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SAÚDE

ALERTA NA PÓVOA: INCIDÊNCIA MAIS
QUE DUPLICA E CHEGA AOS 170

O relatório de situação
da Direção Geral da Saúde
divulgado na passada sexta-feira confirma o agravamento da incidência cumulativa a 14 dias de novos
casos de Covid-19, sobretudo na Póvoa de Varzim onde
os números mais do que
duplicaram, mas também
em Vila do Conde, embora
aí a subida seja mais branda.
A ameaça de um recuo no
desconfinamento deve tornar-se real muito em breve
caso não seja interrompido o
aumento de contágios que se
verifica nos últimos dias.
O documento apresenta
os dados concelhios entre
24 de junho e 7 de julho e
esta sexta-feira haverá nova
atualização. Desde o anterior boletim, o município
poveiro subiu de 72 para 170
casos por cada 100 mil pessoas, ou seja, aumentou de
45 para 107 novos infetados

reais nessas duas semanas. O
concelho vilacondense subiu
de 55 para 89 casos por cada
100 mil pessoas no mesmo
período, isto é, aumentou de
44 para 71 novos infetados
reais.
Estes valores deixaram a
Póvoa de Varzim em situação de alerta por ter claramente superado o limiar de
120 casos de Covid-19 por
100 mil habitantes nas duas
últimas semanas, mas Vila
do Conde ainda não surge
nesse patamar, isto é, ainda
não ultrapassou a linha de
risco.
Por agora ainda não há
qualquer recuo no desconfinamento, mas na próxima
semana isso deverá mudar
caso se repita a situação de
alerta e a Póvoa de Varzim
passe a ser um concelho em
risco elevado ou muito elevado de contágio com o coronavírus.

ELISA FERRAZ LANÇA
APELO AOS JOVENS

Elisa Ferraz está preocupada com a subida do número de casos de Covid-19.
A presidente da Câmara de
Vila do Conde lançou, por
isso, um alerta no programa
Grande Entrevista da Onda
Viva. A autarca lembra aos
munícipes que a pandemia
não está ultrapassada e pede
todos os cuidados para que a
situação não se agrave rapidamente. A edil vilacondense fez questão de deixar um
especial alerta aos jovens,
pedindo uma mudança de
comportamentos que evite
o aumento dos contágios nas
faixas etárias mais jovens e
ainda não vacinadas. Estes
cuidados são tão ou mais
importantes por estamos já
em plena época balnear e um
recuo no desconfimanento
poderia ser prejudicial para

vários setores enonómicos
ligados ao turismo e não só.
Elisa Ferraz frisou que também pode ser peocupante
o fim das moratórias para
muitas famílias do concelho
e lembra que o programa de
emergência social municipal
só pode prestar ajuda pontual.
VACINAÇÃO JÁ
CHEGOU A 40%
DE POVEIROS E
VILACONDENSES

A vacinação contra a Covid-19 continua a bom ritmo na Póvoa de Varzim e
em Vila do Conde. No início desta semana já perto
de 60 mil pessoas residentes
nos dois concelhos tinham
recebido pelo menos uma
dose da vacina, o que significa cerca de 40 por cento da
população de ambos. A dose
completa já chegou também

a quase 40 mil utentes dos
Agrupamentos de Centros
de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Recorde-se que os dois locais de
vacinação estão localizados
no Centro Ocupacional de
Aver-o-Mar e no Pavilhão
do Parque de Jogos de Vila
do Conde. A percentagem
de poveiros e vilacondenses inoculados está a subir
graças à vacinação de cerca
de 1600 pessoas por dia nas
duas localidades.
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EM FOCO

SANTA CASA DA PÓVOA VAI TER
UNIDADE DE HEMODIÁLISE EM 2023
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim
confirmou que deverá ter
em funcionamento uma
Unidade de Hemodiálise em meados de 2023. O
equipamento será construído entre o Centro de Saúde e a Escola EB 2,3 Flávio
Gonçalves num terreno que
está inutilizado e foi cedido
pela Câmara Municipal.
A empreitada terá apoios
do atual ou próximo quadro de financiamento europeu, devendo passar a
atender até uma centena de
utentes quando estiver em
funcionamento, passando a
oferecer todas as condições
para responder às necessidades locais.
O anteprojeto agora publicamente
apresentado
será desenvolvido em parceria com uma entidade
tecnicamente especializada
na área. O provedor Virgílio Ferreira sublinhou que
esta era “uma ambição antiga” e que ajudará a Misericórdia a ser mais sustentável financeiramente.
O edil Aires Pereira reiterou o apoio municipal nesta questão, o que levou o
responsável da Santa Casa a
agradecer a ajuda da autarquia e a realçar que aquela
zona, com a aposta que foi
feita na requalificação do
Hospital, está a transformar-se num importante
pólo de saúde na Póvoa de
Varzim com oferta diversa
de serviços.
Esta confirmação chegou

na manhã da passada sexta-feira durante a visita protocolar à Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim
do presidente da Câmara,
Aires Pereira, acompanhado
pela vereadora do Pelouro
da Ação Social, Andrea Silva. Os elementos do executivo foram recebidos pelo
provedor Virgílio Ferreira,
que os guiou numa visita às
obras que estão a decorrer
para a construção de um
novo edifício que amplia a
Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas.
O dirigente realçou a importância do diálogo constante com a autarquia para
esta ficar a par dos projetos
em curso e a desenvolver no
futuro, assim como manifestar algumas das dificuldades
sentidas nesta área do apoio
social aos mais idosos. O objetivo é continuar a apostar
na qualidade de vida, segurança e bem estar dos idosos, algo que se concretiza
com dedicação, trabalho em
rede e investimento conjunto, reconheceu Virgílio Ferreira.
Aires Pereira concordou
com a relevância desta proximidade às instituições ligadas à saúde e sublinhou
que havia a necessidade da
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim se
modernizar para o bem da
comunidade. Daí ter sido
decidido, através do PEDU,
apoiar financeiramente a
obra que está cada vez mais
perto de estar concluída.
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sagrou-se vice-campeão
distrital de xadrez. Segundo a informação enviada
à Onda Viva, o Campeonato Distrital de Jovens
de Xadrez, de clássicas
(90 minutos+30 segundos
por lance), decorreu no
início do mês em dois locais: no Estádio do Bessa e
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MUNICÍPIO

CÂMARA COMPRA TERRENO EM BALASAR
A Câmara da Póvoa de
Varzim aprovou em definitivo a aquisição do terreno
com vista à instalação do
Parque Verde na freguesia de Balasar. A decisão
foi tomada na sequência
da aprovação da primeira
alteração orçamental pela
Assembleia Municipal. O
investimento na compra
deste espaço, que pertence
à paróquia local, é de 500
mil euros e agora segue-se
a celebração da escritura.
A autarquia, recordou Aires Pereira, pretende lá instalar um parque de lazer,
reabilitando um edifício já
existente com a disponibilização de casas de banho
públicas e um bar de apoio,
além da colocação de equipamentos de caráter lúdico
e a continuação da arborização.
Outro investimento de
vulto que acaba de ser
concluído foi o prestado
à Cooperativa de Cultura
A Filantrópica. O edil revelou que foi atribuído o
montante final de 15 mil
euros para a conclusão dos
trabalhos de reabilitação
do edifício, tendo dos cofres municipais saído um
total de 390 mil euros no
âmbito do protocolo estabelecido.

COMEÇOU PINTURA
DAS PASSADEIRAS
NA NACIONAL 13

ATRIBUÍDOS MAIS
APOIOS A CLUBES
A autarquia aprovou a
atribuição de mais apoios
a quatro clubes após estes
terem apresentado a certificação das contas. A Associação Desportiva e Cultural
de Balasar, o Atlético Clube
da Póvoa de Varzim, o Centro Desportivo e Cultural
de Navais e o Clube Naval
Povoense foram as entidades beneficiadas. O quarteto tinha já recebido 50% do
subsídio habitual no início
do ano e agora vai ter direito à outra metade, sendo a
verba destinada a minimizar os problemas trazidos
pela pandemia. Aires Pereira
revela que o município analisou a situação de cada um
e entende que se mantém a
necessidade de assegurar o

arranque das atividades dos
clubes locais, sem qualquer
tipo de corte.
HOMENAGEADOS 69
FUNCIONÁRIOS COM
25 ANOS DE SERVIÇO
69 funcionários municipais de várias áreas foram
homenageados pela Câmara

da Póvoa de Varzim. Todos
cumpriram 25 ou mais anos
de serviço público e tiveram
direito a uma cerimónia de
reconhecimento que decorreu no Cine-Teatro Garrett.
Na sessão esteve presente o
autarca Aires Pereira, que
agradeceu o empenho e a
dedicação deles em prol dos
munícipes.

Já está a decorrer a pintura do pavimento da Estrada Nacional 13 na cidade da Póvoa de Varzim.
Os trabalhos começaram a
partir da zona sul, na fronteira com Vila do Conde,
estando para já focados nas
passadeiras e em direção a
norte.
Esta pintura estava a ser
reclamada pela população
há vários dias de forma a
salvaguardar a segurança
dos peões no atravessamento da via. A EN 13 está
a ser requalificada em toda
a extensão no concelho poveiro, tendo a obra de renovação do piso decorrido
nas últimas semanas.

Pub

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 15 JULHO 2021 | 5

MUNICÍPIO

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO VAI AVANÇAR
A Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim aprovou o
contrato a estabelecer com
o Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana que
permitirá executar a Estratégia Local de Habitação. Esta
foi proposta pelo executivo
há cerca de dois meses e foi
aprovada por unanimidade
na última Assembleia Municipal.
O objetivo da autarquia “é
garantir aos cidadãos o direito a uma habitação condigna, de dimensão adequada,
em condições de higiene e
conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.
Este documento, segundo
o edil Aires Pereira, “é a solução adequada para resolver
as situações de carência habitacional na Póvoa de Varzim
e para impulsionar a independência dos jovens, para
os quais serão direcionados
150 fogos” a custos controlados que estão planeados
para a zona de Penalves. Este
passo vai agora permitir ao
Município adquirir os terre-

nos e adjudicar projetos com
vista a implementar esta estratégia num investimento
previsto que ronda os 26 milhões de euros. O processo
deve prolongar-se ao longo
da década e visa acautelar
problemas de habitação de
mais de mil habitantes do
concelho.
Recorde-se que são vários

os modelos de resposta previstos na Estratégia Local
para Habitação – como por
exemplo, construção de novos fogos de habitação social
municipal, regime de arrendamento apoiado para agregados de núcleos precários e
degradados, criação de unidades co-housing para situações de risco e emergência

social ou programa de apoio
à habitação e à reabilitação.
PÓVOA CONQUISTA
SELO EUROPEU
A Câmara da Póvoa de
Varzim foi uma das sete
autarquias nacionais galardoadas pelo Conselho da
Europa com o Selo Euro-

peu de Boa Governação e
Transparência Democrática
(European Label of Governance Excellence - ELoGE).
Esta é a primeira vez que o
município poveiro recebe
uma distinção deste género,
atribuída por uma organização internacional, “cuja
independência e integridade
a caraterizam como a principal instituição de defesa de
direitos humanas do continente europeu”, refere a edilidade.
A mesma fonte explicou
que “o processo de atribuição
obedeceu a regras aplicadas
de forma universal a todas as
cidades concorrentes”, recordando que, ao longo de todo
o processo, que começou
no ano passado e que foi de
grande exigência, o Município da Póvoa de Varzim participou ativamente de um
workshop, criou uma task
force de acompanhamento,
reuniu relatórios documentais e distribuiu centenas de
inquéritos a funcionários
municipais, eleitos e munícipes”.
Pub
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POLÍTICA

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS A 26 DE SETEMBRO
As eleições autárquicas
foram marcadas para 26
de setembro. O Governo
anunciou a data após a reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira.
As eleições gerais para
os órgãos representativos
das autarquias locais irão
decorrer já no início do outono, no primeiro domingo
em que legalmente pode-

riam ser marcadas. Esta era a
data que reunia a preferência
das associações nacionais de
municípios e de freguesias,
enquanto os partidos se dividiam basicamente entre 26
de setembro e 10 de outubro,
acabando a primeira por
prevalecer.
Na Póvoa de Varzim já são
conhecidas as candidaturas
de Aires Pereira (PSD), João
Trocado (PS), Jorge Macha-

do (CDU), Ricardo Zamith
(IL) e Sónia Vieira de Carvalho (CHEGA), faltando
saber as do CDS, BE e PAN.
Em Vila do Conde são
candidatos oficiais: Elisa
Ferraz (NAU), Vítor Costa
(PS), Pedro Soares (PSD),
António Louro Miguel
(BE), Luís Vilela (CHEGA),
Hugo Rei Amorim (CDU),
João Paulo Alves (PAN) e
Artur Bonfim (CDS).

