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SAÚDE

NOVOS CASOS DE COVID-19 JÁ ESTÃO
EM QUEDA NA P.VARZIM E EM V.CONDE
O último relatório de situação com dados concelhios da Direção Geral da
Saúde já mostra uma diminuição nos valores da incidência cumulativa a 14 dias
de novos casos de Covid-19
na Póvoa de Varzim e em
Vila do Conde. Ambos continuam com números do
patamar de risco elevado
de contágio, mas a descida
pode significar que terão já
atingido o pico de contágios
na vaga atual, um cenário
que poderá ser confirmado
ou já esta sexta-feira.
O documento é referente
ao período entre 22 de julho e 4 de agosto. Desde o
anterior boletim, o município poveiro baixou de 486
para 397 casos por cada 100
mil habitantes, ou seja, passou de 313 para 249 novos
infetados reais nessas duas

semanas. O concelho vilacondense também desceu de
478 para 445 casos por cada
100 mil residentes no mesmo período, isto é, passou
de 387 para 356 novos infetados reais.
Os dois concelhos totalizaram 605 infeções na última quinzena, registando-se
uma queda de 95 casos face
ao último relatório concelhio de julho. Refira-se ainda
que dois concelhos vizinhos
estão com uma incidência
inferior e também a baixar:
Famalicão - 289 e Barcelos
– 238. O problema maior
nas proximidades regista-se
em Esposende, que tem aumentado o número de novas
infeções e apresenta uma
incidência cumulativa de
521 casos nos últimas duas
semanas por cada 100 mil
pessoas.

NOVAS REGRAS
No início deste mês, as
medidas de desconfinamento passaram a ser uniformes
em todo o território e deixaram de ter por base uma
incidência concelhia. Numa
primeira fase de reabertura,
os eventos desportivos voltaram a ter público segundo
as regras da DGS; os eventos culturais recebem 66%
da lotação e casamentos e
batizados pode ter 50% de
ocupação dos espaços; os
equipamentos de diversão
poderam retomar a atividade
de acordo com as regras da
DGS e foram também eliminadas restrições de horários
nos estabelecimentos, sendo
que os restaurantes podem
estar abertos até às 2 horas.
Mesmo assim, para viajar,
aceder a um alojamento ou

entrar num restaurante ao
fim de semana vai continuar
a precisar de ter um teste negativo ou um certificado de
vacinação/recuperação.
SOUSA NEVES
APLAUDE
VACINAÇÃO
DE JOVENS
Miguel Sousa Neves ex-

pressou concordância com a
vacinação contra a Covid-19
de todas as crianças e adolescentes dos 12 aos 15 anos.
O conhecido oftalmologista
da Póvoa de Varzim pronunciou-se publicamente sobre
o tema na qualidade de presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Gestão
de Saúde. A alteração à recomendação deixada pela
DGS, que prevê “alargar a
vacinação a todos acima dos
12 anos é uma medida adequada, sensata e baseada em
evidência clínica clara”, defende Miguel Sousa Neves.
O médico espera “a compreensão dos adolescentes e
dos pais” no sentido de ser
dado “um passo de gigante
no combate à pandemia e
no regresso à normalidade,
neste caso da comunidade
escolar”.
Pub

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 12 AGOSTO 2021 | 3

EM FOCO

PRESIDENTE SOSSEGA SÓCIOS DO CDP

O negócio imobiliário
de 13,2 milhões de euros
entre o Clube Desportivo
da Póvoa e a empresa PEC
– ‘Projetos, Consultoria e
Investimento’ esteve em
destaque na última edição
do programa Grande entrevista da Rádio Onda Viva.
A firma angolana interpôs
recentemente uma ação no
Tribunal Administrativo e
Fiscal do Porto a reclamar à
Câmara Municipal a verba
prevista no contrato-promessa de compra e venda,
alegando não ter conseguido
avançar com a construção
do empreendimento devido à suspensão do Plano de
Pormenor da Zona E54, promovido pela autarquia, em
março de 2018. Os terrenos
do CDP fazem parte da área
a intervencionar, tal como as
instalações do Varzim Sport
Club e a Praça de Touros,
estando as alterações no
documento propostas pela
edilidade agora em discussão pública. Graças so bónus
construtivo, Caldeira Figueiredo, que preside ao mais
eclético emblema poveiro,
avançou para um negócio
em que contava inicialmente
construir um novo pavilhão
no Parque da Cidade e mais
tarde apresentou um remodelado projeto alternativo de
ampliação e requalificação
do atual recinto, que também previa outras valências
e uma vertente imobilária.
De seguida fica um resumo
das principais ideias expressas pelo dirigente.

“Graças ao PPE54, o CDP
contava ter uma das melhores condições desportivas do
país e com espaços de receita
já prontos em finais de 2020.
Em vez disso, temos uma piscina coberta fechada há um
ano e meio e um pavilhão
onde chove lá dentro. O que
é que a Póvoa ganha com esta
decadência? Só dependência! As forças políticas estão
a contribuir para isto em
nome de um urbanismo que
transforma aquela zona num
parque de estacionamento, a
reboque da requalificação da
Praça de Touros, impondo
um ónus sobre os terrenos.
Desafio a retirarem as árvores visíveis no novo projeto e
verão os carros a aparecer. É
este o novo urbanismo que

sacrifica o nosso património?
Desde 2012 que o processo se
arrastou e foi congelado em
2018 até agora. Temos o nosso património suspenso há
anos e mesmo assim alcançámos sucesso desportivo. Isto é
insustentável e está a retirar
qualidade à missão do clube.
Nos aceitámos um projeto que
foi desenvolvido pela Câmara, que agora o quer anular e
transformar, alterando as regras iniciais que davam direito
à construção. Infelizmente não
há diálogo com a autarquia.
Mesmo assim, consultámos os
sócios várias vezes, falámos
com o nosso parceiro e demos
um passo atrás no que estava
contratualizado, mantendo as
instalações com uma alternativa na atual localização, mas
com espaços de receita perante
uma nova realidade. O nosso
parceiro forneceu uma solução
e demonstrou grande flexibilidade perante a oportunidade
de ter um projeto multi-funções que valorizava o empreendimento que eles pretendiam desenvolver. Mostramos
isso ao executivo municipal e
não tivemos qualquer acompanhamento nem comentário.
Em 2020 fomos chamados à
Câmara para conhecer um
novo projeto, fizemos vários
pedidos e perguntas e quase não obtivemos respostas.
Agora percebemos que o que
foi apresentado na altura é o
mesmo que seguiu para obter
o parecer da CCDRN. Somos
proprietários de um terreno e
fomos apenas remetidos para
a discussão pública sem ter
em conta o nosso plano de desenvolvimento desportivo? Isto
não faz sentido e é insólito!
Não conseguimos demonstrar
ao nosso parceiro que seria
aprovada uma solução de
consenso e que desonerasse os
poveiros do que vai suceder. O
nosso projeto tinha uma fonte
de financiamento própria com
o desenvolvimento imobiliário,
mas apresentaram-nos outro
projeto sem qualquer renta-

