamar 
e a recompensa se traduz 
no preço fi nal que cobram 
aos seus consumidores.
É claro que a qualidade 
também está em jogo, mas 
ela sozinha não justifi ca a 
diferença de preços entre 
uma caneta de marca exclu-
siva e uma caneta comum.
As duas cumprem o 
mesmo papel, mas 
uma atingiu o olimpo 
das marcas exclusivas.
No mundo regido pelo 
marketing,  saber se posicio-
nar e agregar valores intan-
gíveis, aqueles que tem a ver 
com a experiência de consu-
mo, podem multiplicar em 
centenas de vezes o valor de 
uma commoditie, como por 
exemplo, o café que tu bebes.
E isso vale para tudo, à 
qualquer coisa pode-se 
agregar valores tangíveis e 
intangíveis, mesmo as coi-
sas mais simples como um 

cacho de bananas, quando 
designamos que elas são 
da Madeira, por exemplo.
Se transportarmos isso para 
nossas vidas e profi ssões,  sa-
ber se vender é essencial para 
que possamos valorizar o 
nosso trabalho e consequen-
temente termos melhores 
oportunidades e ganharmos 
mais e melhores salários.
Quando te destacas em 
teu ambiente de traba-
lho pela postura que ado-
tas, começas a ser no-
tado por quem manda.
Isso pode te trazer oportu-
nidades de crescimento e 
talvez, um convite do chefe 
para um cafezinho e uma 
conversa.

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

AGREGAR VALOR É A MANEIRA MAIS FÁCIL DE 
GANHAR DINHEIRO COM A MESMA COISA

LUÍS MÁRIO



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 JULHO 2021 | 31

BITAITES

BENJAMIM PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA NA GRANDE ENTREVISTA
Benjamim Pereira e Flá-

vio Ferreira foram os últi-
mos convidados da Grande 
Entrevista da Onda Viva. 
O presidente da Câmara de 
Esposende e o presidente 
da Escola Superior de Ho-
telaria e Turismo estiveram 
nos estúdios da rádio para 
participarem nesse progra-
ma da informação a convi-
te da direção. 

REGIÃORÁDIO

INTERNACIONAL POVEIRA 
PASSOU PELA ONDA DESPORTIVA

Ana Couto é uma das 
fi guras atuais do voleibol 
português. A jogadora 
poveira, que representa 
habitualmente a seleção 
nacional, tem somado 
muitos títulos ao longo da 

carreira e, em entrevista ao 
programa Onda Desportiva, 
recordou um dos momentos 
mais marcantes da carreira, 
quando assinou pelo clu-
be do coração. Após duas 
temporadas em Alvalade, 

a internacional  de 30 anos 
decidiu mudar-se para a 
Academia José Moreira/FC 
Porto e vai passar a repre-
sentar o campeão nacional, 
estando agora mais perto de 
casa. 
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DANIEL SÁ FERREIRA

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Durante alguns anos o 
mapa partidário de Portugal 
pareceu imune à tendência 
europeia de afirmação de 
partidos de direita naciona-
lista e xenófoba. A eleição 
de André Ventura para a As-
sembleia da República, e o 
resultado por este obtido nas 
últimas eleições presiden-
ciais, quebraram essa singu-
laridade.

Muitas foram as teses 
avançadas sobre o que ex-
plicaria a imunidade por-
tuguesa à extrema-direita, 
a que se seguiram opiniões 
sobre o que a terá finalmente 
quebrado. Como em quase 
tudo o que diz respeito a es-
tas transformações políticas, 
não haverá uma resposta 
única, nem simples, só um 
conjunto de factores, que, 
com maior ou menor relevo 

fraquecidos e com lideranças 
sem fôlego.

 Qualquer que seja o as-
pecto que consideremos 
mais relevante, o que já não 
pode ser questionada é a evi-
dência de que, ainda que não 
consiga marcar tanto como 
em outros países europeus 
o debate público, e que as 
opções políticas do Gover-
no ainda não sejam por este 
minimamente condiciona-
das, existe em Portugal um 
partido de extrema-direita 
que, se mantiver o apoio que 
as sondagens lhe atribuem, 
conseguirá ter um grupo 
parlamentar de dimensão 
respeitável na Assembleia da 
República e que é encarado 
pelos partidos da direita de-
mocrática, ainda que de for-
ma condicional, como possí-
vel parceiro de governação.