MIGUEL ANDRADE É O CANDIDATO DA CDU
À JUNTA DA PÓVOA, BEIRIZ E ARGIVAI
A CDU apresentou oficialmente a candidatura à Junta
da União das Freguesias de
Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai. O empresário Miguel Andrade, de 55 anos, é
o cabeça de lista da coligação
PCP-PEV e deu a conhecer
o projeto de que defende
numa sessão que decorreu
no Diana-Bar. Perante algumas dezenas de apoiantes,
o candidato referiu-se aos
principais problemas das

freguesias, salientando “a
questão dos transportes e da
mobilidade, da necessidade
de melhorar a qualidade de
vida para crianças e idosos,
do afastamento das freguesias da população, colocando a necessidade de se devolver as freguesias ao povo”.
Miguel Andrade referiu,
ainda, que “o orçamento da
União de Freguesias é curto
para desenvolver trabalho,
mas que o PSD, na Junta

ou na Câmara, nunca quis
resolver este problema”. No
evento esteve também Jorge Machado, candidato da
CDU à Câmara, que salientou que “o lema ‘Trabalho,
Honestidade e Competência’, aliado ao trabalho colectivo, será a mais valia para
o trabalho a desenvolver na
União das Freguesias, colocando a necessidade de a
CDU sair reforçada nas próximas eleições”.

PS APONTA A MOBILIDADE COMO PRIORIDADE
João Trocado está a dedicar esta semana ao tema
da mobilidade e agendou
para as 10h do próximo
domingo o evento “Soltar
Amarras pela Mobilidade”,
no Parque da Cidade. O
candidato do PS à presidência da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
tem dito que esta matéria
é uma das suas grandes

apostas e tem percorrido as
freguesias nos últimos meses para ouvir as pessoas. O
socialista revela que “a falta
de uma rede de transportes
públicos é uma das lacunas
mais apontadas” e acrescenta
que “é notório que os poveiros dependem do automóvel
próprio para se deslocarem”,
defendendo ser “inaceitável
que, em 2021, um ratense ou

um lanutense tenha dificuldade em se descolar até ao
Mercado Municipal ou que
se rejeitem empregos nas
zonas industriais por falta
de transportes públicos adequados”. João Trocado alega
que, “sem mobilidade sustentável, um número crescente de automóveis ocupa
as ruas da cidade, cada vez
mais congestionada, com

impacto consequente no
estacionamento”. O líder da
concelhia rosa sublinha que
“é urgente dar prioridade à
criação de um serviço público de transportes colectivos sustentável, assente
na intermodalidade, amigo
do ambiente e estabelecido
numa lógica intermunicipal,
compreendendo as zonas
urbanas da Póvoa de Varzim

e Vila do Conde e a sua extensão às aldeias e vilas da
Póvoa de Varzim.”
Pub
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FREGUESIAS

OFICIALMENTE ABERTA VIA CICLO PEDONAL
QUE LIGA A PÓVOA DE VARZIM A FAMALICÃO
Aires Pereira e Paulo
Cunha inauguraram a Via
Ciclo Pedonal entre a Póvoa
de Varzim e Vila Nova de
Famalicão.
Os dois presidentes da
Câmara reservaram a manhã do passado sábado
para finalmente abrir oficialmente a via construída
no antigo ramal ferroviário
que liga as duas cidades
numa extensão total de 27
quilómetros.
Os autarcas descerraram
uma placa alusiva à abertura da infraestrutura junto ao
início da ciclovia em cada
concelho e encontram-se
no ponto do percurso que
marca a fronteira entre os
dois territórios entre Gondifelos e Balasar.
A obra teve um custo total que rondou os 4,3 milhões de euros e beneficiou
de um cofinanciamento FEDER no âmbito do Programa Operacional Norte 2020
no valor de 3,7 milhões de
euros, cujo processo foi gerido pela CCDRN, presidida por António Cunha, que

também marcou presença no
evento.
O autarca poveiro fez votos para que os utilizadores
usufruam da melhor forma
deste percurso pela natureza e o edil famalicense destacou as sinergias criadas
por este projeto. O mesmo
perfil, desenho, largura e
equipamentos da via é resultado do trabalho de cooperação técnica entre os dois
municípios, sendo que cada
um promoveu a execução
da empreitada no respetivo
concelho, tendo por base de
partida um projeto comum.
A nova infraestrutura oferece condições de excelência
para a mobilidade sustentável, mas também para a prática desportiva ou simplesmente para lazer. O antigo
trajeto dos comboios, que
encerrou em 1995, deu agora
lugar às pessoas que a pé ou
de bicicleta podem desfrutar
de um percurso com rio, árvores, campos, passadiços,
hortas e animais.
A Via Ciclo Pedonal pretende ser um novo eixo de

mobilidade que permite às
pessoas substituírem as estradas e o automóvel. Tem
iluminação pública em toda
a extensão e está pavimentada com asfalto e pintura
a distinguir os espaços para
peões e bicicletas. A largura
é de 3,30 metros e existe sinalética vertical e horizontal
intensa e diversa.
Pub
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FREGUESIAS

AUTARCAS EXIGEM RESPOSTA DO GOVERNO
SOBRE NÓ NA A7 EM BALASAR OU FRADELOS
As Câmaras da Póvoa
de Varzim e de Famalicão
continuam sem resposta
do Governo ao pedido de
construção de um nó da
A/7 em Balasar ou em Fradelos. O Ministério das Infraestruturas já foi questionado no Parlamento sobre
a possibilidade de ser feita
uma alteração contratual
com a Ascendi para que
finalmente avance a obra.
Os autarcas Paulo Cunha
e Aires Pereira lamentam
que tarde uma resposta
e denunciam que só falta
mesmo esse passo, dado

que já existe projeto, estudo
de viabilidade e acordo com
a concessionária, não havendo sequer a desculpa da falta
de dinheiro.
Recorde-se que este nó na
A/7 é há muito tempo defendido para retirar milhares de automóveis ligeiros
e pesados que circulam na
Estrada Nacional 206, bem
como melhorar o acesso ao
futuro santuário da Beata
Alexandrina e às indústrias
da zona, aumentando simultaneamente o tráfego e a sustentabilidade financeira da
autoestrada.

ESTELA CELEBROU SÃO TOMÉ E SENHORA DO ALÍVIO
Foram muito limitados
os festejos em honra de São
Tomé e Senhora do Alívio
na Estela. Apesar das condicionantes trazidas pela pandemia, a Comissão de Festas
decidiu assinalar a data com
um programa mais simples
e comedido, que incluiu a
incursão do Grupo Zés Pereiras de Barcelinhos pelas
ruas da freguesia. A capela
esteve iluminada e embelezada com flores no interior
para manter viva a tradição.
No primeiro fim de semana
deste mês foram muitas as

pessoas que por lá passaram
para fazer uma visita e a participar na missa campal que
decorreu no domingo.
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OCORRÊNCIAS

ADVOGADO ACUSADO DE FICAR COM HERANÇA
O Ministério Público de
Vila do Conde acusou um
advogado de se apoderar
de uma herança de 60 mil
euros e pediu a sua condenação pela prática de quatro crimes. Em causa estão
dois crimes de falsificação
de documentos, um de
abuso de confiança e outro
de burla qualificada.
Na acusação divulgada,
o procurador do processo considerou que o advogado desviou o valor
em causa depois de ter
sido mandatado por dois
jovens, irmãos e únicos
herdeiros de um cliente
entretanto falecido, para

diu ainda a proibição do advogado exercer a atividade
e pagamento ao Estado daquele valor.
PJ FEZ BUSCAS NA
PÓVOA DE VARZIM
E EM VILA DO CONDE
dar seguimento aos trâmites legais relacionado com
o óbito e partilhas. O despacho de acusação revela que o
causídico “aproveitou-se da
ingenuidade e imaturidade
dos jovens herdeiros para se
apropriar de bens e valores
que ascenderam a 60.405,50
euros”.
O Ministério Público pe-

Póvoa de Varzim e Vila do
Conde estiveram na rota de
uma ação da Polícia Judiciária realizada no passado
dia 7. A Diretoria do Norte,
no âmbito de uma investigação em curso pelo crime
de tráfico e mediação de
armas, realizou 28 buscas,
sendo 25 domiciliárias, duas
em estabelecimentos e uma

numa instituição bancária,
também nas zonas de Braga,
Amares, Póvoa do Lanhoso,
Felgueiras, Fafe e Santo Tirso.
Foram detidos 12 suspeitos de, pelo menos desde
fevereiro de 2020, promoverem e mediarem transações e cedências de armas de
fogo e munições para obter

ganhos económicos. As
autoridades apreenderam
dezenas de armas proibidas
de diversos calibres e géneros, onde se incluem pistolas, revólveres, carabinas,
caçadeiras, facas, soqueiras, milhares de munições,
detonadores pirotécnicos e
quantias em numerário.
Os detidos, todos homens com idades entre os
30 e os 75 anos, um deles
com antecedentes por crimes de idêntica natureza
e contra a propriedade e
integridade física, foram
presentes a Tribunal para
aplicação de medidas de
coação.

HOMEM MORRE APÓS SENTIR-SE MAL EM FORMAÇÃO
Um homem morreu na
tarde da passada sexta-feira no interior da marina da
Póvoa de Varzim. A vítima,
com cerca de 50 anos, sentiu-se mal na água durante
uma ação de formação do
Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar
(FOR-MAR), acabando por
falecer no local, segundo a
Autoridade Marítima Nacional. O alerta foi dado
pelas 15h22, através de um
elemento em apoio à Associação de Nadadores-sal-

vadores “Os Delfins”, tendo
sido de imediato ativados
para o local o piquete do
Comando-local da Polícia
Marítima da Póvoa de Varzim, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim
e uma Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
do INEM. De acordo com
a AMN, a vítima foi retirada da água por elementos
que se encontravam a participar na formação, tendo
estes elementos iniciado as
manobras de reanimação

até à chegada do INEM, que
continuou com as manobras, sem ter sido possível
reverter a situação. O óbito
foi declarado no local, tendo
o corpo sido posteriormente
transportado pelos bombeiros poveiros para o Instituto
de Medicina Legal do Porto.
O Gabinete de Psicologia da
Polícia Marítima foi ativado
para prestar apoio aos familiares do falecido. O Comando-local da Polícia Marítima
da Póvoa de Varzim tomou
conta da ocorrência.

IDOSO FERIDO COM
GRAVIDADE APÓS
QUEDA EM LAR
Um idoso com cerca de 70
anos caiu de um primeiro
andar num lar em Terroso,
tendo sido levado em estado grave para o Hospital de
S. João, no Porto. O alerta
chegou às 12h34 aos Bombeiros da Póvoa de Varzim,
que acorreram ao local com
uma ambulância, tendo
também sido acionada a viatura médica de Famalicão.

A GNR foi chamada e está a
investigar as circunstâncias
da queda. Uma fonte do lar
“Diálogos e Ternuras” revelou ao JN que o homem
estava há apenas dois dias
lá internado e ninguém se
apercebeu do que aconteceu. O idoso terá subido sozinho até ao primeiro andar,
abriu as persianas e foi até à
varanda, tendo acabado por
cair. A instituição lamentou
o acidente e também negou
que o idoso estivesse sem vigilância.
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APROPESCA MOSTRA INDIGNAÇÃO
COM LIXO CONSTANTE NO PORTO DA PÓVOA
A Apropesca continua a
promover ações de limpeza no interior do porto de
pesca da Póvoa de Varzim.
Só na passada semana foram, pelo menos, duas as
vezes em que a organização
de produtores decidiu recolher o lixo que foi depositado em diferentes locais na
zona portuária.
O próprio presidente
Carlos Cruz tem manifestado a indignação com o
cenário que vai encontrando e faz questão de vincar
que trabalha diariamente
por “por um porto limpo e
um mar sem lixo”.
O dirigente não esconde
a revolta com estes casos
e considera que “não há
condições para trabalhar
assim”, referindo-se ao
constante acumular de resíduos e material de pesca

espalhado junto aos barcos e
contentores.
A Apropesca sublinha
que não fica indiferente “ao
que se tem passado durante
anos” e garante que tem investido “junto dos armadores em ações de sensibilização para a recolha dos lixos
e atuação de reciclagem dos

resíduos marítimos”.
A entidade ligada à pesca
artesanal assegura que “tem
atuado quase diariamente
com a recolha de vários quilos e toneladas de lixo que
é deixado por terceiros que
frequentam o Porto”, lamentando que “entendam que
são os nossos pescadores

que fazem este acumular de
indecência de uso do Porto,
mas não são”.
A terminar o comunicado é deixada uma garantia e
um apelo: “Temos investido
na limpeza, mas esta não é
nossa responsabilidade direta. Sempre que limpamos
o Porto, fazemo-lo porque é

o nosso local de trabalho e
é a nossa cidade, que merecem que façamos o que
estiver ao nosso alcance.
Apelamos a todos que frequentam o Porto para que
sejam mais conscientes,
mais zelosos e pensem nos
outros que todos os dias ali
trabalham”.
Pub
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HELPO SENSIBILIZOU ALUNOS DA ESCOLA
DOS SININHOS PARA AJUDAR CRIANÇAS
A Escola dos Sininhos
recebeu mais uma visita
da Helpo, uma associação
não governamental para o
desenvolvimento que presta apoio a populações mais
vulneráveis, nomeadamente em África.
Marisa Silva, técnica assistente de projetos, esteve naquela escola poveira
a contar a “A história da
Ancha”, um livro que retrata a vida de uma menina de 6 anos, que vive
numa aldeia rural no norte
de Moçambique em que a

associação trabalha desde
2008. Através da história, os
alunos ficaram a conhecer
uma criança moçambicana
que também anda na escola,
tem uma família, tem amigos, tem uma casa, mas no
entanto vive um quotidiano
bastante diferente daquilo a
que estamos acostumados
em Portugal.
Através do projeto ‘A minha escola Helpa! E a Tua?’,
dirigido ao pré-escolar e ao
primeiro ciclo, as crianças
são sensibilizadas para uma
realidade e cultura com pou-

ARTESÃ CONQUISTA
SIMPATIA DO PÚBLICO
COM S. PEDRO E S. JOÃO
É da Póvoa de Varzim a
vencedora de dois dos quatro prémios do passatempo
‘Santos em Casa’ promovido pela Associação Para
a Defesa e Património de
Vila do Conde. As peças
‘Melhor São João’ e ‘Melhor
São Pedro’ fizeram parte da
exposição e venda que decorreu no mês passado no
Auditório Municipal. Sandra Silva é autora desses
trabalhos que reuniram a

preferência do público, tendo concorrido novamente
com a marca ‘Presentes com
Coração’. Havia ainda prémios para o ‘Melhor Santo
António’ e ‘Melhor Conjunto’. Os dois santos premiados
estiveram à venda por 31 euros e quem os adquiriu fica
agora a saber que tem duas
peças de artesanato modeladas em porcelana fria que
foram muito apreciadas na
votação popular.

cas semelhanças à nossa,
tentando incutir desde cedo
a importância de valores
como a solidariedade, a colaboração e a ajuda ao próximo na comunidade em que
estão inseridos.
Aos jovens e às famílias é
também explicado que há
várias formas de apoiar a
Helpo, nomeadamente com
a oferta de material escolar ou brinquedos, o apadrinhamento de crianças à
distância ou donativos para
projetos de assistência no
terreno.