bilidade de aproveitamento
urbanístico, no qual o nosso
parceiro fica completamente
inibido dos seus lucros cessantes e dos direitos adquiridos
que o clube tinha. Ficámos sem
qualquer margem de compensação. Inclusive surge a dúvida de quem financia as novas
instalações. Questionámos diretamente o presidente da Câmara se o pavilhão que nos era
proposto, sem condizer com as
nossas necessidades, seria pago
ao abrigo da indemnização dos
direitos adquiridos. Foi-nos
dito perentoriamente que não
e ficámos sem fonte de financiamento. Entretanto já li no
jornal que essa posição mudou
e que o município irá ajudar
os clubes. Ora, isto deveria
fazer parte do plano, uma
compensação por ser retirado
o aproveitamento urbanístico.
Os poveiros já se perguntaram
quanto irá custar a suspensão
do PPE54, pagar eventuais
indemnizações, os arranjos urbanísticos, um estádio novo, o
pavilhão proposto para o CDP
que nós nem sequer sabemos
como será, mas que será a nossa casa se for a vontade dos poveiros, mais a obra da Praça de
Touros. Isto é capaz de dar uns
30 milhões de euros. Os poveiros sabem e querem gastar ali
esse dinheiro? Existem alternativas? Não sonhávamos que tal
era possível e da nossa parte tínhamos financiamento para as
instalações do clube. Isto acaba
por ser uma máquina de empreitadas municipais promovidas pela autarquia. Recordo
que o sócio Aires Pereira aprovou em assembleia o modelo e
projetos que propusemos, sabia
das nossas necessidades e agora vem propor outro modelo,
que cria ali um parque de es-

tacionamento com apenas 80
lugares no CDP e mais 200 ao
ar livre no campo de treinos
do Varzim? Não tenho vergonha de dizer isto nem julgo
que seja uma afronta! Estes
assuntos devem ser discutidos
em sede própria e não pelos
jornais. Não temos respondido, mas sim optado pelo silêncio. Nunca fizemos nada para
ter esta relação hostil que não
vale a pena esconder. Nas três
últimas intervenções sobre o
PPE54, o presidente da Câmara afirma que não existe
qualquer diálogo com o CDP
nesta matéria, conta que não
se importa que não gostemos
do projeto proposto e mais recentemente diz que os sócios
eventualmente já não têm o
seu património. Ora, ele foi
citado no processo judicial e
poderia ter verificado na certidão da Conservatória que não
existe qualquer ónus sobre os
terrenos. Apenas existe uma
ação de 13 milhões de indemnização feita pela empresa que
tinha uma expetativa de lucros
cessantes, baseada em direitos
adquiridos, contra a autarquia. Os promotores aceitaram
um aditamento ao contrato em
2018 e acreditavam numa solução que satisfizesse todas as
partes. A empresa não anda a
brincar aos empreendimentos
e decidiu avançar para o tribunal. Nós não teríamos capacidade para o fazer e assim ficou
acordado. A massa associativa
pode estar descansada porque
não perde nada. Tínhamos era
13 milhões para receber. Relativamente à discussão pública,
é apenas uma formalidade. No
entanto, o plano não nos teve
sequer em conta e é caricato.
Tem muitos erros e implica
termos dois edifícios desagre-

gados, ou seja dois pólos no
mesmo terreno, mais as piscinas exterior e a coberta. O
que queríamos era ter só um
plano de água que funcionasse todo o ano com a nossa
antiga ligação ao mar e uma
unidade de talassoterapia associada a um hotel. Aquele
seria o sítio ideal. Já para não
falar nas zonas comerciais
e espaços de ginásio e para
seniores. O nosso projeto tinha muitas valências e era
autossustentável, sem custar
nada aos poveiros, mas não
era uma obra municipal. Na
próxima assembleia geral de
1 de setembro vamos esclarecer os sócios e mostrar que
tudo poderia ser diferente. Jé
demos todos os argumentos,
mas como democratas teremos de respeitar o que vier
a ser a vontade dos poveiros
em função dos mecanismos
existentes. Será uma escolha
em consciência de cada um.
Só espero que as pessoas não
se deixem poluir com certas
ideias altamente poluentes
e falsas que só servem para
colocar os sócios uns contra
os outros. Da minha parte
nunca irei atirar a toalha ao
chão, embora estas questões
cansem e frustem. Sou resiliente, acredito no meus princípios e tenho um mandato
para cumprir. É verdade que
estes últimos tempos não têm
sido fáceis economicamente
e temos atravessado dificuldades devido à pandemia.
Contamos que a comunidade e as forças vivas da cidade possam ajudar e também
que a Câmara, a quem muito
agradecemos o que nos dá,
regularize entretanto a verba
que falta do apoio anual ao
clube”.
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MUNICÍPIO

VEREAÇÃO SOCIALISTA PREOCUPADA COM
MERCADO E CARÊNCIA HABITACIONAL
Os vereadores do PS
aproveitaram a última reunião do executivo para manifestar preocupação sobre
o mercado da habitação da
Póvoa de Varzim. José Milhazes manifestou surpresa
com “os preços avultados”
de habitações que são propostas à Câmara no âmbito do direito de preferência
que a autarquia dispõe em
certas zonas. Esta tem sido
a realidade “ao longo dos
últimos meses” e é, para o
socialista, “um sinal que
o mercado na Póvoa de

Varzim está com uma grande carência de habitações”.
José Milhazes revelou ainda que estarão “em fase de
preparação dois projetos de
grande dimensão para a Via
B”, segundo indicação que
recebeu do edil Aires Pereira, mostrando-se agradado
com o possível aumento de
oferta, ao mesmo tempo que
admite que a população residente, que subiu segundo os
últimos Censos, “só não terá
aumentado mais ainda porque a carência habitacional o
impediu”.
Pub
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MUNICÍPIO

BALCÃO SNS 24 VAI CHEGAR A 14 LOCAIS

O Balcão SNS 24 vai chegar a todas as freguesias da
Póvoa de Varzim. O anúncio foi feito pela autarquia
após uma reunião realizada
com os presidentes de Junta
e que contou com as explicações de Judite Neves, do
ACES Póvoa de Varzim, e
de Carlos Ribeiro, da ARS-Norte. O encontro serviu
para preparar a adesão conjunta a este novo serviço de
proximidade que entrará em
funcionamento em 14 pólos
descentralizados nas freguesias poveiras já a partir
do final deste mês. Nos vários espaços de atendimento existentes nas Juntas será
criado um balcão destinado
a ajudar os cidadãos a acederem mais facilmente aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, diminuindo
as deslocações às unidades
de saúde. Através da ajuda
dos mediadores municipais,
os cidadãos sem acesso a
equipamentos tecnológicos
ou com alguma dificuldade em aceder à internet vão
poder dirigir-se à Junta de