O II Congresso do CHE-
GA foi então um aconteci-
mento que carece de aten-
ção. Os quadros dirigentes 
do CHEGA são facilmente 

Em 1888 publica-se pela 
primeira vez “Os Maias” 
de Eça de Queiroz.   A uma 
certa altura do livro o Ega 
diz “Clamamos por aí, em 
botequins e livros, ‘que o 
país é uma choldra’. Ora, 133 
anos após a publicação desta 
obra de Eça de Queiroz, in-
felizmente, nada mudou, o 
país continua uma choldra. 

Ora vejamos:
1 - A aprovação da pela 

Assembleia da República da 
“Carta Portuguesa de Direi-
tos Humanos na Era Digital”. 
Ora o que esta lei vem fazer 
não é mais que legalizar a 
censura e criar uma espécie 
de Ministério da Verdade, 

e Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros desses países 
ao arrepio da legislação na-
cional e Europeia. Perante a 
gravidade da situação, que 
coloca em perigo essas pes-
soas, mas especialmente os 
familiares que vivem nesses 
países, seria de esperar al-
gum sentido de estado no as-
sumir de responsabilidades 
por parte da classe política 
Portuguesa.  Puro engano, o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa explica o 
caso como “rotina e funcio-
namento burocrático”, o Pri-
meiro-Ministro não vê como 
pode haver responsabilidade 
política de algo que não 
passa do balcão da Câmara 
Municipal e o Presidente da 
República, incapaz e inepto 
por natureza, pede que se 
retirem lições para o futuro 
do caso da partilha de dados. 
Mas, como bem refere An-
tónio Barreto no seu artigo 
“Dois casos longe de mais”, 

OPINIÃO

O CONGRESSO DO PAN, O CONGRESSO DO CHEGA 
E O REORDENAMENTO DO SISTEMA 

PARTIDÁRIO PORTUGUÊS (2/2)

CHOLDRA DE PAÍS

agrupados em três grandes 
famílias: aqueles que foram 
atraídos pelo discurso po-
pulista, mas que não têm 
grande substrato ideológico; 
os que, tendo militado em 
outros partidos da direita 
parlamentar deles se afas-
taram, quer por não conse-
guirem neles materializar as 
suas ambições pessoais, quer 
por sentirem que agora exis-
te um partido que representa 
de forma mais precisa as suas 
opiniões políticas; e a antiga 
direita extra-parlamentar, 
que vai dos neo-nazis assu-
midos até aos saudosistas 
do salazarismo e do império 
colonial. 

Depois do desastre polí-
tico do primeiro congresso, 
em que foi aceite a discussão 
de uma moção que previa 
retirar os ovários a mulheres 
que abortassem e em que o 
líder do partido acabou a ter 
que implorar em lágrimas 
aos congressistas para que 
aceitassem as suas escolhas 

“a entrega desses dados à po-
lícia é tão condenável quanto 
a entrega às embaixadas. Tra-
ta-se de cidadãos que se que-
rem exprimir ou manifestar. 
Não se trará de criminosos, 
foragidos, terroristas ou 
procurados pelas polícias”.

3 - A criação da Estrutura 
de Missão para promover e 
organizar as comemorações 
do 50º aniversário da Revo-
lução do 25 de Abril de 1974. 
Não vou falar do nome esco-
lhido, para presidir à Comis-
são Executiva, pois não pre-
tendo fulanizar a questão. O 
que realmente me incomoda 
é a composição da Comissão 
executiva e a sua duração. 
Ora os 50 anos da Revolução 
do 25 de abril de 1974 cele-
bram-se em 2024. Daí não 
se perceber que a Estrutura 
de Missão inicia as suas fun-
ções em 2021 e as termine 
em 2026. É claro que se ar-
ranjam justificações de “lana 

caprina” para tal facto, inven-
tam-se comemorações para 
se justificar o injustificável.