ESTUDANTE PREMIADA
Luísa Martins Aires, do
9ºE da Escola Básica e Secundária Campo Aberto
(Beiriz), alcançou o 3.º lugar
na categoria de fotografia e
vídeo no Concurso Escolas
“Prémio Alfredo da Silva”. A
Fundação Amélia de Mello
lançou esta iniciativa sob o
Alto patrocínio do Presidente da República, para divulgar o legado de Alfredo da
Silva junto das novas gerações. A escola poveira levou a
concurso seis alunos e Luísa
Aires teve direito a receber o
prémio na Fundação Calouste Gulbenkian, entregue por
Marcelo Rebelo de Sousa.

ALUNOS VENDERAM RIFAS PARA AJUDAR A MARGARIDA

Rendeu 6250 euros a
venda de rifas da campanha “Ajudar a Margarida”.
A iniciativa foi das associações de pais das escolas
Flávio Gonçalves, Nova e
Sininhos e decorreu nas últimas semanas de aulas.
Com o encerramento do
ano letivo decorreu o sorteio para atribuição dos
prémios e foi aí que foi re-

velado o montante angariado para ajudar os tratamentos da jovem de 15 anos que
em 2018 sofreu um derrame
cerebral severo que a deixou
com uma incapacidade de
98%.
Quem quiser saber mais
sobre este caso ou ajudar
pode visitar a página de facebook Music’Alma, criada
pelo pai da Margarida.

Pub

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 15 JULHO 2021 | 13

SOCIEDADE

ROTÁRIOS POVEIROS PASSAM A SER
DIRIGIDOS POR VÍTOR CORREIA
Vítor Correia já tomou
posse como presidente do
Rotary Club da Póvoa de
Varzim, sucedendo a Teresa
Castro Lopes. No início de
funções confessou-se “honrado” por ter sido “escolhido
para este serviço” e consciente “dos enormes desafios
que esta tarefa comporta”.
O também responsável
pela Associação de Dadores
de Sangue da Póvoa de Varzim prometeu que o “clube
vai continuar a ser referên-

cia na comunidade e lugar
de manifestação de companheirismo leal e de amizade
inteira de todos os sócios”.
O Rotary poveiro leva 57
anos de atividade comunitária e segundo o novo líder
estará pronto para novos
desafios e oportunidades,
procurando encontrar novos
elementos e novas áreas de
intervenção, sendo a aposta na juventude, através dos
elementos do Rotaract, um
grande objetivo.

ESCOLA DOS SERVIÇOS FESTEJOU 15 ANOS
A Escola dos Serviços,
aquartelada em Beiriz, assinala esta terça-feira, dia
06, o 15º aniversário, comemorando-se igualmente o 152º aniversário do
Serviço de Administração
Militar. Em comunicado, o
Exército lembra que, “durante o último ano, apesar
das circunstâncias inerentes à situação epidemiológica da COVID-19 que se
vive atualmente, a Escola
dos Serviços cumpriu as
missões que lhe foram confiadas”. Tal sucedeu “quer
ao nível da Formação, ministrando os cursos de formação inicial, progressão
na carreira e de formação
contínua, quer ao nível do
Encargo Operacional, assegurando a função de combate de apoio de serviços,
nos exercícios militares e
no treino operacional, bem
como o apoio logístico especializado no âmbito do
Plano de Apoio Militar de
Emergência do Exército”.
A nota enviada à imprensa realça que “também

no auxílio à prevenção e
combate à COVID-19, esta
Escola respondeu de pronto às diversas solicitações e
atribuições que o Exército
emanou, nomeadamente no
apoio ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e
da Segurança Social, através
de ações de Sensibilização
e Desinfeção ás Estruturas
Residenciais para Idosos dos
Concelhos da área de atribuição de responsabilidade
desta Escola”. A informação
termina dando os “parabéns
a todos os militares e funcionários civis, que prestam ou
prestaram serviço na Escola
dos Serviços, honrando o
lema: AUDAZES NO SABER E NO TRABALHO”.
CAPELÃO
CONDECORADO
O padre Guilherme Peixoto foi condecorado com a
medalha de comportamento
exemplar pelo Coronel de
Administração Militar Rui
Manuel da Silva Pina. A imposição ao capelão decorreu

ontem numa cerimónia na
Parada da Escola dos Serviços, em Beiriz. Trata-se de
uma medalha que “destina-se a galardoar os militares
que manifestem ao longo
da sua carreira exemplar
conduta moral e disciplinar,
zelo pelo serviço e comprovado espírito de lealdade”.
O também pároco de Laundos e Amorim é há vários
anos capelão militar e Major
do Serviço de Assistência
Religiosa do Exército desde 2017. Neste momento
especial, Guilherme Peixoto lembrou parte da oração
a São João de Capistrano,
Padroeiro dos Capelães Militares: “Ensina-nos a amar
nossos soldados, como tu
os amaste, a senti-los mais
próximos, mais que irmãos,
e a compreendê-los em suas
aspirações humanas e espirituais. Ajuda-nos a levar ao
coração das nossas tropas, a
tua mesma paixão de fé e a
integridade do nosso testemunho. É o que os homens
das Armas nos pedem e lhes
devemos oferecer”.
Pub
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VILA DO CONDE

ARTUR BONFIM É CANDIDATO DO CDS À CÂMARA

Artur Bonfim será o
candidato do CDS à presidência da Câmara de Vila
do Conde. O líder da concelhia será o cabeça de lista
do partido e avança “após
cuidada reflexão”, tendo
decidido “encarar a árdua
tarefa que é servir também
na política a terra” onde
nasceu.
Artur Bonfim sustenta
que não se candidata “contra ninguém” nem “para

travar guerras pessoais ou
de políticas partidárias, servir apenas alguns e muito
menos clientelas”. O responsável do CDS sublinha
que será “candidato com a
humildade das origens sem
que dia algum as tenha renegado, a um cargo que deve
merecer o respeito de todos
e por todos sempre com a
visão da união de todo um
concelho.” Ao entrar na corrida, Artur Bonfim promete

ser um “candidato para servir Vila do Conde e os conterrâneos”.
Esta escolha do CDS foi
aprovada pelo presidente
do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, que
participou, na passada segunda-feira, na apresentação de mais dois candidatos:
Afonso Ferreira à Assembleia Municipal e Miguel
Laranjeira à Assembleia de
Freguesia de Vila do Conde.

PAN CANDIDATA JOÃO ALVES
À CÂMARA E ASSEMBLEIA
O PAN apresentou no
passado sábado a candidatura às eleições autárquicas em Vila do Conde.
O partido Pessoas-Animais-Natureza escolheu
o Salão Nobre da Junta
de Freguesia para confirmar João Paulo Alves
como candidato à Câmara
e também à Assembleia
Municipal, sendo Pedro
Macedo o candidato à vice-presidência da Câmara.
O evento contou com a
presença da líder do Grupo Parlamentar, Bebiana
Cunha, deputada eleita

pelo círculo do Porto. Os
responsáveis da Comissão
Política Concelhia avançam
com “uma candidatura que
pretende nortear Vila do
Conde para um futuro muito
mais sustentável e que ouça e
cuide dos vilacondenses”.
O PAN garante apresentar
“uma candidatura responsável e construtiva com o objectivo de levar o município
a criar medidas e políticas
que defendam verdadeiramente os valores ambientais,
os direitos sociais e humanos e a proteção e bem-estar
dos animais”.

BE CONFIRMA ANTÓNIO
LOURO MIGUEL
O Bloco de Esquerda
apresentou no domingo oficialmente a candidatura às
autárquicas em Vila do Conde. O partido já tinha anunciado e agora confirmou o
professor António Louro
Miguel como cabeça de lista
à Câmara. Na sessão realizada no Parque João Paulo
II foi também revelado que
Sílvia Agra será a candidata
à Assembleia Municipal. O
evento contou com a presença da coordenadora nacional, Catarina Martins. A
candidatura bloquista aposta num “projeto alternativo
e de mudança” que “não ser-

ve clientelas nem interesses
obscuros” e está assente em
valores que “os executivos
camarários anteriores todos
maioritários nunca souberam promover nem salvaguardar”: justiça social, desenvolvimento sustentável,
coesão territorial, cidadania
participativa, transparência.
Um dos eixos programáticos
apresentados foi a necessidade de “pugnar com urgência pela remunicipalização
do serviço de distribuição de
água e interceder eficazmente no sentido da redução dos
preços cobrados pela concessionário”.

CANDIDADO DO PSD À JUNTA DE
AVELEDA TEM APENAS 19 ANOS
O PSD de Vila do Conde apresentou o candidato à presidência da Junta
de Freguesia de Aveleda.
Trata-se de um dos mais
jovens cabeças de lista
em todo o país. O escolhido chama-se Pedro
Silva, tem apenas 19 anos
e é estudante de Direito
na Universidade Minho,

detendo um currículo destacado pela estrutura social-democrata vilacondense:
“Coordenador de Estratégia
e de Marketing na Câmara
de Comércio e Indústria Indonésia-Portugal; Head of
Community e líder do programa de embaixadores da
MeuCapital, uma startup de
rápido crescimento que luta

pela literacia financeira da
população portuguesa; Vencedor da edição de 2021 de
uma competição nacional de
gestão do IKEA e da Universidade do Minho (“What the
Hack”); tendo ainda ficado
no Top 20 numa competição
mundial de gestão e criatividade de recursos humanos
da Mondelēz Internacional.
Pub
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VILA DO REGIÃO
CONDE

OBRAS: UMAS A COMEÇAR, OUTRAS A ACABAR
A Câmara de Vila do
Conde promoveu, na passada semana, uma visita
ao Centro Comunitário
das Caxinas, ainda em
construção, e às remodeladas Piscinas Municipais
com os atletas olímpicos.
A presidente Elisa Ferraz
explicou que a iniciativa
serviu para mostrar que
Vila do Conde, para além
de todo o programa de desenvolvimento desportivo
em curso, pretende continuar na rota dos grandes
acontecimentos desportivos, como acontece agora com os Jogos Olímpicos. Durante a visita a edil
esclareceu os prazos das
obras. O Centro Comunitário das Caxinas deverá
ser inaugurado até ao segundo trimestre de 2022 e
a intenção é ter a piscina
exterior a funcionar ainda
este verão, embora alguns
imprevistos possam vir a
tornar esse objetivo difícil.
Entretanto, também já
se inicaram as obras de remodelação e ampliação do
Bairro do Farol, um núcleo habitacional construído nos anos 80 do século
passado e que apresenta
um avançado estado de
degradação. A empreitada está inserida no Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano e prevê
também a remoção da
cobertura em amianto. Os
trabalhos representam um
investimento global de 2,7
milhões de euros e visam
proceder à demolição dos
edifícios de rés-do-chão

do conjunto urbano situado
na confluência da Avenida
Júlio Saúl Dias com a Rua
Agra Longa. A Câmara de
Vila do Conde “optou pela
substituição por edifícios
com um sistema construtivo mais atualizado e duradouro, resultando também
num aumento da oferta de
habitação social no Bairro do Farol, passando das
atuais 34 para 54, com tipologias de T1 e T2”. Segundo
a autarquia, para “além do
arranjo do espaço público
circundante, está também
prevista a construção de um
pequeno pavilhão de uso
comunitário, onde será instalada uma lavandaria equipada com máquinas industriais de lavar e secar roupa
e uma sala de lazer para os

moradores, dotada de mesas e cadeiras”. No exterior
será ainda criado um espaço
para convívios. O realojamento temporário de todos
os moradores foi garantido
pela edilidade, sendo que a
execução das obras deve durar 15 meses.
Entretanto, as empreitadas de requalificação das
Escolas de Vilar do Pinheiro
e de Modivas, bem como a
retirada de amianto nas Escolas das Caxinas, Benguiados, Junqueira, Mosteiró e
Touguinha foram aprovadas
por unanimidade pelo executivo municipal de Vila do
Conde.
A autarquia assegura que
o próximo passo é a assinatura dos respetivos contratos para que os trabalhos
avancem no curto prazo.
No caso das obras em Vilar
do Pinheiro e em Modivas,
atendendo à dimensão das
intervenções, o prazo de
execução previsto é de 150
dias. Já os trabalhos nos

restantes estabelecimentos
de ensino serão realizados
durante o período de férias, salvaguardando-se o
normal funcionamento das
atividades letivas nas Caxinas, Benguiados, Junqueira,
Mosteiró e Touguinha.
CONTAS APROVADAS
APESAR DE
ALGUMAS
DISCORDÂNCIAS
A segunda parte da Assembleia Municipal de Vila
do Conde ficou marcada
pela apreciação e votação do
Relatório de Gestão e Contas do municipio referente
a 2020. Apesar de alguma
resistência por parte do PS e
PSD, o documento foi aprovado com 23 votos a favor, 4
votos contra e 17 abstenções.
A presidente Elisa Ferraz salientou a participação ativa
que se fez sentir na sessão
e frisou a importância da
aprovação do Relatório de
Gestão e Contas.