Freguesia mais próxima para
marcar consultas, renovar
receitas de medicamentos,
realizar uma teleconsulta,
consultar resultados de exames ou aceder aos guias de
tratamento, por exemplo.
CÂMARA VAI
CONTRATAR
TÉCNICOS PARA
VÁRIAS ESCOLAS
O executivo da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim aprovou por unani-

midade a concretização de
protocolos de colaboração
com três agrupamentos de
escolas que visam a contratação de 22 técnicos superiores para as Atividades de
Enriquecimento Curricular
nas disciplinas de Inglês
(6) e Atividade Física (16).
Numa reunião que foi dominada por temas ligados à
preparação do novo ano letivo, coube ao vice-presidente
Luís Diamantino, confirmar
o renovar das parcerias com
os agrupamentos Cego do

Maio, Dr. Flávio Gonçalves
(na cidade) e de São Pedro
de Rates (engloba Laundos
e Balasar).
O também vereador com
a pasta da educação revelou
ainda que, depois do que já
sucede em Beiriz (Campo
Aberto), também o agrupamento de Aver-o-Mar vai
avançar para um processo
autónomo, visando também
a inclusão de disciplinas
como a informática e a robótica, algo que no ano letivo
seguinte também deverá suceder nas restantes escolas.
Para agilizar a contratação
dos professores, o concurso
será aberto de imediato na
plataforma do Ministério
da Educação e no portal da
autarquia, de modo a ter
tudo pronto para o início do
próximo ano letivo, com exceção da área musical devido ao protocolo já existente
com a escola ligada ao município.
Ainda durante esta reunião foi ratificado o contrato-promessa de compra e
venda do Parque Verde que

foi celebrado com a Fábrica
da Igreja Paroquial de Santa Eulália de Balasar. Esta
decisão advém das recentes
deliberações tomadas pela
Câmara e Assembleia municipais.
FEIRA DO LIVRO
ESTÁ A TERMINAR

Até domingo decorre mais
uma edição da Feira do Livro, no Largo do Passeio
Alegre, na Póvoa de Varzim.
Segundo a informação da
Câmara Municipal, a entidade organizadora, estão
presentes mais de “100 editoras/chancelas, diretamente, através de distribuidoras
ou representadas pelos livreiros locais”. A autarquia
garante a segurança e a higienação e ”segundo o contingente aprovado, os visitantes e compradores devem
respeitar o uso obrigatório
de máscara, higienização
das mãos, antes e depois da
manipulação dos livros, e
as regras de distanciamento
social”.
Pub

6 | 12 AGOSTO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

POLÍTICA

PS FAZ QUEIXA-CRIME CONTRA PRESIDENTES
DA JUNTA DE RATES E BALASAR
O Partido Socialista apresentou uma queixa-crime no
Tribunal da Póvoa de Varzim contra Paulo João Silva e
José Araújo, presidentes das
Juntas de Freguesia de Rates
e de Balasar, “por indícios da
prática dos crimes de abuso
de poder e de coação constrangedora de candidatura”.
Em comunicado, o PS revela que, “imediatamente
após terem conhecimento
público dos candidatos do
PS recenseados nas suas
freguesias, Paulo João Silva
e José Araújo contactaram-

-nos, por via telefónica, assim como a familiares, com
o objetivo de os intimidar e
coagir a desistir de integrar
as listas do PS”.
Segundo os socialistas,
“estes telefonemas seriam
sempre injustificáveis, por
serem manifestamente persecutórios, mas a mensagem
clara de ameaça leva este
tema para um nível superior de ofensa aos direitos e
liberdades”.
A estrutura liderada por
João Trocado entende que
“utilizar as funções de Presi-

dente de Junta de Freguesia
para intimidar e coagir é um
espelho claro do descontrolo
e da falta de entrega à causa
pública de quem pratica tais
ações”. O líder da concelhia
assegura que “os candidatos
do Partido Socialista não se
deixam intimidar, não arredam pé, nem recuam face a
um poder sujo, arrogante e
ultrapassado”, assegurando
que “as candidaturas avançam e o espírito de missão
não esmorece, ao serviço dos
poveiros e na construção de
uma comunidade mais livre”.

PSD ACUSA PS DE MENTIR E AMEAÇA COM TRIBUNAL
A Comissão Política do
PSD da Póvoa de Varzim
veio a público repudiar
“veementemente os ataques insidiosos feitos nos
últimos dias, através das
redes sociais, por elementos da atual liderança do
Partido Socialista da Póvoa
de Varzim aos Presidentes
das Juntas de Freguesia de
São Pedro de Rates, Paulo João Silva, e de Balasar,
José Araújo” (à direita e esquerda na foto).
Num longo comunicado, o PSD considera que
se tratam de “acusações
graves e que lesam o bom
nome e honra dos candidatos”, tendo solicitado “ao
Tribunal da Póvoa de Varzim o acesso à denúncia, a
fim de tomar conhecimento dos factos e tomar as devidas providências”.
Segundo a nota enviada

à imprensa, os responsáveis
do PSD foram “informados pelos funcionários judiciais que não deu entrada
qualquer processo judicial
ou queixa-crime, contrariamente ao afirmado publicamente pelo PS na passada
sexta-feira”.
Na informação remetida
por Andrea Silva, líder da
mesa do plenário, é sublinhado que “as declarações
do Presidente da Concelhia
da Póvoa de Varzim do Partido Socialista são duplamente falsas”, que “não são
verdadeiras as acusações
dirigidas aos Presidentes de
Junta” do PSD e que “não é
verdade que o PS Póvoa tenha denunciado o alegado
caso ao Tribunal da Póvoa
de Varzim”.
Os
sociais-democratas
lamentam “que o PS Póvoa
insista em instrumentalizar

e mediatizar a política, não
respeitando a separação de
poderes e fazendo tábua rasa
das célebres palavras do seu
próprio
Secretário-Geral,
António Costa: ‘Deixemos
a justiça funcionar em todos
os seus valores’.”
Defendendo que “a justiça
é (e deve ser) feita nos Tribunais, nunca nos jornais ou
redes sociais” e que “o debate político é (e deve ser) feito com base em factos reais,
nunca através da divulgação
irresponsável de factoides ou
narrativas ficcionais”, o PSD
garante a recusa, “independentemente dos ataques de
que seja alvo, a incorrer pela
via da mentira, do insulto
gratuito ou de provocações
pessoais”.
A concelhia poveira garante ainda que trabalha
para “servir, com seriedade
e verticalidade, o bem co-

mum e o interesse público”,
acrescentando que da parte
do PSD “a política assentará
sempre na troca de ideias,
discussão de propostas e
partilha de novos projetos,
de forma saudável, digna e
elevada”.
“Caso o PS Póvoa decida, finalmente, cumprir o

que prometeu e avançar
judicialmente”, o PSD avisa que reserva o “direito
de apresentar a respetiva
queixa-crime de denúncia
caluniosa, assim como de
vir a apresentar queixa-crime por falsas declarações
a quem faltar conscientemente à verdade”.
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POLÍTICA