Outra coisa que também 
não se entende, a composi-
ção da Comissão Executiva: 
três adjuntos; três técnicos 
especialistas; um secretário 
pessoal e um motorista. E 
caso para perguntar, com 
esta gente toda, o que fará o 
Comissário Executivo?   Por 
outro lado, percebemos que 
o lugar é bom porque tem 
motorista. Sem motorista 
talvez Pedro Adão e Silva 
não tivesse aceite o convite. 
Assim é legitimo perguntar, 
como viveu até aqui, Pedro 
Adão e Silva, sem motorista? 

Infelizmente, actual con-
tinua também Almada Ne-
greiros quando afirmou 
«Isto [Portugal] não é um 
país. É um sítio. E ainda por 
cima, mal frequentado!».

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

para os órgãos nacionais, 
desta vez houve uma inten-
ção clara de evitar que as 
vozes mais conotadas com a 
ala mais radical do CHEGA 
tivessem o mínimo de palco.

Nesse sentido, o Congres-
so do CHEGA correu bem 
ao partido, na medida em 
que não resultou dele ne-
nhum episódio com impacto 
mediático semelhante, ainda 
que os conflitos internos por 
lugares e a vacuidade da dis-
cussão política fossem nova-
mente expostos. Nem mes-
mo o episódio dos insultos e 
ameaças à integridade física 
de um jornalista do Expres-
so, que seria encarado como 
muito grave em qualquer 
outro Congresso partidário, 
ganhou tracção mediática.

Em vésperas de eleições 
autárquicas, sempre mais di-
fíceis para os partidos mais 
jovens e mais pequenos, o 
novo e mais diverso sistema 
partidário português conti-
nua em ebulição. 

segundo as diferentes opi-
niões, contribuíram para tal.

Entre as mais frequente-
mente avançadas contam-
-se: o contágio nacional pela 
tendência europeia; o clima 
político crispado que se ins-
talou em Portugal na última 
década; a reacção ao acesso 
que o Bloco de Esquerda e 
o PCP tiveram ao poder e o 
avanço de algumas das suas 
agendas; as transformações 
na sociedade portuguesa que 
têm deixado alguns dos seus 
segmentos, que anterior-
mente tinham uma posição 
relativamente mais privile-
giada, mais vulneráveis a dis-
cursos que alimentem o seu 
ressentimento; a questão do 
homem e do momento- a ex-
trema-direita afirma-se em 
Portugal porque se agregou 
em torno de um líder com 
muita visibilidade mediática 
e boa oratória, que aprovei-
tou um momento em que os 
partidos da direita tradicio-
nal em Portugal estavam en-

pois será ele a considerar 
o que é e o que não é de-
sinformação, e uma polícia 
das Ideias com o objectivo 
de patrulhar o pensamento, 
através da criação de estru-
turas de verificação dos fac-
tos divulgados por órgãos de 
comunicação social, devida-
mente registados, incenti-
vando a atribuição de selos 
de qualidade por entidades 
fidedignas, dotadas do es-
tatuto de utilidade pública. 
Confesso que me choca o 
grau de iliteracia e de analfa-
betismo funcional que reina 
no Parlamento. Será que ne-
nhuma daqueles seres ilumi-
nados percebeu o que estava 
escrito na Carta Portuguesa 
de Direitos Humanos na Era 
Digital antes da votação?

2- A gritante ilegalidade 
que vem sendo cometida, há 
anos, pela Câmara de Lisboa 
ao enviar dados de manifes-
tantes para as embaixadas 
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Não por acaso, ou por mo-
dismo, uma oportunidade 
para dar o salto qualitati-
vo que há muito se impõe, 
do que propriamente como 
uma ameaça ao status. Nesta 
mobilização, a gestão muni-
cipal não deve confi nar-se 
ao seu domínio; deve, sim, 
convocar e agregar todos 
os atores, não só para que 
(usando o chavão em moda) 
“ninguém fi que para trás”, 
mas sobretudo para que, em 
bloco, assumamos a diantei-
ra do tempo novo que aí está.

P.R.

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

A CAMINHO DAS AUTÁRQUICAS…

O NOVO LÉXICO DA GESTÃO LOCAL (3) 
- DIGITALIZAÇÃO

ESTATUTO EDITORIAL
1. O No� cias Onda Viva é uma publi cação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder polí� co e/ou religioso.