Pelo PS, o deputado João
Fonseca corroborou com
o autoelogio da Câmara
relativamente à execução
financeira devido ao elevado nível das receitas.
No entanto, o socialista
não se orgulha com esses
números e entende que “o
que foi um bom ano para
a Câmara foi um mau ano
para os vilacondenses”
pela ajuda insuficiente em
plena pandemia. A porta
voz do PSD, Luísa Maia,
manifestou discordância
em relação às medidas do
município, à exceção da
descida do IMI. Esta última Assembleia Municipal
não teve a participação do
público.
JÁ REABRIU
PARQUE NEIVA
O parque de estacionamento Neiva reabriu na
última segunda-feira. Segundo a autarquia de Vila
do Conde, a utilização do
espaço será gratuita nas
24 horas do dia. Este equipamento esteve temporariamente encerrado por
ter acolhido as instalações
provisórias da Escola N.º 1
de Vila do Conde enquanto decorreram as obras de
requalificação e ampliação
daquele estabelecimento
de ensino.
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CULTURA

FESTIVAL DE MÚSICA COMEÇOU EM ALTA
Como acontece todos os
anos, o Festival Internacional de Música da Póvoa
de Varzim começou com
a sempre muito esperada
conferência por Rui Vieira Nery. A quadragésima
terceira edição do certame
abriu as portas na passada quinta-feira à noite,
no Auditório Municipal,
para ouvir o musicólogo
falar sobre “A Música Erudita e o Jazz: Um Século
de Amores Clandestinos”.
Seguiram-se vários concertos, com destaque logo
para o primeiro, na sexta-feira, que proporcionou
o regresso da aclamada
pianista Maria João Pires
no espetáculo “Diálogos”
em parceria com Júlio
Resende, que encheu o

Cine-Teatro Garret na lotação possível. No sábado
foi a vez da Igreja Matriz da
cidade receber Paolo Pandolfo na “Integral das Suites para Violoncelo Solo”.
Outra igreja, a Românica de
S.Pedro de Rates, acolheu
na segunda-feira a atuação
do agrupamento coral Gulbenkian com “Mar Báltico”
sob direção de Pedro Teixeira. Na terça, no regresso ao
Garret, o agrupamento jazz
Elina Duni & Rob Luft feat.
Fred Thomas & Mathieu Michel trouxeram “Navios Perdidos”. Finalmente, ontem
à noite, foi a vez da Matriz
receber a Orquestra Barroca
de Helsínquia, Pierre Hantai
e Aapo Hakkinen em “Concertos para um e dois cravos”.

ESTÁ AÍ MAIS UM FESTIVAL DE CURTAS METRAGENS
A nova edição do Festival de Curtas metragens de
Vila do Conde foi apresentada no Teatro Municipal.
A programação foi dada a
conhecer pelos organizadores do evento e a sessão
contou com a presença da
presidente da Câmara, Elisa Ferraz, que destacou a

determinação da equipa em
realizar este projeto, tendo
reconhecido a importância
que este tem para o município e realçado o contributo
da autarquia. Já Mário Micaelo, um dos organizadores, apelou à participação
dos vila-condenses neste
certame, isto numa altura

em que a cultura sai prejudicada devido à pandemia.
A 29º edição do Curtas de
Vila de Conde terá 83 sessões de cinema, 2 concertos
e mais de 150 filmes online
de 46 países diferentes. O
festival arranca esta sexta-feira e terá a duração de 10
dias.

JOVENS PREMIADOS PELO
TALENTO EM SETE ARTES
Os prémios do projeto Escola da Minha Vida já foram
entregues aos vencedores
das diversas modalidades
a concurso – Prosa, Poesia,
Banda Desenhada, Desenho,
Pintura, Escultura e Multimédia.
A entrega dos galardões
referentes ao ano letivo
2020/2021 aconteceu na

passada sexta-feira nas várias escolas frequentadas
pelos alunos premiados e
contou com a presença do
vice-presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, Luís Diamantino, além
dos diretores e alguns professores de cada estabelecimento de ensino.
Esta foi a 24ª edição do

projeto e, desta feita, contou
com a participação de mais
de 400 estudantes e jovens
do MAPADI, Escolas Secundárias Eça de Queirós e
Rocha Peixoto; Escolas EB
2/3 Dr. Flávio Gonçalves, de
Aver-o-Mar, Cego do Maio,
Campo Aberto - Beiriz, de
Rates e do Colégio de Amorim.
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EURO 2020: ESTRATÉGIA DE MANCINI
E O SUCESSO DA SELEÇÃO ITALIANA
RUI RODRIGUES

Considero que a seleção
italiana foi uma justa vencedora do Euro – 2020, pois
apresentou uma renovada e
arrojada proposta de jogo,
evidenciando e potenciando
durante toda a competição
elevados níveis de organização nos momentos em que
tinha ou não a posse de bola.
Mais importante que a estrutura de 1x4x3x3 adotada pelo
selecionador Roberto Mancini, foram as boas dinâmicas
ofensivas e defensivas que o
coletivo conseguiu criar, os
bons comportamentos posicionais e equilíbrios dinâ-

micos que apresentou após
a perda de bola em transição defensiva e a capacidade
para acelerar os seus processos ofensivos em momentos
que as seleções adversárias
estavam desequilibradas defensivamente. A seleção italiana pressionou alto os adversários e foi intensa e muito
agressiva nesse momento do
jogo, pressionou para recuperar e voltar a atacar e dominar
os adversários com bola. A
Squadra Azzurra apresentou
bons comportamentos posicionais defensivos, Donnarumma esteve sempre muito

seguro e concentrado dentro
e fora dos postes e foi considerado o melhor jogador da
competição. A experiência
da dupla de centrais composta por Chellini e Bonucci foi
decisiva para a boa consistência e solidez de processos do
quarteto defensivo italiano.
O triângulo do meio-campo
com enorme qualidade técnica e tática teve em Jorginho um pivô de construção
e á sua frente dois médios
interiores de ligação Verrati
e Barella. Na frente ofensiva
jogando sem um ponta de
lança posicional o tridente

composto por Chiesa, Insigne e Immobile através da sua
mobilidade e movimentações
de rutura criou sempre muitos espaços ofensivos de finalização. Para mim não venceu
o Euro - 2020 a seleção que
jogou melhor futebol, mas
sim aquela que apresentou
uma ideia de jogo assente
em bons princípios, comportamentos posicionais e elevados níveis de organização
com e sem bola em todos os
jogos da competição. Foi a
vitória de um coletivo forte,
agressivo e muito ambicioso.
Parabéns Itália!

VARZIM X RIO AVE NO ARRANQUE DA TAÇA DA LIGA

Vai haver derbi entre Varzim e Rio Ave no arranque
da Taça da Liga. As duas
equipas voltam a defrontar-se 13 anos depois do último
encontro oficial e logo no
início da nova temporada.
O sorteio realizado na passada quinta-feira ditou que
os alvinegros irão receber
os rioavistas no próximo
dia 25, às 18h, na primeira
fase da prova, provavelmente já com a possibilidade de
haver adeptos nas bancadas.

BRUNO ALVES
DECIDIU

Bruno Alves vai representar o Famalicão nas próximas duas temporadas. O
jogador poveiro de 39 anos
assinou com o emblema famalicense e vai prosseguir a
carreira no escalão principal,
tendo assinado por um emblema onde também alinhou
o pai Washington na época
1984/85 depois de sair do
Varzim. Chegou sonhar-se
com o regresso de Bruno Alves ao clube alvinegro, mas o
defesa central optou por jogar no concelho vizinho.

Quem vencer vai depois jogar
fora de casa, diante do vencedor do Vilafranquense x
Arouca, a 1 de agosto. às 11h,
na segunda fase.
II LIGA: VARZIM E
RIO AVE COMEÇAM
EM CASA E HÁ DERBI A
22 DE AGOSTO

Varzim e Rio Ave vão começar a participação na II
Liga a jogar em casa. Os varzinistas recebem o Chaves e

os rioavistas serão anfitriões
da Académica na primeira
jornada agendada para 8 de
agosto. Depois os poveiros
jogarão no terreno da Académica e os vilacondenses
irão até ao reduto do Farense. À terceira jornada chega
novamente o derbi entre
vizinhos, num 22 de agosto
que deverá ser escaldante na
Póvoa. Já agora, o encontro
da segunda volta, em Vila
do Conde, será a 31 de janeiro.

TARANTINI TRISTE NA HORA DO ADEUS

Tarantini não vai continuar no Rio Ave. Em comunicado, o médio revelou que a ligação ao clube
terminou após 13 épocas
consecutivas. Depois de
recordar que a recente
descida de divisão foi um
dos períodos mais difíceis
da carreira e que pretendia
ajudar o Rio Ave a voltar
ao escalão principal, agora chega uma situação que
não esperava: “os 37 dias
de silêncio que se seguiram pronunciavam algo
e, 7 dias após o início da
época, o Presidente do Rio
Ave informou-me da decisão de não fazer parte das
escolhas para o plantel”.
Tarantini não esconde a
tristeza, mas fez questão
de partilhar com os adeptos que leva “incríveis recordações de alegria que
todos juntos celebramos e

que coincidiram com os momentos mais altos da história do Rio Ave”. O veterano
termina com um agradecimento aos rioavistas e desejou “tudo de bom ao Rio Ave
e que rapidamente volte ao
lugar que merece”.
Entretanto, o clube reagiu
em comunicado à saída do
capitão, que teria à espera
um cargo diretivo caso tivesse decidido pendurar as chuteiras. O Rio Ave assegura
que aguardou a chegada do
novo técnico para resolver

questões ligadas ao plantel,
sendo que tal só sucedeu a
29 de Junho. Nessa altura,
Luís Freire transmitiu “que
não contava com Tarantini”.
É então revelado que “foi
perguntado ao atleta, em
conversa pessoal entre presidente e jogador, sete dias
depois, se o seu desejo seria
continuar a jogar, ao que
este respondeu afirmativamente. Caso contrário ser-lhe-ia proposta uma função
dentro da estrutura do Clube”. A terminar, os responsáveis rioavistas frisam que
Tarantini “é incontornavelmente um dos marcos mais
profundos da vivência” do
clube” e destacam “o exemplo profissional e a postura
humana” do médio, manifestando “orgulho no legado
que deixa” e a garantia de
um “eterno e sincero Obrigado”.

ANUNCIADOS
7 REFORÇOS

O Rio Ave anunciou sete
reforços para a nova temporada e que já estão às
ordens do treinador Luís
Freire.
Três são regressos: o
médio Vítor Gomes, de
33 anos, proveniente do
Omonia; o atacante Joca,
de 25 anos, ex-Leixões; o
extremo Ukra, de 33 anos,
ex-Santa Clara.
Os outros quatro contratados são: Kelvin Monteiro, conhecido por Zimbabwe, de 28 anos, vindo
do Académico de Viseu;
Ângelo Meneses, de 27
anos, preveniente do FC
Ararat, da Arménia; Zé
Manuel, de 30 anos, vindo dos romenos do Gaz
Metan; Hugo Gomes, que
estava no Estoril.
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ORÇAMENTO APROVADO, QUOTAS MANTIDAS,
BANCADA FECHADA E BOLA A ROLAR
Cerca de 120 associados
participaram na Assembleia Geral Extraordinária
do Varzim que se realizou
no estádio do clube ao final
da tarde de sábado. Havia
quatro pontos na ordem de
trabalhos da sessão presidida por Moura Gonçalves.
O orçamento para a próxima época foi apresentado
pelo diretor financeiro, que
apontou receitas no valor
aproximado de 746 mil euros e despesas de quase 600
mil euros, sendo que serão
adicionadas outras relativas
ao pagamento faseado de
dívidas do passado. O documento foi aprovado com 16
abstenções.
No plano de atividades
para a próxima época, o
presidente apresentou quatro itens como prioritários:
Sócios; Modalidades (com
a continuação da aposta no
Futebol de Praia, na equipa
feminina e na parceria com
Póvoa Futsal); Formação
(reforçando a aposta na Escolinha dos Tarrotes, com a
criação de novos polos nas
freguesias) e Património. A
discussão acabou por centrar-se na recuperação da
antiga sede na rua Santos
Minho, na viabilização das
obras no estádio e no arranque da construção da Academia.
O momento serviu igualmente para revelar a interdição ao público da bancada
norte do estádio para a temporada 2021/22 dado que
a estrutura não oferece as
condições de segurança necessárias, mas a bancada sul
irá voltar a ser utilizada.
Também foi posto à consi-

zinistas empataram sem golos, estando para o final da
tarde desta quinta-feira outro amigável previsto frente
ao Marítimo.
CLUBE AGRADECE
A AMÉRICO CAMPOS

deração dos sócios manter a
atual quota mensal de 7.5€,
proposta que foi aprovada
com 7 votos contra e uma
abstenção, sendo que nesta altura há menos de dois
mil associados com o pagamento em dia. Numa sessão
bastante participada e que
durou mais de duas horas,
a comunicação do clube e a
relação com os media (nomeadamente locais) estiveram também em foco, com
pontos de vistas diferentes.
Os responsáveis deixaram
ainda vincado que esta reunião magna apenas tratou
de assuntos afetos ao clube e
não à SDUQ.