FORMALIZADAS 8 CANDIDATURAS NA PÓVOA
Até ao passado dia 2, data
limite para cumprir a lei,
todos os partidos candidatos às eleições autárquicas
na Póvoa de Varzim entregaram as listas no Tribunal.
O primeiro a fazê-lo tinha sido o PSD, como lhe
demos amplamente conta
na edição passada.
Agora fica o registo fotográfico divulgado pelas
restantes forças políticas e
também os respetivos cabeças de lista aos diferentes
órgãos.
PARTIDO SOCIALISTA
Câmara Municipal: João
Trocado; Assembleia Municipal: Silva Garcia; Junta
da Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai: Miguel Nascimento; Junta de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso:
Joaquim Vilar; Junta de
Aguçadoura e Navais: Luís
Paço; Junta de Rates: Rosa
Branca Martins; Junta da
Estela: Silvina Carvalho;
Junta de Laundos: Diana
Campos.
CDU (PCP-PEV)
Câmara Municipal: Jorge Machado; Assembleia
Municipal: João Miguel
Martins; Junta da Póvoa
de Varzim, Beiriz e Argivai: Miguel Andrade; Junta
de Aver-o-Mar, Amorim e
Terroso: Rui Lopes; Junta
de Aguçadoura e Navais:
José Armando Correia;
Junta de Rates: José Rui
Ferreira; Junta de Balasar:
Fernando Moreira; Junta
da Estela: Pinto Carvalho;
Junta de Laundos: António
Silva.
CHEGA
Câmara Municipal: Sónia Vieira de Carvalho;
Assembleia Municipal: António Miguel Rios; Junta
da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai: Mário Pontes Lima; Junta de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso:
Paulo Jorge Pires; Junta de
Aguçadoura e Navais: José
Vasconcelos; Junta de Rates: Carlos Sidrais; Junta de
Balasar: Fernando Fonseca; Junta da Estela: Manuel
Barreto; Junta de Laundos:
Ângela Ferreira.

INICIATIVA LIBERAL

PS

Câmara Municipal: Ricardo Zamith; Assembleia Municipal: António Teixeira;
Junta da Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai: Filipe Silva.
BLOCO DE ESQUERDA
Câmara Municipal: Filipa
Afonseca; Assembleia Municipal: Marco Mendonça;
Junta da Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai: Antonino
Cadeia; Junta de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso:
Armandina Lage.

CDU

CDS E PAN
O CDS e o PAN acabaram
por ser os dois últimos partidos a apresentar-se e a entregar listas.
Artur Castelo Branco foi
a solução encontrada pelo
CDS para concorrer à presidência da Câmara Municipal. O líder da Comissão
Política Concelhia encabeça
a lista, enquanto José Carmo
foi o nome escolhido na corrida à Assembleia Municipal. Estes são os dois únicos
órgãos a que o CDS concorre, sendo inédita a ausência
de qualquer candidatura
própria a uma junta de freguesia.
O partido Pessoas, Animais e Natureza volta a
candidatar Diana Vianez à
presidência da Câmara da
Póvoa de Varzim. A escolhida do PAN será igualmente
cabeça de lista à Assembleia
Municipal, órgão para o qual
foi eleita deputada em 2017.
LEI E CABEM
Duas listas de movimentos independentes vão a votos no concelho da Póvoa de
Varzim. Uma é liderada por
Vítor Correia, presidente da
Associação Humanitária de
Dadores de Sangue e do Rotary Club, que volta a concorrer à Junta de Freguesia
da Estela pela Lista Estela Independente (LEI). A outra é
encabeçada por Pedro Malta, que é coordenador técnico na Escola Rocha Peixoto
e também repete a candidatura à Junta de Freguesia de
Balasar pela lista Cidadãos
da Alternativa – Balasar em
Movimento (CABEM).

CHEGA

BE

IL

PAN

CDS

LEI
CABEM
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COMEÇARAM OBRAS E RECRUTAMENTO
PARA GRANDE SUPERFÍCIE COMERCIAL
Numa altura em que a
loja de Vila do Conde está
cada vez mais perto de abrir
e a ultimar preparativos, a
Mercadona já iniciou o processo de recrutamento para
a futura loja da Póvoa de
Varzim.
Esta apenas vai abrir ao
público em 2022, ficando
localizada numa parte dos
terrenos da antiga fábrica
Quintas & Quintas, na zona

de Barreiros. As ofertas de
emprego que acabam de ser
publicadas no site da empresa visam as funções de operador de loja a tempo inteiro
ou parcial, tendo os candidatos de ter a escolaridade
mínima obrigatória e disponibilidade para formação
remunerada em Espanha,
entre outros requisitos.
Por este processo já passaram os futuros funcionários

da loja vilacondense, que
deve entrar em funcionamento depois do verão dado
que as obras estão já numa
fase muito adiantada.
No início está ainda a empreitada da loja no concelho
poveiro onde, recorde-se, a
cadeia retalhista espanhola tem já um grande Bloco
Logístico que continua em
franca expansão no Parque
Industrial de Laundos.

MENOS 258 DESEMPREGADOS NA PÓVOA E V.CONDE

O número oficial de desempregados continua a
descer na Póvoa de Varzim
e em Vila do Conde. De
acordo com as estatísticas
agora divulgadas pelo Ins-

tituto do Emprego e Formação Profissional, no final de
junho havia 2287 pessoas
registadas como desempregadas no município poveiro, menos 122 que em maio.

Também no mês passado
havia 2735 desempregados
registados no concelho vilacondense, menos 136 que
a mês anterior. Fazendo as
contas, nos dois municípios

somavam-se 5022 pessoas
desempregadas no final de
junho, menos 258 que no
mês de maio. No entanto,
se compararmos ao período
anterior ao início da pande-

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

TRABALHADORAS DA SANTA CASA EM GREVE
Um pequeno grupo de
trabalhadoras da Santa Casa
da Póvoa de Varzim realizou
recentemente uma greve.
Uma dúzia de funcionárias
manifestaram-se à porta
da sede da instituição apresentando um conjunto de
reivindicações relativas às
condições de trabalho, salários e horários. Apesar da
paralização, os cerca de 120
utentes residentes (em lar,
UCC de média e longa duração e pensionato) foram
todos tratados e os serviços
mínimos foram cumpridos, fez questão de destacar
o provedor da instituição,
Virgílio Ferreira. O pessoal

da Misericórdia exige um
aumento dos salários, uma
valorização das carreiras e
categorias, a admissão de
mais trabalhadores, um
pagamento pelo trabalho
extraordinário prestado durante a pandemia, o pagamento em dobro do trabalho em dia feriado e o fim da
pressão sobre os trabalhadores. Estes estão à espera de
uma resposta e prometem
voltar aos protestos se não
forem atendidas as reinvindicações que são apoioadas
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal – CESP. O provedor da