2. O No� cias Onda Viva  dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do con celho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das popula ções onde se insere.

3. O No� cias 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 No� cias Onda Viva tem como ob je� vo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apar� dária e plu ralista.

5. O No� cias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios é� cos e deonto lógicos inerentes à a� vidade jornalís� ca, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.

23 de junho quarta-feira
Arruamentos pelo grupo de Zés Pereiras “Os Vilacondenses”

12h00 - Romagem ao Cemitério, de saudade a todos os que 
se envolveram nas Festas de São João

NOITE DE SÃO JOÃO
22h00 - “O passado e o presente das festas sanjoaninas”
- transmissão via facebook da Câmara Municipal 
Apontamento de fogo-de-artifício, no estuário do rio Ave

24 de junho quinta-feira - FERIADO MUNICIPAL
10h00 - Cerimónia de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal,
no Teatro Municipal

11h30 - Eucaristia Solene em honra de São João Baptista, na Igreja Matriz

17h00 - Inauguração da Exposição “Clamor da Maré Cheia”,
da artista plástica Cristina Rodrigues, no Cais das Lavandeiras

21h30 - Concerto pela soprano Carla Caramujo, acompanhada com
quarteto de cordas, no Teatro Municipal

2 de julho quinta-feira
19h00 - Eucaristia

Arrear da Bandeirinha a São João, na torre da Igreja Matriz

Outras informações:
As varandas dos edifícios municipais
e das casas de Vila do Conde
estarão ornamentadas e decoradas

Organização do “Concurso de montras de São João”
é organizado pela Associação Comercial e Industrial
de Vila do Conde 

Nos restaurantes pode ser saboreada a gastronomia típica
de São João, o tradicional cabrito assado no forno
e as sardinhas assadas
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SOPA DE LETRAS

SOPA DE LETRAS

PARA RIR
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ANEDOTAS
DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

O Joãozinho telefona para a Assembleia da República:
-Bom dia, queria ser um deputado. O que é preciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?

Piada do ex-namorado
A menina manda uma mensagem para seu ex-namorado:
– Tudo bem contigo?
O ex responde:
– Não, estou com frio, com fome e sem dinheiro. Só faltas tu aqui…
– Para te fazer companhia?
– Não, para completar a tragédia!

Piada do adotado
O menino pergunta ao pai:
– Pai, eu fui adotado?
O pai responde:
– Foste, mas devolveram-te!

No pátio do manicómio:
– Qual é o teu nome? — pergunta um louco a um colega.
– Sei lá, esqueci-me. E o teu?
– Esqueci-me também!
– Engraçado, temos nomes iguais!

O louco conta ao amigo que arranjou um novo emprego.
– Agora sou agente secreto.
– Ah, é? Mas o que fazes exatamente?
– Sei lá. É tudo tão secreto que eu não descobri ainda.

O louco vai à padaria e pergunta:
– O pão já saiu?
O padeiro responde:
– Sim, já saiu!
O louco responde:
– Então quando ele voltar, diga-lhe que eu quero falar com ele!

Um homem procura um psiquiatra, chegando lá ele explica ao doutor o seu 
problema:
– Eu escuto vozes que não sei de onde vem.
– E quando isso acontece? — pergunta o doutor.
– Quando eu atendo o telefone.

NIB: 00451460 4027 6966 0599 3 

Assine e Receba em Casa!
25€ /ano para Portugal 50€ /ano para oestrangeiro

Nome

Morada

Cód. Postal Localidade

Telefone E-mail

Data Nascimento         /          /        Profissão

Preencha e envie para Apartado 60, Praça dos Combatentes 15 - 4490-439 Póvoa de Varzim