JOGOS PARTICULARES
O Varzim venceu o Farense por uma bola a zero no
primeiro jogo particular inserido no estágio que decorreu em Elvas. Os alvinegros
bateram um futuro rival na
II Liga graças a um único
golo apontado pelo defesa
central André Micael. Ainda
no Alentejo, o Varzim perdeu por 1x0 com o Estrela da
Amadora no segundo jogo
da pré-temporada realizado
no Alentejo. No regresso ao
norte, na última segunda-feira, diante do Santa Clara,
do escalão principal, os var-

O Varzim publicou no site
oficial uma nota de agradecimento a Américo Campos
“como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e por toda a dedicação com que este exerceu
o papel vice-presidente na
Direção”. O dirigente pediu
a demissão no final de maio
e agora chega uma tomada
de posição dos responsáveis
varzinistas, que destacam
ter sido “inegável a paixão
e o compromisso com que
esteve ao serviço do clube”
e defendem que Américo
Campos “será sempre um
dos nossos, um sócio e amigo com quem o Varzim e os
varzinistas poderão sempre
contar no futuro”.
MULTA DE 1071 EUROS
O Conselho de Disciplina
da Federação Portuguesa de

Futebol (secção profissional) puniu o Varzim com
uma multa por causa de situações ocorridas na última
partida da II Liga, no estádio varzinista, contra a Oliveirense, a 22 de maio, que
ditou a manutenção dos poveiros e a descida do emblema adversário. No extrato
do acórdão, publicado pela
Liga de Clubes, pode ler-se
que a Federação considera
que houve, por parte do clube varzinista, infrações no
que diz respeito às normas
do regulamento que, face à
COVID 19, permitiu a retoma da prática desportiva,
designadamente quanto à
presença de público e ocupação de tribunas e camarotes. Por causa dessa situação
vivida em clima festivo no
estádio, pelo objetivo alcançado, o clube terá de pagar
1071 euros.
JOGADOR É
MANDATÁRIO
AUTÁRQUICO
Um futebolista do Varzim aceitou um convite relacionado com as próximas
eleições autárquicas. Luís
Pedro é o mandatário para
o Desporto do candidato
do PSD à Câmara Municipal de Paços de Ferreira. O
defesa de 32 anos, natural
de Freamunde, associou-se
à candidatura de Alexandre
Costa no concelho vizinho
onde nasceu, mas mantém o
foco total no Varzim, estando a preparar-se para iniciar
a terceira temporada como
lobo do mar, sendo um dos
capitães e mais experientes
jogadores do grupo.

AF PORTO FELICITA SUBIDA DAS LOBAS DO MAR

Depois da Câmara da
Póvoa, agora foi a vez da
Associação de Futebol do
Porto homenagear o Varzim Sport Club/ CSB de
Amorim pela subida à primeira divisão feminina. O
presidente José Neves fez
questão de felicitar a comitiva poveira pelo feito
alcançado.
A sessão realizada no
passado dia 2 incluiu a entrega de uma lembrança

simbólica de congratulação
ao clube, atletas, equipa técnica e staff.
VARZIM GOLEADOR
NA ESTREIA NA
TAÇA DE PORTUGAL

O Varzim qualificou-se
para os quartos de final da
Taça de Portugal de futebol
de praia.
Os varzinistas venceram
o Charneca de Caparica por

10x5 na partida da terceira
eliminatória realizada na
Mealhada. Os golos foram
marcados por Gustavinho,
Pedro Henrique, Hernâni,
TL Sheik, Alex (2), Carlos
Oliveira (2) e Cristiano
Torres (2).
O adversário na próxima
ronda, agendada para 3 de
setembro, é o Sporting de
Braga, onde alinham vários
poveiros, entre eles o internacional Bruno Torres.
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JOÃO CAMPEÃO E MAIS QUATRO MEDALHADOS
Foi proveitosa a participação do CKA – Póvoa de
Varzim no Campeonato
Nacional de Infantis, Iniciados, Juvenis e Seniores

de Karate que decorreu em
Pombal. O maior destaque
vai para João Vinhal, que
sagrou-se campeão nacional
no escalão iniciados -37 kg,

prova em que Pedro Dias
foi vice-campeão ao perder
na final com o colega. O
clube teve ainda mais dois
vice-campeões: a juvenil

Marta Eça Guimarães em
-45kg e o sénior João Ribeiro em -60kg. O juvenil Dinis
Morim fechou o pódio em
-60kg. Entretanto, o CKA

passou a ter mais dois cintos negros dado que Rita
Ribeiro e Vasco Santos passaram no exame de graduação realizado em Anadia.

JUAN PATO CONQUISTA TÍTULO NACIONAL PELO CNP
Um atleta do Clube Naval Povoense - Casa Favais
sagrou-se campeão nacional de pesca em barco fundeado. Juan Pato alcançou
o título em Peniche após a
conclusão da segunda mão
da primeira divisão. Outro
atleta poveiro, Sílvio Santos, foi quinto classificado,
tendo também alcançado o
patamar da seleção nacional,
reservado apenas ao top-5,
para representar Portugal no
Mundial. Entre os 28 participantes merecem também
destaque Mário Barradas
(8º), Abílio Dias (10º) e Pedro Ferreira (12º), que conseguiram a permanência no
escalão principal. Menos
sorte tiveram Pedro Silva
(16º), Manuel Neves (18º) e
Joel Ribeiro (27º).

res que decorreram a meio
desta semana em Famalicão. Estiveram presentes 9
nadadores, que somaram 6
pódios, 25 recordes pessoais
e 1 recorde absoluto do clube. Destaque para o júnior
Tiago Carvalho, que se sagrou campeão regional nos
50 costas e foi terceiro nos
400 livres; Matilde Silva foi
vice-campeã nos 200 mariposa e terceira nos 100 e 200
costas; Rodrigo Conceição
foi terceiro nos 50 maripo-

sa. Segue-se o campeonato
nacional no Jamor, no final
deste mês.
NIZ PENTA-CAMPEÃO
COM 5 RECORDES
Depois de uma longa ausência devido à pandemia,
Adriano Niz voltou em
grande nível às competições. O poveiro sagrou-se
penta-campeão nos campeonatos nacionais master
realizados em Famalicão em

piscina de 50 metros. O veterano competiu no escalão
C (35 a 39 anos) e venceu
as cinco provas em que participou, batendo em todas o
máximo nacional. O antigo
atleta olímpico triunfou nos
200 estilos, 200 costas, 200
bruços, 200 mariposa e 400
estilos, tendo sido o nadador
mais pontuado em toda a
competição.
SUB-15 NA SELEÇÃO
Um atleta do Naval Povoense competiu no Campeonato da Europa de Sub15 de pólo aquático. Luís
Castelo Branco foi um dos
eleitos para representar a seleção nacional nesta competição que envolveu mais 15
países.

TRIO CONSEGUE
6 PÓDIOS REGIONAIS
O Naval Povoense alcançou várias medalhas nos
campeonatos regionais de
juvenis, juniores e senio-

VILACONDENSE BRILHA NO EUROPEU DE CANOAGEM
Leonel Ramalho voltou
a sagrar-se campeão da
Europa de maratona, desta
feita na prova individual de
29,8 km. O canoísta vilacondense exibiu-se ao mais
alto nível neste regresso às
grandes competições internacionais depois de um
ano de paragem devido à
pandemia. Leonel Ramalho competiu com as cores da seleção portuguesa
e conquistou a medalha

de ouro, superando dois
franceses na luta pelo lugar
mais alto do pódio. A prova decorreu em Moscovo,
na Rússia, tendo o atleta do
Náutico de Prado completado o percurso em 2 horas, 14
minutos e 59 segundos após
sair na frente na última portagem e manter a liderança
até ao fim.
O canoísta passa a ser
heptacampeão europeu, aumentando o recorde que já

lhe pertencia, com títulos
em 2011, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, além dos segundos lugares em 2009
e 2013. Recorde-se que
Leonel Ramalho já tinha
vencido igualmente a short
race de 3,4 km na passada
quinta-feira, regressando
a casa com três medalhas
porque, entretanto, conseguiu a de prata na prova de
K2 em parceria com Ricardo Carvalho.
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FESTA DO MINI-BASKET ESTÁ DE VOLTA
Foi longa a paragem e
tudo devido ao ‘maldito’
vírus. Contudo, há sinais
de esperança e, na manhã do último domingo, a
secção de basquetebol do
Desportivo da Póvoa realizou uma jornada de mini-basquetebol convidando a
União Académica António
Aroso. Dos escalões dos 8
aos 12 anos (com alguns
atletas ainda com menos
idade), cerca de meia centena de jovens iniciantes no
basquetebol divertiram-se
em contexto de pré-competição, exibindo a sua
aprendizagem perante uma
bancada com muitos familiares. Para o coordenador
Hugo Matos “os tempos
foram difíceis, mas nunca
deixamos de acreditar em
dias melhores. Aos poucos vamos recuperando
atletas, numa captação em
crescendo, com o objetivo
que define este clube. Uma
aposta na Formação, onde
com orgulho conseguimos
ter 10 atletas numa equipa
que chegou à Liga Profissional. Hoje assinalamos
com alegria, o regresso destes eventos, agradecendo a
colaboração da UAAAroso,
dos nossos treinadores e
colaboradores, e também
dos pais dos nossos atletas,

pelo apoio e por acreditarem
em nós.”
PÓVOA ACOLHE
SELEÇÃO SUB-18
A seleção nacional sub-18
está a realizar um estágio na
Póvoa, com vista à participação no Challenger que
irá decorrer entre 3 e 8 de
Agosto em Israel. O selecionador João Tiago Silva conta
na equipa técnica com a colaboração do poveiro Hugo
Matos. No lote dos 14 atletas
estão Jorge Rodrigues e Guilherme Nunes, jogadores do
CD Póvoa. No arranque dos
trabalhos, João Tiago salientou estar “feliz por regressar
à Póvoa. Esta cidade recebe
e acarinha a seleção, proporcionando todas as condições para trabalharmos e
preparamos a nossa participação no Challenger. Iremos
competir com seleções de
contexto competitivo mais
forte, mas acreditamos que
depois deste estágio, estaremos mais fortes.” A seleção
já realizou uma semana de
treinos intensivos, com alguns bi-diários, tendo agendado para o epílogo do mesmo a realização do Torneio
Internacional, com a presença das seleções da Suiça
e Israel.

HOQUISTAS POVEIROS GARANTEM MANUTENÇÃO
A uma jornada do fim
do campeonato, a equipa
sénior de hóquei em patins do Clube Desportivo
da Póvoa chegou a bom
porto.
No jogo referente à 25ª
jornada da zona norte da
segunda divisão, contra
um rival direto, os poveiros venceram e convenceram, afastando todo e
qualquer cenário negativo face a uma hipotética
descida. Uma vitória demolidora por 7x3 sobre o
Paredes, com Zé Carvalho
a marcar um hat-trick, tendo Miguel Castro bisado e
Ziga fechado as contas.
Numa época atípica, com
o técnico Ruben Fangueiro a ter que fazer marcha
atrás na despedida de jogador, faltaram melhores
resultados à qualidade de
um plantel com jogadores

que certamente irão provar
que foram e continuarão a
ser apostas seguras para o
futuro. Com o objetivo alcançado, Ruben Fangueiro
não deixou de expressar o
contentamento: “quando começamos sabia do valor da
equipa e que poderíamos ter
feito um campeonato mais
tranquilo. Porém, foram várias as vicissitudes que nos
condicionaram, mas agora já é tempo de preparar a
próxima época. Queremos
fazer mais e melhor, porque a Póvoa merece ter uma
equipa competitiva, quiçá a
apostar no regresso à 1ª divisão.”
O campeonato encerra
com a deslocação ao Académico Clube da Feira e com
o objetivo de acabar bem a
época de regresso ao segundo escalão do hóquei nacional.
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JUVENIS DO ATLÉTICO,
CDP E NAVAIS SOMAM
PÓDIOS REGIONAIS
O Campeonato Regional
de Juvenis que decorreu no
Porto (martelo) e na pista de Lousada valeu mais
pódios para as coletividade
poveiras.
O Atlético da Póvoa teve
dois campeões: Samanta
Zueva nos 5000 metros
marcha e Guilherme Moreira nos 800 metros. O
clube conta ainda com três
vice-campeões: Ana Zueva
nos 5000 metros marcha,
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Rafaela Santos no salto em
comprimento e Rpoberto
Carvalho nos 800 e 1500
metros.
Pelo Desportivo da Póvoa merece realce a dupla
prestação de Ana Eusébio:
segunda no triplo salto e
terceira no salto em altura.
No Centro Desportivo e
Cultural de Navais o destaque vai para o segundo
lugar de Maria Morim no
lançamento do dardo.
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Boa sorte a todos!