Santa Casa da Misericórdia
entende, no entanto, que os
motivos que levaram à contestação não são válidos e

que não compete à instituição responder às exigências
dos trabalhadores. Refira-se
que na mesma altura decor-

reu outra greve, pelos mesmos motivos, na Venerável
Ordem Terceira de São João,
em Vila do Conde.
Pub

Algarve
Gran Canária
Madeira
Açores
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NÓ NA A7 EM BALASAR CONTINUA EM ESTUDO
O Governo confirmou
que está em fase de estudo a possível construção
de um nó de acesso na A7
entre as freguesias de Fradelos (Famalicão) e Balasar (Póvoa de Varzim).
Em resposta ao deputado
famalicense Jorge Paulo
Oliveira, do PSD, o gabinete do ministro Pedro
Nuno Santos confirmou
que o assunto está a ser
discutido, não revelando,
para já, datas para uma decisão. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes
está a realizar “uma análise
preliminar de viabilidade,
em termos do planeamento da rede rodoviária e em

respeito pelas disposições
do Estatuto das Estradas da
Rede Rodoviária Nacional,
bem como uma análise económico-financeira – custos
de construção, operação e
manutenção versus receitas
de portagem – da criação do
novo nó”.
Um estudo foi já elaborado
pela Ascendi, conjuntamente com as Câmaras Municipais, prevendo a “instalação
de uma praça de portagem,
a poente da passagem superior da Estrada Municipal
506, no limite dos concelhos de Famalicão e Póvoa
de Varzim”. A concessionária ficaria com o encargo da
obra do nó na autoestrada,

sem custos acrescidos para
os utilizadores, cabendo às
duas autarquias vizinhas
suportar o arranjo das vias
de acesso. Recorde-se que a
construção de um nó da A7
na fronteira dos dois concelhos é defendida há bastantes anos. Este acesso ajudará
a escoar o trânsito, facilitará
o acesso ao futuro santuário
da Beata Alexandrina e potenciará a atividade empresarial nas freguesias de Fradelos (Famalicão), Balasar,
S. Pedro de Rates (Póvoa de
Varzim) e Macieira de Rates
(Barcelos).
Recentemente os Presidentes das Câmaras Municipais de Famalicão e da

Póvoa de Varzim afirmaram
que já existe um acordo com
a concessionária da autoestrada, havendo disponibilidade financeira por parte

das duas autarquias para
financiar as obras. No entanto, a construção deste
acesso continua a depender
da “luz verde” do Governo.

AMORIM VAI TER NOVA EQUIPA DE CICLISMO
O Centro Social Bonitos
de Amorim está a preparar a
criação de uma nova equipa
de ciclismo.
A revelação surgiu após
um encontro nos Paços do
Concelho entre o presidente
Aires Pereira e dois atletas
poveiros que estão a trabalhar conjuntamente nesse

objetivo: Miguel Ribeiro, bi-campeão nacional de BTT
Cross Country Eliminator
- XCE (CDC Navais) e Filipe Ramos, campeão nacional de BTT Cross Country
- XCO e Campeão de BTT
Cross Country Short Track XCC (Guilhabreu BTT).
Os dois ciclistas, naturais

de Amorim, começaram o
percurso desportivo no Plano de Promoção de BTT
apoiado pela Câmara Municipal, tendo aproveitado
para oferecer ao edil uma
camisola oficial da tal futura
formação que está a ser preparada e que deve ter desenvolvimentos em breve.

PRAIA DE AGUÇADOURA RECEBEU EVENTO DE KARATE
A praia do Cruzeiro, em
Aguçadoura, voltou a ser
palco do último treino da
época orientado pelo sensei José Ramos (8º Dan). O
Centro de Karate Aguçadourense – Póvoa de Varzim marcou presença nesta iniciativa que é já uma
tradição no encerramento
da época desportiva.
Entretanto, o clube que é
liderado pelo mestre Vítor
Poças anunciou que vai estar presente com 10 atletas
no Lion Cup Luxemburgo,
uma competição internacional marcada para o pró-

ximo dia 25 setembro.

CKA NO EUROPEU
Afonso Azevedo foi selecionado para participar no
Campeonato da Europa de
Cadetes, Juniores e Sub21
de karate. A competição vai
decorrer entre os dias 20 e
22 de agosto, em Tampere,
na Finlândia. O atleta do
CKA – Póvoa de Varzim vai
alinhar na prova de kumite
júnior -55 kg e é um dos 11
elementos que vão representar Portugal nesse grande
evento internacional.
Pub
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GNR DE LUTO POR MORTE SÚBITA DE SÓNIA MOURA

Uma militar do posto de
Vila do Conde da Guarda
Nacional Republicana faleceu no passado domingo.
Sónia Cristina Mendes Pinto de Moura, de 41 anos,
morreu vítima de doença
súbita. O pesar pela morte

inesperada foi manifestado
pelo Comando Territorial do
Porto onde a guarda-principal prestava serviço no efetivo do Destacamento Territorial de Matosinhos.
Refira-se que Sónia Moura
também colaborava com a

Associação de Pais e Amigos
da Escola Nova, da Póvoa de
Varzim, que também já expressou tristeza pelo repentino desaparecimento: “Obrigado pelo teu sorriso e pela
boa disposição constante!
Obrigado por ajudares a tor-

nar o mundo melhor! Obrigado pelo que és (porque
afinal estarás sempre connosco)! A Associação ficou
mais pobre mas será sempre
grata pelo que és! Um abraço
muito apertado à família e
amigos. Até sempre, Sónia!”

PSP DISPERSA JOVENS DURANTE A NOITE

A Polícia de Segurança
Pública teve de dispersar
alguns grupos de jovens
por incumprimento do distanciamento social na zona
de Vila do Conde e Póvoa
de Varzim. A ação decorreu no final de julho, nomeadamente entre as 22h
de sexta-feira e a 01h30 de
sábado, tendo decorrido
num âmbito de uma operação policial que teve como
objetivos a prevenção e
combate à criminalidade,
assim como a fiscalização
do trânsito e das medidas
de controlo da COVID-19.
As autoridades visaram
promover a dissuasão de
comportamentos de risco e
incrementar o sentimento
de segurança dos cidadãos.
Da atividade desenvolvida pela PSP resultaram:
duas detenções por condução sob o efeito do álcool,
um auto de ocorrência por
posse de pequena quantidade de liamba, cinco