Póvoa

Série 2 // nº 161 // Tiragem: 5000 exemplares //Preço avulso: 1 euro //Nº Reg. ICS: 122492 // Nº Sócio API: 05052 // Dep. Legal 
Nº 128933/98 //ISSN Nº 1646-2904 // Propriedade e Edição:  Rádio Onda Viva S.A. // Rua Almirantes Reis, 163 // 4490-463 
Póvoa de Varzim // Telefone: 252 299 570 // NIPC: 502 169 974 // e-mail: radioondaviva@sapo.pt // Publicidade: 965 060 934 
// Conselho de Administração e sócio com 100% capital: José Gomes Alves // Capital Social: 5.000 euros // Diretor: José Go-
mes Alves // Redação: José Gomes Alves (CP7452), José Júlio Alves (CO 495), Carlos André (TPE381), Ricardo Gomes Alves 
(TPE382), João Ricardo Reina, Ângelo Marques, Mara So� a Eusébio Craveiro e Vítor Agra // Colaboradores: Rui Rodrigues, 
Fernando Novo, Carlos Pereira, Joaquim Senra e João Silva // Departamento Comercial: Manuel Figueiredo e Margarida 
Figueiredo // Sede da Redação: Apartado 60 – Praça dos Combatentes, nº 15 // 4490-439 Póvoa de Varzim // Morada-Sede da 
empresa proprietária: Rua Almirantes Reis, 163 – 4490-463 Póvoa de Varzim // Internet: www.radioondaviva.pt // Paginação:  
João Ricardo Reina //  Impressão: Empresa do Diário do Minho - Rua de Santa Margarida nº4-A, 4710-306 Braga

Série 2 // nº 161 // Tiragem: 5000 exemplares //Preço avulso: 1 euro //Nº Reg. ICS: 122492 // Nº Sócio API: 05052 // Dep. Legal 
Nº 128933/98 //ISSN Nº 1646-2904 // Propriedade e Edição:  Rádio Onda Viva S.A. // Rua Almirantes Reis, 163 // 4490-463 
Póvoa de Varzim // Telefone: 252 299 570 // NIPC: 502 169 974 // e-mail: radioondaviva@sapo.pt // Publicidade: 965 060 934 
// Conselho de Administração e sócio com 100% capital: José Gomes Alves // Capital Social: 5.000 euros // Diretor: José Go-
mes Alves // Redação: José Gomes Alves (CP7452), José Júlio Alves (CO 495), Carlos André (TPE381), Ricardo Gomes Alves 
(TPE382), João Ricardo Reina, Ângelo Marques, Mara So� a Eusébio Craveiro e Vítor Agra // Colaboradores: Rui Rodrigues, 
mes Alves // Redação: José Gomes Alves (CP7452), José Júlio Alves (CO 495), Carlos André (TPE381), Ricardo Gomes Alves 
(TPE382), João Ricardo Reina, Ângelo Marques, Mara So� a Eusébio Craveiro e Vítor Agra // Colaboradores: Rui Rodrigues, 
mes Alves // Redação: José Gomes Alves (CP7452), José Júlio Alves (CO 495), Carlos André (TPE381), Ricardo Gomes Alves 

Fernando Novo, Carlos Pereira, Joaquim Senra e João Silva // Departamento Comercial: Manuel Figueiredo e Margarida 
Figueiredo // Sede da Redação: Apartado 60 – Praça dos Combatentes, nº 15 // 4490-439 Póvoa de Varzim // Morada-Sede da 
empresa proprietária: Rua Almirantes Reis, 163 – 4490-463 Póvoa de Varzim // Internet: www.radioondaviva.pt // Paginação:  
João Ricardo Reina //  Impressão: Empresa do Diário do Minho - Rua de Santa Margarida nº4-A, 4710-306 Braga



36 | 2 JULHO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

ÚLTIMAS

TURMA DA ESCOLA DO SÉCULO 
VENCE CONCURSO MUNICIPAL

A turma 4 J-S da Escola 
do Século foi a grande ven-
cedora concelhia da segunda 
edição das “Olimpíadas da 
Cidadania e do Património”. 
O concurso municipal diri-
gido aos alunos do 3.º e 4.º 
ano terminou com uma fi-
nal que foi realizada online, 
em contexto de sala de aula. 
“O Fantástico Jogo das Per-
guntas Olímpicas” decidiu o 
vencedor entre as 4 turmas 
apuradas na 1.ª Fase (4º J-S 

da EB do Século, 4B3 da EB 
do Desterro, 3A-AM da EB 
Cadilhe-Amorim e 3Rates, 
da EB de Rates). 