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 15 JULHO 2021 | 25

MODALIDADES

REGULAMENTO ADIA SUBIDA DO PÓVOA ANDEBOL B
Apesar da vitória por
33x28 sobre a equipa B do
ABC, a equipa do Póvoa
Andebol Clube (ainda)
não pôde festejar a subida
à 2ª divisão. Uma questão
de (novos) regulamentos,
que poucos entenderão,
mas que obrigam a não
perder na derradeira jornada para que a festa da
subida se concretize. Na
primeira experiência competitiva, a jovem equipa
poveira, liderada por Gabriel Pinto, superou todas
as expetativas, evidenciando ao longo da competição
uma qualidade no andebol
praticado que surpreendeu muitos adversários.
Composta por atletas na
sua grande maioria ainda
juniores, os poveiros provaram que a competência e
juventude podem andar de
mãos dadas, refletindo esta
simbiose nas muitas vitórias alcançadas. A Póvoa
deve estar reconhecida a
mais um projeto assente na

aposta dos atletas formados
no clube, essencialmente poveiros, reforçados por outros
que escolheram o Póvoa Andebol Clube para prosseguir
a carreira desportiva. Na última jornada, o Pavilhão do
Lima será palco de um dos
jogos mais emotivos da época, com os poveiros a medir
forças contra o Académico
do Porto.
TREINADOR E NOIVA
SURPREENDIDOS
COM OFERTA ESPECIAL
Consumada a vitória, com
alguma frustração por não
haver, desde logo, a festa da
subida, o técnico Gabriel
Pinto foi surpreendido (juntamente com a noiva Sandra Parente) com a oferta
das alianças de casamento
por um grupo de amigos.
A família do Póvoa Andebol Clube marcou (uma vez
mais) a diferença num gesto
que emocionou os visados e
que certamente não esque-

cerão. O momento foi imortalizado pela transmissão na
página do clube e também
pela presença no Pavilhão
Municipal de muitos amigos
do jovem casal. O Notícias
Onda Viva deseja longa vida
aos noivos e que na próxima edição se possa celebrar
a subida de divisão de mais
uma equipa poveira.

RUI COSTA ESTÁ A AJUDAR POGACAR
A VENCER A VOLTA A FRANÇA
Rui Costa está quase a
completar com sucesso a
missão com que se apresentou no início da Volta
a França.
O ciclista poveiro tem
sido muito importante
durante a atual edição do
Tour no trabalho de apoio

a Tadej Pogacar, o camisola
amarela e líder da equipa
UAE Emirates. A apenas
cinco etapas do fim, o aguçadourense ocupa nesta
altura o lugar 71 da maior
prova velocipédica do mundo e tem estado quase sempre ao lado do chefe de fila

esloveno com o objetivo de
o ajudar a vencer a corrida
gaulesa pelo segundo ano
consecutivo. A corrida termina no próximo domingo
em Paris e Rui Costa estará
certamente motivado para
ver o talentoso companheiro
no lugar mais alto do pódio.
Pub
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ATLÉTICO CLUBE DA PÓVOA FELICITADO PELA
AUTARQUIA PELOS FEITOS ALCANÇADOS
Dirigentes, atletas e treinadores do Atlético Clube
da Póvoa de Varzim foram
recebidos nos Paços do
Concelho pelo presidente da Câmara Municipal.
Aires Pereira fez questão
de felicitar os ‘verdinhos’
pelos feitos das últimas
semanas, que incluem títulos e medalhas nacionais
e regionais, chamadas às
seleções nacionais, assim
como a estreia na primeira
divisão da equipa masculina. O edil fez questão de
mostrar o orgulho que tem
nos desempenhos do clube e esse reconhecimento
deixou feliz o presidente
do Atlético, Filipe Novo,
que admite já estar a pensar na próxima temporada
e em elevar ainda mais os
sucessos desportivos. Os
reponsáveis do Atlético
ofereceram a Aires Pereira
um equipamento personalizado para a prática do
atletismo e agradeceram
todo o apoio municipal
desde a fundação do clube.
ATLÉTICO NO
TOPO NACIONAL
O Atlético da Póvoa
competiu no primeiro fim
de semana de julho no

SUB-23 NO TOP-10
EUROPEU

topo do atletismo nacional.
A equipa masculina foi oitava classificada na primeira divisão e a formação feminina concluiu a segunda
divisão na sétima posição.
A competição decorreu em
Guimarães. Manuel Marques (nos 5000 metros marcha) e Bruno Costa (no salto
em comprimento) foram
segundos classificados e os
principais pontuadores na
vertente masculina. Mariana
Novo (no salto em comprimento), Ana Cerqueira (no
lançamento do dardo) e Fernanda Angélica (no lançamento do disco) venceram
as respetivas provas e obtiveram a pontuação máxima

na vertente feminina.
BENJAMINS SOMAM
MEDALHAS REGIONAIS
O Campeonato Regional
de Benjamins realizado na
Maia valeu a conquista de
mais medalhas aos jovens
do Atlético.
Destaque para dois campeões: Diogo Lyubera (venceu os 60m barreiras e foi
terceiro no salto em comprimento) e Joana Oliveira
(venceu nos 2000m marcha). Realce também para
Ana Moreira (terceira nos
60m e segunda no salto em
comprimento), Luís Rodrigues (terceiro nos 60m),

CDP COMPETIU NA III DIVISÃO
A secção de atletismo
do Clube Desportivo da
Póvoa competiu em várias
frentes no início do mês.
No Campeonato Nacional da 3ª Divisão, a equipa masculina concluiu na
oitava posição após uma
prestação discreta.
No Torneio Olímpico
Jovem de Iniciados, destaque para Rafael Soares,

que alcançou a terceira posição no salto em altura e no
lançamento do disco.
No Regional de Benjamins, realce para a equipa
feminina que conseguiu sagrar-se vice-campeã. Individualmente os maiores destaques vão para as campeãs
Lara Silva nos 60m/Barreiras e Vitória Silva no salto
em comprimento. Outros

pódios: Alexandre Sousa
foi vice-campeão nos 60m
barreiras, Vitória Silva
também foi vice-campeã
nos 500m e Filipe Ferreira foi outro vice-campeão
nos 500m; Margarida Mariz foi terceira nos 50m,
Leonor Silva foi terceira
no salto em comprimento.
A estafeta 4x60m também
foi segunda classificada.

NAVAIS CONQUISTA PÓDIOS REGIONAIS
O Centro Desportivo e
Cultural de Navais somou
mais pódios no atletismo.
No Olímpico Jovem de Iniciados foram alcançadas
várias medalhas: Maria Morim foi vencedora do lançamento do dardo e foi tercei-

ra no lançamento do peso.
Leonor Fontes foi terceira
no lançamento do martelo,
a mesma classificação obtida
por Mafalda Cancelo nos 80
metros e nos 80 Barreiras,
tal como Rafael Fontes no
lançamento do peso. Já no

Torneio Regional de Benjamins, Afonso Carvalho
foi o vencedor do salto em
comprimento e a estafeta de
4x60 (composta por Miguel
Vieira, David Lima, Dinis
Novo e Afonso Carvalho) foi
segunda classificada.

David Lyubera (terceiro nos
60m barreiras) e a estafeta 4x60m masculina (Luís
Rodrigues, David Lyubera,
Diogo Lyubera e Mateus
Alves) que subiu ao terceiro
lugar do pódio. Os rapazes
conseguiram ainda o terceiro posto coletivo.

Simão Bastos foi nono
no Europeu de sub-23 que
decorreu na Estónia. O
jovem do Atlético qualificacou-se nos 3 mil metros
obstáculos com a obtenção de um recorde pessoal e a vitória na terceira
série de apuramento. Na
final, Simão Bastos fez um
tempo ligeiramente pior e
conseguiu terminar ainda
dentro do top-10.
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ATLETAS VILACONDENSES NOS JOGOS OLÍMPICOS
RECEBIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara de Vila do
Conde promoveu no passado dia 6 uma receção aos
quatro atletas locais que vão
participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com início
no próximo dia 23.
Após a entrega das bandeiras do concelho a cada
um dos atletas, a presidente Elisa Ferraz afirmou que,
independentemente de alguma medalha que venha a
ser alcançada, Vila do Conde já ganhou o ouro com a
presença do quarteto em
Tóquio.
Ana Catarina Monteiro
(Natação) assumiu que o
objetivo é bater o recorde
nacional na prova de 200
metros mariposa e confessou que chegar à meia-final
era algo histórico para a natação feminina portuguesa.
Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, Messias Baptista (Canoagem) assegurou
estar mais focado que nunca. Apesar de ser novato, a
equipa da qual faz parte tem
já dois atletas olímpicos e o
objetivo está apontado para
o pódio.
Raquel Queirós (Ciclis-

mo XCO) defendeu que este
é apenas o começo de uma
grande carreira e orgulha-se
imenso de representar Vila
do Conde e Portugal no Japão.
Refira-se que João Paulo
Azevedo (Tiro) não conseguiu marcar presença na
sessão que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Vila do Conde. No
evento estiveram presentes o
Vice-Presidente e Vereador
do Desporto, Pedro Gomes,
e o ex-atleta vilacondense
José Garcia, que já participou nos Jogos Olímpicos.
PAINEL GIGANTE
DESEJA BOA SORTE
Uns dias depois, o Município decidiu manifestar
publicamente o grande orgulho neste quarteto e colocou um cartaz gigante numa
zona de entrada e saída da
cidade a desejar as maiores
felicidades no Japão.“Orgulhosos dos seus feitos, juntos
vamos torcer para que consigam concretizar os seus
objetivos”, sublinhou a autarquia.

POVEIRO REPRESENTOU
PORTUGAL NO MUNDIAL
Mário Elson foi 30º classificado na prova de 42km
do Campeonato Mundial
de Skyrunning. O atleta
poveiro correu a distância
em 5horas e 23 minutos e
ajudou Portugal a terminar
no sétimo lugar coletivo da
competição.
Após o grande esforço na
prova com 2900 metros de
desnível positivo, o experiente corredor de Laundos
confessou-se “com a sensação de dever cumprido”
após ter dado “tudo para
honrar a camisola”, tendo
agradecido “a quem depo-

sitou tamanha confiança e
veio apoiar” a Espanha.

RANGERS NO PÓDIO EM PROVA IBÉRICA
A equipa de competição
do Rangers da Póvoa Clube
Paintball subiu ao pódio no
3º Open Iberian que decorreu em Braga. Os poveiros
apresentaram-se ecom duas
formações seniores e uma
júnior, tendo entrado no
lote das 15 que disputaram
a fase de grupos. Uma das
mais experientes passou
às meias-finais e perdeu
contra o Beira-Mar, tendo
depois vencido a equipa
espanhola Radiacion para
conquistar o terceiro lugar. Este foi o segundo ano
consecutivo que os Rangers
chegaram ao pódio nesta
prova ibérica.
Pub
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TURISMO, LITORAL E UM AEROPORTO
NO CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA

O projeto intermunicipal
«Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa»
(2015-2019), com um importante financiamento de
fundos europeus, contribuiu decisivamente para
ativação deste itinerário
jacobeu. Com uma extensão, em solo português, de
cerca de 150 km, o Caminho Português da Costa é
hoje o mais ocidental dos
caminhos com destino em
Santiago de Compostela da
região norte portuguesa;
tem adquirido importante visibilidade nacional e
internacional a partir de
meados da década passada,
marcada pelas iniciativas
dos 10 municípios e várias
associações ativas no terreno.
Na Universidade do Minho, no âmbito do projeto
de investigação Os Caminhos de Santiago em Portugal. Políticas públicas e
associativas no Caminho
Português da Costa, financiado pela Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións
da Universidade de Santiago de Compostela, entrevistámos as dez câmaras
municipais mencionadas e
dez associações com vínculos a este caminho com
o intuito de conhecer as linhas de força das políticas

públicas e associativas no
ressurgimento deste itinerário.
A perceção praticamente consensual acerca dos
benefícios que o desenvolvimento do Caminho
Português da Costa pode
significar, designadamente em termos turísticos e
económicos, é uma das
ideias fortes que se destaca
das respostas das entidades
questionadas. São estes, os
objetivos turístico-económicos, os que fundamentam o grande impulso por
trás do decidido envolvimento das dez câmaras
municipais no desenvolvimento deste itinerário. Já as
associações, no seu conjunto, ademais de destacar este
tipo de impactes positivos,
mostram-se mais críticas
com algumas das decisões
tomadas e, em vários casos,
questionam a orientação
turística e económica que
o Caminho Português da
Costa está a tomar. Deste
modo, no que ao Caminho
Português da Costa diz respeito, cabe assinalar uma
tensão entre, por um lado,
o desenvolvimento turístico-económico e, por outro, a necessidade de focar
a dimensão patrimonial e
cultural que este caminho
ostentaria.
Questionadas acerca de
quais os elementos que

mais têm contribuído para a
visibilidade e procura do Caminho Português da Costa,
as entidades inquiridas destacaram unanimemente o
facto de o caminho transcorrer pela costa como o grande
chamariz. A paisagem do
território é também percecionada como um elemento
cativante. Destacaram igualmente o estado de coisas em
função do qual “os caminhos
estão na moda”, a novidade
que este caminho traz no
conjunto das rotas consolidadas com destino a Santiago de Compostela ou os efeitos das ações de divulgação.
Face a isto, outras dimensões