autos de contraordenação
por infração ao Código da
Estrada, dois avisos de apresentação de documentos, 53
viaturas fiscalizadas, 32 condutores submetidos ao teste
de alcoolemia e um auto de
contraordenação por funcionamento de estabelecimento
para além da hora permitida
pelas regras da pandemia.
‘AMIGOS DO ALHEIO’
PROVOCAM DANOS
A TENTAR FURTAR
Uma onda de furtos e vandalismo nos últimos dias
voltou a trazer alguma insegurança à zona do Bairro Sul
na Póvoa de Varzim. Pelo
menos três estabelecimentos
comerciais foram visitados
pelos ‘amigos do alheio’. Na
semana passada, na madrugada de quinta para sexta-feira, aconteceu no cabeleireiro Kontrastes e no café
Coração do Bairro Sul. Os
prejuízos foram apenas ma-

teriais, dado que quem consumou os furtos apenas levou um artigo de cabelo e no
café um mealheiro solidário.
O talho São Brás, ao lado do
Bairro dos Pescadores, também foi alvo do mesmo tipo
de crime, já que esta manhã
surgiu com a porta partida,
mas o proprietário Albino
Barroso apenas registou danos materiais no estabelecimento.
PSP APREENDE
MALAS CONTRAFEITAS
A VENDEDORA

apreensão de 16 malas de senhora, segundo foi revelado
em comunicado, na passada
quinta-feira.
ARTIGOS
PIROTÉCNICOS
APREENDIDOS

A PSP realizou em Vila
do Conde uma ação de
combate à venda de artigos
de pirotecnia à margem da
legislação em vigor. A operação esteve a cargo do Núcleo de Armas e Explosivos
e resultou na identificação

de um homem de 40 anos,
comerciante com atividade
profissional no concelho
vilacondense. As autoridades passaram ainda um
auto de notícia pelo facto
do responsável incorrer
em matéria contraordenacional. Foram apreendidos
1012 vulcões de mesa e 785
estrelinhas/sparklers uma
vez que a empresa responsável pela comercialização
não era titular de qualquer
licença que a habilitasse a
vender e armazenar o material.

Uma mulher de 25 anos,
residente na Póvoa de Varzim, foi identificada durante
uma ação de fiscalização a
vendedores ambulantes realizada em Ovar. A PSP apanhou-a na posse de artigos
alegadamente contrafeitos,
de marcas de renome, que
se encontravam expostos
para venda ao público. As
autoridades procederam à
Pub
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MAPADI E AUTARQUIAS RECEBEM DISTINÇÃO

O MAPADI e os municípios da Póvoa de Varzim e
de Vila do Conde voltaram
a ser distinguidos como
Marca Entidade Empregadora Inclusiva.
Nesta edição concorreram 133 entidades do setor
privado, público, cooperativo e da economia social,
mas apenas 39 foram contempladas, duas delas com
grau de excelência.
A distinção é atribuída

de 2 em 2 anos, nos anos
ímpares, destinando-se a
promover o reconhecimento
e a distinção pública de práticas de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por
entidades empregadoras, relativamente às pessoas com
deficiência e incapacidade.
O Movimento de Apoio de
Pais e Amigos ao Diminuído
Intelectual recebe a distinção
pela terceira vez consecutiva
(2017/19/21) e as autarquias

vão em duas distinções seguidas.
Para receber este estatudo é necessário obter uma
pontuação mínima de 200
pontos e o júri, que engloba várias entidades, avalia
domínios como o recrutamento,
desenvolvimento
e progressão profissional;
manutenção e retoma do
emprego;
acessibilidades;
serviço e relação com a comunidade.

ESCOLA EB 2,3 FLÁVIO
GONÇALVES ENTRE
AS MELHORES

Como vem sendo tradição, a Escola EB 2,3 Flávio
Gonçalves esteve entre as
melhores nos resultados da
última edição da campanha Escola Eletrão.
Depois do segundo lugar do ano letivo anterior,
desta feita a escola da Póvoa de Varzim conseguiu o
quinto lugar entre cerca de
centena e meia de estabelecimentos de ensino que
concorreram.

Entre setembro de 2020 e
junho deste ano os alunos,
professores, funcionários,
pais e a comunidade poveira
em geral conseguiram recolher 16484 kg de resíduos
de equipamentos elétricos e
eletrónicos, 55 kg de lâmpadas e 82 kg de pilhas, terminando com 192 pontos das
recolhas. Esta pontuação e
respetiva classificação valeram a conquista de um prémio de 675 euros.

BAILARINA CONVIDADA A ENTRAR
EM ACADEMIA PRESTIGIADA
A jovem bailarina Filipa
Bacelar recebeu um convite para ingressar na prestigiada Academie de Danse
Princesse Grace (Mónaco)
após ter feito sucesso no
Curso de Verão lá realizado. A estudante do Curso
de Línguas e Humanidades da Escola Secundária
Rocha Peixoto, da Póvoa
de Varzim, que frequenta
a Escola Domus Dança,
no Porto, tinha já recebido
uma bolsa para a mesma
instituição pela prestação
no concurso de Rieti, em
Itália, no qual arrebatou a
medalha de prata como solista Júnior Clássico e Contemporâneo.

‘DOENÇA DOS PEZINHOS’:
EMPRESA GIGANTE
APOIA INVESTIGAÇÃO
Uma empresa gigante da
indústria farmacêutica demonstrou interesse pela
“Doença dos Pezinhos”
como a paramiloidose é vulgarmente chamada na Póvoa
de Varzim e Vila do Conde.
A Pfizer decidiu financiar
com 127 mil euros a investigadora Márcia Almeida Liz
(na imagem), do Instituto
de Investigação e Inovação
em Saúde da Universidade
do Porto (i3S), que nos próximos dois anos vai procurar
identificar novos mecanismos que precedem a morte
neuronal”. Pode ser mais um
passo em frente no caminho
para descoberta de uma cura

para a paramiloidose que, segundo o mais recente estudo
epidemiológico,
realizado
em 2016, identificou cerca
de dois mil doentes, o que
representa cerca de 20 por
cento dos doentes em todo o
mundo.
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O GRANDIOSO ESPETÁCULO DO CIRCO NA PÓVOA
O alívio das medidas restritivas permitiu ao Ruben
Circus, instalado junto ao
Parque da Cidade, retomar
finalmente a atividade após
um período de portas fechadas. A estreia foi no passado dia 1 e desde então tem
havido espetáculos todos os
dias às 21h45, sendo que ao
sábado há sessão às 17h, tal
como sucede ao domingo,
dia em que também há sessão às 11h. Mário Ruben e
Helena Costa são os reponsáveis pelo circo que tem
apresentado aos poveiros e
vereaneantes momentos de
muita diversão e adrenalina
com as atuações de palhaços,
trapezistas, malabaristas, ginastas, entre outras atrações.