A iniciativa foi desenvol-
vida no âmbito do Projeto 
“PVPV – Póvoa de Varzim 
Promove Valores”, da Ação 
3 – “Elos de Cidadania” 
e da Plataforma Póvoa+, 
tendo sido proporcionado 
momentos divertidos e de 
aprendizagem sobre Cidada-
nia e o Património Local.

PÓVOA FUTSAL VAI TER SEDE 
E PAVILHÃO NO NOVO MANDATO

João Rocha tomou pos-
se para um novo mandato 
como presidente do Póvoa 
Futsal. A cerimónia decor-
reu no dia do 13º aniversário 
do clube, no passado feriado 
de São Pedro, 29 de junho, 
tendo o emblemático diri-
gente revelado que serão os 
últimos quatros anos nestas 
funções. João Rocha assu-
miu que entre os principais 
desafios a concretizar está, 
por exemplo, a construção 
de uma sede, mas também 
pretende manter a parceria 

com o Varzim e dar conti-
nuidade ao trabalho até ago-
ra realizado.

Presente na sessão, o au-
tarca Aires Pereira prome-
teu que o novo pavilhão a 
construir na zona de Penal-
ves, junto à Escola Cego do 
Maio, será mais dedicado ao 
Póvoa Futsal e acrescentou 
que também quer ajudar o 
clube a resolver a questão da 
sede própria muito em bre-
ve.

A fechar, refira-se que Pau-
lo Areal mantém-se como 

 

3 julho, sábado
“Mário Lúcio & Teresa 
Salgueiro”
Concerto
Horário: 21h
Local: Cine-teatro 
Garrett 

‘Igrejas da Póvoa’
Visita Guiada 
Horário: 9h30
Local: Igreja da Lapa

‘Louvar Cantando’ - 
Coral Ensaio
Concerto 
Horário: 21h30
Local: Igreja S. José

8 julho, quinta
‘O espião inglês’
Cinema
Horário: 21h30
Local: Teatro Municipal 
de Vila do Conde

9 julho, sexta
‘Diálogos’
Concerto FIMPV
Horário: 21h
Local: Cine-teatro 
Garrett

Pub

A GNR deteve um ho-
mem de 55 anos por vio-
lência doméstica, em Vila 
do Conde, já com antece-
dentes criminais pelo mes-
mo tipo de ilícito e posse de 

arma proibida. O agressor já 
estava com medidas de coa-
ção de proibição de contac-
tar com a vítima, a esposa de 
51 anos, por qualquer meio 
ou forma, bem como de se 

afastar da residência da mes-
ma, mas não só não cumpriu 
com as medidas anterior-
mente aplicadas como tam-
bém terá agredido, injuriado 
e ameaçado reiteradamente 

de morte a vítima. O suspei-
to, habitual consumidor de 
bebidas alcoólicas, foi detido 
na passada terça-feira e de 
imediato presente a interro-
gatório judicial no Tribunal 

de Instrução Criminal de 
Matosinhos, tendo sido  
depois encaminhado para 
prisão preventiva no Esta-
belecimento Prisional do 
Porto.

PRISÃO PARA AGRESSOR QUE NÃO CUMPRIU MEDIDAS DE COAÇÃO

presidente da Assembleia 
Geral e que João Barbosa vai 

liderar o Conselho Fiscal no 
próximo quadriénio. 

A Associação Empresa-
rial da Póvoa de Varzim, 
que mesmo em pandemia 
esteve sempre em ativida-
de apoiando os associados 
com o envio semanal de in-

formação sobre o tema, teve 
ontem, dia 1, uma Assem-
bleia Geral para aprovação 
de contas. A sessão não foi 
muito concorrida, mas os 
números relativos a 2019 e 

2020 foram aprovados com 
dez abstenções. A associação 
tem agora pela frente mais 
duas assembleias, sendo que 
na próxima, dia 6, pelas 19h, 
será discutido o plano de ati-

vidades. No entanto, todos 
associados estarão à espera 
da Assembleia Geral Eleito-
ral, que decorrerá no Salão 
Nobre no próximo dia 8 das 
9h às 21h. Há uma lista opo-

CONTAS APROVADAS NA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA PÓVOA
sitora ao atual presidente, 
José Gomes Alves, que se 
recandidata praticamente 
com as mesmas pessoas 
que o acompanharam no 
último mandato. 