– a autenticidade do itinerário ou o seu património e
cultura, por exemplo – são
tendencialmente entendidas
como menos relevantes para
os utentes.
Por outro lado, é unânime
entre Câmaras Municipais e
Associações a perceção do
aeroporto do Porto como
um elemento central na atratividade do Caminho Português da Costa uma vez que,
localizado muito próximo
do início do itinerário, facilita enormemente a vinda de
peregrinos estrangeiros.
Para uma planificação
sustentável do desenvolvimento do Caminho Portu-

guês da Costa, nas dimensões ambiental, cultural e
económica, será preciso
avançar com pesquisas
que nos informem das
ideias e práticas dos peregrinos e, mais relevante
em nosso parecer, que nos
ajudem a compreender as
ideias e necessidades das
comunidades locais atravessados por este itinerário.
Artigo de Carlos Pazos-Justo e Álvaro Iriarte, Investigadores do Centro de
Estudos Humanísticos da
Universidade do Minho
Pub
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TRADUZINDO O MARKETÊS

AS CELEBRIDADES PASSAM, AS MARCAS FICAM
LUÍS MÁRIO

Tem gente que acha que
a chamada Old School da
publicidade não tem mais
espaço e nem o que dizer no
novo mercado publicitário,
tão modernizado e modernizante que vivemos. A New
School está aí com força total com seus social medias,
web designers, produtores
de conteúdo, youtubers e outras profissões que surgiram
com a nova vida que temos
dentro de nossos smartphones. Não imaginamos a publicidade de hoje sem essas
novas tecnologias que mudam tão rápido como o novo
meme de hoje que vira old
amanhã. Não se trata de Publicitário Raiz ou Publicitário Nutella (um termo muito
usado no Brasil para definir
old e new).
Mas como dizia Cazuza,
outro Old School, “ainda estou rolando os dados”, porque a nova geração de publicitários carece de uma coisa
que ainda é essencial para o
nosso negócio: experiência.
Todavia, a experiência não

é nada se ela só servir para
contarmos cases de quando
erámos jovens publicitários e
enfrentámos concorrências,
crises, mudanças de moeda
e essas coisas que aconteceram no século passado.
A experiência deve vir
acompanhada com uma
eterna inquietude que garanta sua sobrevivência através da busca contínua de
conhecimento e atualização.
Eu mesmo enfrentei essa
fase de mudança de ferramentas de trabalho e quase
não consegui acompanhar
essas mudanças.
Somente a inquietude,
que sempre me foi uma característica pessoal, me ajudou a buscar as respostas
para tantas perguntas novas
que surgiam, principalmente
de meus clientes.
Os jovens que vejo ingressar no mercado publicitário
hoje estão cheios de certezas,
as quais eu nunca me permiti ter, pois o imponderável
sempre foi um fator a se contar quando se planeja uma

campanha publicitária.
Mas hoje, contamos com
a eficiência quase cirúrgica
dos algoritmos, que nos garantem com precisão hábitos
de vida e consumo de nossos
públicos alvo ao planejarmos uma campanha nas redes sociais.
Mas como disse, o imponderável é algo inerente ao
ser humano e explica o inexplicável. Porque às vezes,
algum vídeo banal ou declaração, pode catapultar um
produto ou celebridade para
o bem ou para o mal. Vimos
na Eurocopa a repercussão
do gesto, aparentemente banal, de Ronaldo ao afastar a
garrafa de Coca Cola.
Esse gesto, repercutiu e se
espalhou como rastilho de
pólvora nas mídias sociais
e muitos criticaram a atitude do craque, afinal, a Coca
Cola é patrocinadora da
competição.
Vimos nesse epsódio o
embate entre a Old School,
a maneira clássica de se fazer
publicidade da Coca Cola e

a New School, um jogador
midiático que sabe exatamente que qualquer gesto
seu tem repercussões imediatas e podem levantar ou
derrubar marcas.
No primeiro momento,
a Coca Cola saiu perdendo
nesse embate, mas por fim,
com a eliminação de Portugal, ainda nas oitavas de
final, o saldo virou para ela.
Ao gerenciar a crise, inclusive usando as mesmas armas,
como o meme feito no ocaso
da eliminação de Portugal,
retirando o Cristiano da
mesa, ela transformou crise
em oportunidade e talvez
tenha sido uma das mascas
mais comentadas nesse período.
Luís Mário é publicitário
e sócio da agência de Propaganda MKT Public no Brasil, professor de Publicidade e
Propaganda da UFRJ e ESPM.
Atualmente mora em Portugal
e desenvolve projetos de marketing e publicidade para clientes
em Portugal e no Brasil.
Publireportagem

STAND VIANA CAR FESTEJA 24º ANIVERSÁRIO
No passado dia 7 de julho comemorou-se o 24º
aniversário do Stand VianaCar em Vila do Conde.
Se pensa comprar um
carro semi-novo com total
garantia e assistência pós
venda, o Stand VianaCar é
a solução para o seu desejo...
Situado na Estrada Nacional 13, nº 120, em Árvore, muitas são as “máquinas” capazes de o deixar
encantado.
Com 23 anos de ligação
a este ramo, Bento Viana é
o gerente de um dos stands
mais reconhecidos no setor
automóvel. Daniel Viana
(vendedor), Carina Cruz
(administrativa) e Domingos Paulo (preparador das
viaturas), complementam a
equipa que detém uma frota multimarcas.
O fator diferenciador
deste stand deve-se ao facto dos clientes poderem adquirir as suas viaturas com
ou sem entrada, até 120
meses com as “melhores ta-

xas de juro do mercado”.
A equipa do VianaCar
destaca “a confiança, a credibilidade, a experiência e
a transparência” como elementos chaves para o sucesso do Stand VianaCar.
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RICARDO ZAMITH, RAUL DA COSTA E
ELISA FERRAZ NA GRANDE ENTREVISTA
Raul da Costa e Elisa Ferraz foram os últimos convidados da Grande Entrevista
da Onda Viva. O diretor artístico do Festival Internacional de Música da Póvoa
de Varzim e a presidente da
Câmara de Vila do Conde
estiveram nos estúdios da
rádio para participarem no
programa de informação a
convite da direção. O próximo convidado será Ricardo Zamith, candidato da
Iniciativa Liberal à presidência da Câmara da Póvoa
de Varzim. O programa vai
para os ar às 13h e 19h de
sábado, repetindo ainda no
domingo às 12h.

ACADEMIA GIMNOARTE E AM DANCE STUDIO
VISITAM ONDA VIVA ANTES DA FINAL DO GOT TALENT
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA “À LA CARTE”
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

“O Governo criou uma
Comissão Técnica com representantes da Procuradoria-Geral da República e da
Provedoria de Justiça com
vista à revisão do quadro jurídico vigente em função da
experiência vivida durante
a pandemia da covid-19”.
Quando comecei a ler a
frase pensava eu que seria “O
Governo criou uma Comissão Técnica com representantes da Procuradoria-Geral da
República e da Provedoria de

Justiça com vista à revisão do
quadro jurídico vigente em
função da experiência vivida
durante este longo período
de enriquecimento ilícito”.
Mas pura ilusão minha…
como pude ser tão ingénuo
em pensar isso. É claro que à
classe política não interessa
legislar a sério sobre o enriquecimento ilícito… Como
o que realmente os incomoda é a liberdade do Povo,
nada melhor que criar uma
lei de emergência sanitária
para mais facilmente limitarem os direitos e a liberdade das pessoas, medida que
conta, como sempre com o
alto patrocínio do Senhor
Presidente da República.
O problema é que esses
iluminados não pensaram coisa cada vez mais rara na
classe política - na putativa
inconstitucionalidade de tal
Lei, ou seja, por um lado a
futura Lei, possivelmente,
irá suspender direitos fundamentais fora do Estado
de Emergência (o que não
é permitido pela Constitui-

ção da República Portuguesa) como provavelmente
irá, igualmente, privar de
liberdade os doentes, o que
a Constituição só admite
em casos de doença mental.
Ora para tentar minimizar o risco de inconstitucionalidade da futura Lei
o Governo envolveu, nesta
comissão Técnica, a Procuradoria Geral da República e
a Provedoria de Justiça, que
deveriam fiscalizar a constitucionalidade desta Lei.
Poderão os leitores pensar, então porque é que o
Governo não envolveu também, na Comissão Técnica,
o Tribunal Constitucional
(TC)? Porque não é necessário, uma vez que o Tribunal
Constitucional há muito que
deixou de ser um tribunal
para passar a ser a correia
de transmissão de interesses dos grupos parlamentares. Poderá o TC manter a
sua independência quando
dos seus 13 membros 10
são designados pela Assembleia da República? Talvez

também seja altura de criar
uma Comissão Técnica para
a revisão do quadro jurídico
vigente no que se refere ao
funcionamento do próprio
Tribunal
Constitucional.
Todavia perante a grave
situação que o País vive, no
que se refere ao enriquecimento ilícito dos titulares de
cargos públicos, - que, dizem
os entendidos, a CRP não
permite que se criminalize
-, porque não cria, também,
o Governo, uma Comissão
Técnica com vista à revisão
do quadro jurídico vigente
e não apresenta, aí sim, uma
proposta de Lei de Emergência Sanitária, de modo a
livrar o País desta pandemia?
Sabemos há muito que os políticos não têm interesse algum em mexer nesta matéria
e invocam sempre a Constituição para nada fazerem.
Ora, uma vez que a Constituição não autoriza a suspensão de Direitos Fundamentais fora do Estado de
Emergência, nem a privação
de liberdade de doentes - a

não ser em casos de doença mental e, mesmo assim,
com restrições específicas -,
o Governo avança para uma
Lei de Emergência Sanitária
com o objectivo de suspender esses direitos, à revelia
das normas constitucionais,
por analogia, deverá igualmente avançar para a alteração do quadro jurídico que
permita a criminalização
do enriquecimento ilícito,
sem ter em conta as normas
constitucionais. Ou, em alternativa, poderá, igualmente, proceder a uma revisão
constitucional com esse objectivo. Mas claro que neste
caso nada farão, uma vez que
não têm interesse algum em
mexer num regime jurídico
que tanto os beneficia. E assim continuamos com uma
Constituição da República
“à la carte”, protegendo os
grupos políticos de sempre,
até que o Povo acorde …
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

AUTÁRQUICAS (ALGUNS FACTOS DO DISTRITO)

DANIEL SÁ FERREIRA

As eleições autárquicas
estão marcadas para 26 de
Setembro. Até lá teremos
um Verão pleno de ebulição
política.
No distrito do Porto, nas
eleições autárquicas de 2017
o PS ganhou 10 presidências
de Câmara sozinho (Baião,
Gondomar, Lousada, Marco
de Canavezes, Matosinhos,
Paços de Ferreira, Paredes,
Santo Tirso, Valongo e Vila

Nova de Gaia) e uma em
coligação com o Livre (Felgueiras). O PSD ganhou 4
Câmaras em coligação com
o CDS (Amarante, Maia,
Penafiel, Trofa) e uma sozinho (Póvoa de Varzim). Rui
Moreira e Elisa Ferraz venceram no Porto e em Vila
do Conde como candidatos
independentes (embora no
Porto o CDS tenha apoiado
oficialmente Rui Rio).
Nenhum dos actuais Presidentes de Câmara está
abrangido pela limitação de
mandatos (em contraste, se
todos forem reeleitos, em
2025 teremos 11 autarcas
impedidos de se recandidatar). O único Presidente da
Câmara eleito em 2017 que
não repetirá a candidatura
é Joaquim Couto, em Santo Tirso, que se afastou depois de ter sido envolvido
na Operação Teia. Alberto
Costa, que então assumiu a
presidência, recandidata-se.
Em princípio, um Pre-

sidente de Câmara que se
recandidata tem uma enorme vantagem sobre os seus
opositores. Por exemplo, em
2017, dos 13 Presidentes de
Câmara que se recandidataram no Distrito do Porto, 12
venceram. A única excepção
foi Felgueiras, onde factores locais muito específicos
juntaram uma coligação improvável de forças vivas da
terra contra o Presidente da
Câmara em exercício.
Sabendo dessa vantagem
de quem se recandidata e
também que todos os Presidentes da Câmara do Distrito se recandidatam, ainda
assim há alguns concelhos
em que parece possível haver
uma troca de liderança.
Maia, Marco de Canavezes, Felgueiras e Vila do
Conde parecem ser aqueles
em que isso se afigura mais
possível.
Na Maia repete-se o duelo
da há 4 anos entre António
Silva Tiago e Francisco Viei-

ra de Carvalho. Em 2017
ficaram separados por pouco mais de 2000 votos num
universo de 64500 votantes.
Silva Tiago chegou a ter duas
decisões judiciais que implicavam perda de mandato,
que entretanto foram anuladas pelo Supremo Tribunal
Administrativo. Vieira de
Carvalho tem a concelhia
do Partido Socialista contra
si, mas o seu nome acabou
por ser imposto pelos órgãos
nacionais do PS. Candidaturas da Iniciativa Liberal e
do Chega podem dificultar a
vida ao candidato da coligação PSD/CDS.
Em Vila do Conde, seu
bastião tradicional, o PS
aparece unido e conseguiu
“roubar” o presidente da
junta de Vila do Conde à lista independente NAU. Adivinha-se uma eleição bem
mais disputada do que a de
há 4 anos.
No Marco de Canavezes,
concelho conquistado pela

primeira vez há 4 anos pelo
PS, Cristina Vieira tem agora que se haver com uma
coligação PSD/CDS. Maria
Amélia Ferreira, provedora
da Santa Casa da Misericórdia, antiga directora da
Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto e
conselheira do Presidente
da República tem o apoio
de partidos que concorrendo separados somaram 49%
dos votos em 2017.
Em Felgueiras, o PSD
tenta recuperar a Câmara
Municipal com um actual
Presidente de Junta- Vitor
Vasconcelos. Em 2017 a distância entre o candidato da
coligação liderada pelo PSD
e o da coligação liderada
pelo PS foi de 7%. O CDS
teve 5,5% e até agora não
apresentou candidato.
Uma mudança em qualquer outro município, salvo
alguma situação inesperada
de última hora, seria sempre
surpreendente.
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OPINIÃO
A CAMINHO DAS AUTÁRQUICAS…