ESCOLA DOS SERVIÇOS PROMOVE AÇÃO SOLIDÁRIA
A Escola dos Serviços
de Beiriz promoveu uma
ação solidária, junto das
Conferências Vicentinas e
grupos de ação Socio-Caritativa do Arciprestado
de Vila do Conde e Póvoa
de Varzim. Desta ação resultaram 7 toneladas de
géneros alimentares destinados a apoiar 341 famílias carenciadas, num total
de 1022 pessoas. Na sua
intervenção o Comandante da Escola dos Serviços
salientou que esta ação foi
“conseguida através da capacidade operacional da
escola, resultante do empenhamento dos seus militares”. Rui Manuel Silva Pina
reconheceu também “o
importante papel desempenhado pelos voluntários
do Arciprestado de Vila do
Conde/Póvoa de Varzim
no acompanhamento às
famílias carenciadas, o que
constitui uma garantia de
que os bens doados serão

canalizados para quem deles
mais necessita”. O coronel
assumiu ainda o compromisso de que o Exército, por
intermédio da Escola dos
Serviços, “continuará atento
às necessidades da comu-

nidade”. O Padre Manuel
Casado Neiva enalteceu o
gesto da Escola dos Serviços,
agradecendo aos que tornaram este momento possível.
O arcipreste louvou ainda o
trabalho diário desenvolvido

pelas Conferências Vicentinas e grupos de ação Socio-Caritativa, deixando “uma
palavra de esperança para
um futuro de paz harmonia
e felicidade”. Para esta ação
solidária, em ligação com

Pelouro da Coesão Social
da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, contribuíram o Pingo Doce de Argivai, a Lactogal, a Mercadona
e os Preços Baixos da Póvoa
de Varzim.
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VILA DO CONDE

ELISA FERRAZ APRESENTOU PLANO
ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2030
Já foi apresentado em
Vila do Conde o Plano Estratégico Municipal 2030.
A sessão contou com a
presença da presidente
da Câmara, Elisa Ferraz,
acompanhada pelo executivo e também por Miguel
Taborda, representante da
‘Deloitte’. A edil destacou
que o documento, que tem
em conta o Plano de Recuperação e Resiliência, está
a ser trabalhado há mais
de 1 ano e foi apresentado
parcialmente nesta sessão,
sendo que será exposto na

totalidade apenas em outubro devido às medidas que
são necessárias implementar. O plano é composto por
5 pilares (infraestruturas,
património, pessoas, economia e ambiente), por 5
linhas estratégicas e 15 programas específicos.
Miguel Taborda, que ajudou na realização e fez a
apresentação deste plano,
salientou que foi preparado
com a auscultação de todas
as forças vivas do concelho
e de toda a população vila-condense em geral. Com

cerca de 1618 respostas por
parte dos cidadãos, 4 empresas, 43 respostas por
parte de instituições e associações e de toda a Câmara
Municipal. Este documento
vai refletir não só a visão e
os objetivos do município
para esta década, mas também a estratégia de atuação
tendo em conta os interesses
e necessidades manifestadas por cidadãos, empresas
e entidades com objetivos,
orçamentos e intervenientes
bem definidos, esclareceu o
representante da‘Deloitte’.

IMPORTANTE APOIO REQUALIFICAÇÃO DO LARGO
PARA O CENTRO DE DE VILARINHO TORNA LOCAL
MAIS APRAZÍVEL EM MACIEIRA
ARTES NÁUTICAS
O Centro de Artes Náuticas de Vila do Conde vai
receber um importante
apoio financeiro de 750
mil euros. A vereadora
Rita Freire representou o
município na assinatura
do contrato de financiamento que decorreu no
Mosteiro dos Jerónimos.
Este resulta de uma candidatura ao Aviso de Concurso – Desenvolvimento
local através da Salvaguarda e Revitalização de Património Cultural Costeiro, do Programa Cultura,
financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
EEA Grants 2014-2021,
que engloba doações da
Noruega, Islândia e Liechtenstein.
Segundo recorda a autarquia, o Centro de Artes
Náuticas “é um projeto
de grande complexidade,
que visa a reabilitação do
edifício da Antiga Seca do
Bacalhau, transformando-o num pólo museológico.

Para além da componente de reabilitação, onde se
incluem os estendais da
seca do bacalhau, o projeto
conta com diversas ações
que visam a promoção de
um património maior de
Vila do Conde: a construção naval de madeira”.
Refira-se que este projeto
conta também com vários
parceiros locais, nacionais
e dois internacionais. O
equipamento vilacondense
foi uma das seis candidaturas financiadas num total
de 28 projetos apresentados.

O Largo de Vilarinho, em
Macieira, está de ‘cara lavada’. A requalificação do espaço decorreu nos últimos
meses no âmbito da Área de
Reabilitação Urbana (ARU)
daquela freguesia vilacondense. O investimento ascendeu aos 470 mil euros e

teve direito a cerimónia de
apresentação da obra feita. A
Presidente da Câmara, Elisa
Ferraz, e o Presidente da
Junta, Filipe Santos, descerraram a placa evocativa, seguida da bênção pelo Pároco
Celestiano Ruas. O Largo de
Vilarinho é um importante

lugar de comércio e também de atravessamento para
quem se desloca para a Maia,
Trofa, Santo Tirso ou Paços
de Ferreira, tendo a intervenção visado torná-lo num
local aprazível para o lazer e
convívio dos macieirenses,
sublinhou a autarquia.

CÂMARA ANUNCIA REFORÇO DA SEGURANÇA

A Câmara de Vila do
Conde refere que “promoveu, em reunião com a
PSP, o reforço do patrulhamento de Vila do Conde,

designadamente nas áreas
identificadas como as que
oferecem maior preocupação”.
Entre estes pontos estão a

Praça José Régio – vulgarmente designada por ‘pracinha’ – e a Praça da República. Para dar a conhecer
outras medidas, a presidente

da autarquia e a sua equipa
reuniram-se com os comerciantes dos locais no centro
da cidade. Elisa Ferraz deu
conta que a Câmara decidiu

reforçar a iluminação pública, incrementar ações
de limpeza e aumentar o
número de contentores de
resíduos sólidos urbanos.
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FUTEBOL

A EVOLUÇÃO TÁTICA E ESTRATÉGICA
DO FUTEBOL DINÂMICO
RUI RODRIGUES
comentador no programa
“Pontapé de Canto”
na Rádio Onda Viva,
à terça-feira, depois das 17h,
com análise às prestações de
Varzim e Rio Ave