O NOVO LÉXICO DA GESTÃO LOCAL (4)
- JÁ TEREMOS ATINGIDO A EXCELÊNCIA?
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Na caminhada para a eleição dos próximos administradores da nossa república
local, não posso deixar de
referir, e destacar, com júbilo, a atribuição à Póvoa de
Varzim do Selo Europeu
de Excelência na Governação Local (o ELoGe), por
decisão do Centro de Peritos para a Boa Governação
do Conselho da Europa (no
quadro da “Estratégia para a
Inovação e Boa Governação
a Nível Local”), distinguindo
as autarquias que demonstrem ter alcançado um nível
de administração exemplar,
concretamente, através da
melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos,
do envolvimento da população e da satisfaço das
suas legítimas expetativas.
Na avaliação (que igualmente envolveu a Federação Europeia dos Dirigentes
da Administração Local e
a Associação dos Trabalhadores da Administração
Municipal), foram ponderados os princípios da Boa
Governação Democrática,
nomeadamente (e peço aos
meus leitores que os fixem,
um a um, porque cada um
deles é relevante para a excelência que só em conjunto é
possível): a participação do
cidadão; a realização justa
de eleições; a representação;
a capacidade ética de resposta; a eficiência e eficácia;
a abertura e transparência; o
estado de direito; a conduta
ética; a competência e capacidade; a inovação e abertura
à mudança; a sustentabilidade e orientação a longo prazo; a gestão financeira sólida; os direitos humanos; a
diversidade cultural e coesão
social; a responsabilidade.
Há seguramente, na diversidade dos tópicos (ou

capítulos) em análise, alguns
em que o estado da nossa
democracia local terá aspetos a rever e a melhorar.
Mas o que ressalta (e é a
razão do prestigiado selo
de qualidade que agora nos
foi atribuído) é a qualidade
global da nossa vivência
democrática, alicerçada em
procedimentos que garantem mais transparência,
mais proximidade, mais rigor e mais interação com os
cidadãos. Este é o caminho
da cidadania local – um projeto (e um objetivo político)
sempre em construção e,
por isso, sempre imperfeito,
porque nunca concluído, ou
seja, sempre numa evolução
cuja trajetória corresponda e se adapte às aspirações das populações locais.
A evolução que notoriamente se constata nos
modelos (e nos objetivos)
da governação local só é
possível porque, do lado
dos cidadãos, há correspondência ao apelo para
maior participação na

gestão local (quer pública,
quer das instituições que
integram o seu tecido social, cultural e económico).
É esta correspondência
(interação) que distingue o
súbdito (aquele que se limita a obedecer, porque julga
ser essa a sua condição natural) do cidadão (aquele
que obedece em nome das
regras, mas exige participar
na sua elaboração, interpelando quem as dá quando
não são legítimas). A consolidação e o crescimento
da cidadania são, pois, as
ferramentas mais eficazes
para garantirem a solidez
da democracia local e a boa
governação da comunidade.
Neste sentido, é de louvar
a decisão da nossa Câmara, tomada há 27 anos, de
fazer do Dia da Cidade o
Dia da Cidadania, distinguindo (e propondo como
exemplo) o contributo dos
cidadãos e das suas organizações para o desenvolvimento da nossa comunidade.
Como é de louvar o cli-

ma de abertura (de autêntico convite) à participação
cidadã na elaboração dos
documentos norteadores da
gestão local a médio e longo
prazo: a estratégia “Póvoa
2030” e a “estratégia local
de habitação” são documentos, bem recentes, informados por esta perspetiva (de
abertura, de consenso, de
abrangência) e, por isso, merecedores da aprovação unânime do órgão municipal
representativo dos cidadãos.
Quer isto (esta praxis
municipal e o “selo de qualidade” que o Conselho da
Europa atribuiu à nossa administração local) significar
que já atingimos plenamente a excelência na gestão da
nossa república local? Seguramente que não – e os
atuais administradores (justamente credores daquela
distinção) são os primeiros a
reconhecê-lo e a propor (e a
implementar) medidas que
prossigam o caminho que
aquela distinção sinaliza.
P.R.

ESTATUTO EDITORIAL
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2. O Notícias Onda Viva dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se insere.
3. O Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O Notícias Onda Viva tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
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LAZER

USE BEM A MÁSCARA

ANEDOTAS
Lançaram o cinema 180 graus em Portugal. Foi a maior festa na entrada
para a primeira sessão. Mas no fim do filme ninguém saía, o dono, foi ver
e estavam todos mortos... Fez então uma segunda sessão, e no fim também
estavam todos mortos... Tentou uma terceira, e não deu certo, todos
morreram... Aí, o responsável comentou: - Epá assim não dá...vou ter que
diminuir a temperatura...
O André presenteia a namorada com um casaco de pele de raposa prateada.
Satisfeitíssima, ela afaga o presente com as mãos comentando: - Como pode
uma coisa tão maravilhosa vir de um animal tão pequeno, sem aparência,
totalmente insignificante... - Alto lá! Se tu não me queres agradecer, ainda
vai não vá. Mas não precisas ofender!...
O Luís tem um primo que à muitos anos sofria de um mal singular. Era só
tomar um gole de café e já sentia uma forte pontada no olho esquerdo. Não
havia remédio que o curasse. E olha que ele adorava café. Até que um dia,
um médico, amigo da família, deu-lhe um conselho:
- Oh, Rodrigo! Por que não experimentas tirar a colherzinha de dentro da
chávena?
O Venâncio entra para a força aérea, para a divisão de páraquedismo.
Recebe a primeira aula prática: - Estamos a dois mil metros de altura. O teu
equipamento foi todo verificado. Vais saltar por aquela porta. Ao puxar a
primeira cordinha, o paraquedas vaisse abrir. Se isso não acontecer, o que é
pouco provável, puxe a segunda cordinha. Se ainda assim o paraquedas não
se abrir, o que á improbabilíssimo, puxe a terceira cordinha e ele se abrirá.
Lá embaixo, haverá um jipe à tua espera, para te levar de volta ao quartel. O
Venâncio chega à porta e... salta. Puxa a primeira cordinha e o paraquedas
não se abre, puxa a segunda,e... nada. Puxa a terceira e nem assim o
equipamento funciona. Ele começa a ficar preocupado: - Ai, Jesus! Agora só
falta o jipe não estar lá embaixo, para me levar para o quartel!
Dois malucos pedalavam nas suas bicicletas pelo campo. Um deles
pergunta:
- Onde conseguiste essa tua magnífica bicicleta?
O segundo respondeu:
- Estava eu a passear pé, por aí, quando surgiu uma deliciosa rapariga, a
mais linda que já vi, um monumento, com esta bicicleta. Ela atira a bicicleta
ao chão, despe a roupa toda e diz:
- ‘Pega o que quiser’.
O outro:
- Ó pá, escolheste bem. Provavelmente a roupa não te serviria.
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ÚLTIMAS

POLÉMICA COM PADRE DE BALASAR
Um padre poveiro está no
epicentro de um caso que
está a aquecer os ânimos de
uma comunidade católica
que, em parte, manifesta a
revolta contra a Arquidiocese de Braga por, alegadamente, esse pároco estar a ser
afastado pela cúpula local da
Igreja, em concreto por um
arcipreste. Natural da paróquia de Balasar, Manuel Torre, de 27 anos, foi ordenado
em Julho do ano passado e
foi nomeado para cinco paróquias de Fafe (Aboim, Felgueiras, Gontim, Pedraído
e Revelhe), mas na semana
passada deixou de exercer
as funções, o que motivou o
protesto de grupos de fiéis

e por exemplo, a confraria
de Nossa Senhora das Neves fechou as portas de um
santuário onde o padre era
capelão. Noutro caso a GNR
foi chamada a intervir no
final de uma cerimónia. A
Arquidiocese já emitiu um
comunicado sobre o assunto esclarecendo que o Padre
Manuel Torre continua “no
exercício pleno das suas funções no seu ministério sacerdotal e pastoral. Não foi
nem está suspenso”. O pároco “tem vindo a dialogar e a
manifestar ao Sr. Arcebispo
e ao Vigário do Clero algumas preocupações relativas
à sua saúde. Neste sentido,
o Rev. Pe. Manuel Torre che-

gou à conclusão de que necessitaria de um tempo para
restabelecer integralmente a
sua saúde. Foi, assim, apresentada ao Rev. Pe. Manuel
Torre uma proposta que vai
ao encontro das suas necessidades e que, neste contex-

to e momento, implica a
dispensa da paroquialidade
das comunidades que lhe
foram confiadas, proposta
que aceitou”. No entanto, as
populações entendem que
o sacerdote está a ser vítima
de uma campanha de difamação e ameaçam fechar as
igrejas. Entretanto, em declarações ao jornal “O Minho” , o padre Manuel Torre
disse apenas que “[obedecerá] sempre ao Bispo e à Igreja, mesmo que, por vezes,
não entenda todas as decisões”, escusando-se a fazer
mais comentários sobre o
assunto. O arcipreste negou
também responsabilidade
no caso.

POVEIROS E VILACONDENSES FORAM A FESTA ILEGAL
A GNR de Esposende
acabou no passado domingo com uma festa ilegal
onde estavam mais de 100
pessoas em desrespeito às
medidas de contenção da
COVID-19. O caso sucedeu em Ofir e nele estiveram envolvidos vários jovens da Póvoa de Varzim
e de Vila do Conde, entre
outros concelhos da região.
Após receberem uma primeira denúncia de que es-

taria a decorrer um convívio
ilegal numa residência particular, os militares deslocaram-se até lá e constataram
a presença de cerca de 20
pessoas, que alegadamente
seriam elementos da família do proprietário e alguns
amigos. No entanto, após
nova denúncia de vizinhos,
já ao final da tarde, perante
a proliferação de carros no
exterior, a GNR voltou ao
local e verificou que afinal

decorria uma festa com mais
de uma centena de pessoas
em pleno desrespeito pelas

normas vigentes de contenção da pandemia. Vários vídeos foram publicados pelos
participantes nas redes sociais e nos mesmos é possível verificar que não existia
qualquer distanciamento e
que poucos usavam máscara.
O evento foi cessado de imediato pelas autoridades, que
identificaram o proprietário
e o promotor, comunicando
também os factos ao Tribunal de Esposende.

17 julho, sábado
“Vila do Conde nos
tempos da Primeira
República”
Apresentação de livro
Horário: 16h30
Local: Centro
de Memória

18 julho, domingo
“O lugar ONDE o coração se esconde”
Concerto de Paulo
Praça
Horário: 21h30
Local: Salão da
Junta de Fajozes

21 julho, quarta
“Os Maridos da Viúva”
Teatro
Horário: 21h30
Local: Auditório do CCO

22 julho, quinta
“Caros Camaradas!”
Cinema Octopus
Horário: 21h45
Local: Cine-Teatro
Garrett

29 julho, quinta
“O guarda-costas e a
mulher do assassino”
Cinema
Horário: 21h30
Local: Teatro Municipal
de Vila do Conde

GNR APREENDE SARDINHA NO PORTO DE PESCA DA PÓVOA
273 quilos de sardinha,
com o valor presumível de
1 640 euros, foram apreendidos pela GNR no Porto de
Pesca da Póvoa de Varzim.
No decorrer de uma ação de
vigilância e fiscalização da
primeira venda de pescado
fresco, os militares da Unidade de Controlo Costeiro
de Matosinhos, através do
Subdestacamento de Controlo Costeiro de Esposende,
detetaram que uma embar-

cação de pesca de cerco procedeu à captura da espécie
para além do limite diário
permitido, nomeadamente 3982,5 quilos. No seguimento das diligências policiais, foi apreendido o
excedente de pescado, tendo
sido identificado um homem de 46 anos e elaborado um auto de contraordenação, infração punível
com coima que pode ascender aos 37 500 euros.

O pescado apreendido foi
entregue na lota da Póvoa
de Varzim para pesagem e
depois submetido ao regime
de primeira venda em lota.
A GNR recordou em comunicado “que a sardinha
é um recurso de interesse estratégico para a pesca
portuguesa, para a indústria
conserveira e para as exportações de produtos da pesca
e do mar, sendo que deve ser
explorado de modo a garan-

tir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria,
dentro de uma abordagem
de precaução, definida com
base nos dados científicos
disponíveis, procurando-se
simultaneamente assegurar
os rendimentos da pesca aos
seus profissionais. A pesca
da sardinha com recurso a
arte de cerco encontra-se
aberta desde o dia 17 de
maio de 2021”.
Pub