O futebol tornou-se mais
veloz, os atletas pensam e
tomam as decisões em campo a um ritmo alucinante,
os erros mais que os acertos
acontecem frequentemente,
mas os jogadores recebem
mais informação e conhecem melhor o jogo que no
passado fruto da informação
que recebem dos seus treinadores ao longo da semana, para além da técnica os
comportamentos táticos que
interpretam em campo são
muitas vezes decisivos para
a implementação das dinâmicas coletivas defensivas e

ofensivas pretendidas pelos
seus técnicos.
Muitas equipas são contruídas de trás para a frente
e existe a ideia em muitos
coletivos de defender bem
para atacar melhor, a solidez
defensiva e uma boa ocupação dos espaços em largura
a defender e profundidade a
atacar são princípios trabalhados nos sistemas táticos
novos que conduziram recentemente clubes e seleções
ao sucesso.
Os sistemas táticos evoluíram o 1x3x4x3, 1x3x5x2,
1x3x4x2x1 e 1x4x1x4x1 ga-

nharam vida, mas mais importante que as estruturas
posicionais adotadas são as
dinâmicas que elas são capazes de criar nos diversos
momentos dos jogos.
Depois é importante perceber que a mesma estrutura
potenciada em vários jogos
contra adversários diferentes com sistemas táticos destintos pode não ter sempre
os resultados pretendidos.
Existem muitas diferenças
entre jogares ou não com
um 9 posicional, entre construíres a 3 ou a 2 desde trás,
entre potenciares as subidas

dos 2 laterais em simultâneo
ou subindo 1 fica o outro
em equilíbrio defensivo, em
jogares com 1 ou 2 pivôs
defensivos, em potenciares
mais o teu jogo interior ou
exterior.
A evolução técnica e tática é uma constante no jogo,
mas no futebol não existem
formulas nem sistemas únicos que te levem a alcançar
o sucesso, é na adaptação e
potenciação das características dos jogadores na tua
ideia e modelo de jogo que
podes ou não ganhar mais
vezes.

ALEXANDRE TEM NOVO DESAFIO EM ESPOSENDE

Uma das maiores figuras
do Varzim Sport Club, com
mais de mil jogos com a
camisola alvinegra vestida
- a maioria como capitão
- tem um novo desafio profissional no futebol uma
vez que foi contratado pela
Associação Desportiva de
Esposende para ser o coordenador técnico dos senio-

res e da formação.
Alexandre Vila Cova tem
assim uma nova missão pela
frente e já agradeceu “o convite e a confiança” no seu
trabalho e expressou o desejo de o “mais rapidamente
possível possamos voltar, em
segurança, a normalidade,
de forma a podermos dar
continuidade ao trabalho

desenvolvido,
tentando
que cada vez mais possamos ajudar e potenciar o
atleta esposendense”. Rui
Pereira continua como
coordenador técnico da
Escola Lobinhos e Pedro
Maciel renovou o acordo
para continuar como diretor desportivo do plantel
sénior.

dição e homenageou os sócios que completaram 25 e
50 anos de associado.
O estádio do clube foi palco das Cerimónias de Entrega dos Emblemas de Prata
e Ouro 2021 a quase uma
centena de associados distinguidos. O presidente da
Direcção, António da Silva
Campos, e o presidente da
Assembleia-Geral, Amândio

Couteiro, procederam à
entrega dos emblemas, diplomas e os novos cartões
de sócio prateado ou dourado. A
sessão decorreu precisamente na véspera do regresso à bancada dos adeptos vilacondenses, sendo
de destacar a presença de
muitos jovens e mulheres
entre os premiados.

RIO AVE GOLEIA NO ARRANQUE
Depois de garantir a passagem à fase de grupos da
Taça da Liga, o Rio Ave goleou a Académica (5-1) na
jornada de estreia na Liga
2. Os vilacondenses estiveram inspirados no jogo
de regresso ao segundo
escalão e começaram bem
cedo a mostrar a superioridade. Pedro Mendes (2’)
inaugurou o marcador,
tendo Gabrielzinho (10’) e
Costinha (22’) ampliado a
vantagem até ao intervalo.
Na segunda parte os golos
rioavistas foram da autoria
de Zé Manuel (68’) e Hugo
Gomes (81’), tendo João
Carlos (71’) apontado o
tento de honra da formação de Coimbra, que na

próxima jornada recebe o
Varzim e deve ter sido alvo
de observação atenta pelos
responsáveis alvinegros. A
formação orientada por Luís
Freire assumiu a liderança
da prova e na próxima jornada joga no reduto do Farense. O técnico realçou, no
final, que os adeptos do Rio
Ave só podem estar felizes
depois da goleada imposta

à Académica, destacando
que a equipa atuou de forma
consistente e foi eficaz no
ataque. Luís Freire admitiu
ainda que os associados foram importantes para entusiasmar a equipa e ajudar à
obtenção do triunfo. Segundo dados da Liga, no jogo
dos rioavistas estiveram 635
espetadores, o que significa
somente 12,1 por centro da
lotação, sendo que o clube
vilacondense tem disponível
uma única bancada para os
adeptos. O Rio Ave lidera
com 3 pontos e na próxima
jornada visita o Farense.
SÓCIOS PREMIADOS
O Rio Ave cumpriu a tra-

Pub

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

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 12 AGOSTO 2021 | 19

VARZIM

ADEPTOS VIVERAM A FESTA QUE MERECIAM
Depois de um longo jejum, as bancadas voltaram a
vestir-se com a presença dos
adeptos, abrilhantando uma
estreia no campeonato da II
Liga que acabou por não defraudar as expetativas.
Depois da boa exibição na
Taça da Liga, os Lobos do
Mar receberam o Desportivo de Chaves, realizando
uma exibição soberba durante cerca de 25m. Ritmo
alucinante, com o perigo a
rondar a baliza à guarda de
Paulo Vitor, que acabou por
consentir apenas um golo
da autoria de Nuno Valente
por volta do minuto 22. Só
mesmo em situação de desvantagem é que os flavienses
se acercaram da baliza de Ricardo e logo com extrema felicidade já que ao minuto 30
o central Alexsandro conseguiu a igualdade num lance
bastante feliz.
Após o reatamento, numa
fase mais equilibrada do
jogo, os flavienses conseguiram a reviravolta no marcador com Wellington a cabecear para o fundo das redes
poveiras. Faltavam cerca de
30m e, apoiados pelos incentivos dos adeptos, os comandados de António Barbosa
foram à procura de anular
a desvantagem. Depois de
tanto porfiar, Heliardo, que
tinha saltou do banco, correspondeu com sucesso a
um cruzamento milimétrico
de Luís Pinheiro, cabeceando para o fundo das redes
flavienses. Uma explosão
de alegria, brindada no final com a equipa a retribuir
todo o apoio aos adeptos
presentes.

tuada pela Liga Portugal no
passado dia 30 de julho. O
relatório técnico refere que
“existe apenas permissão
para utilização do Camarote Presidencial e dos camarotes afetos à Comunicação
Social e ao Staff das duas
equipas”.
ACADÉMICA
SEM PÚBLICO
E EM TAVEIRO

880 ESPETADORES
880 espetadores estiveram
nas bancadas no jogo entre
Varzim e Chaves. Segundo
os dados oficiais divulgados
pela Liga, este número significa que o Estádio do Varzim
teve uma lotação de 29,89
por cento dos lugares que estavam disponíveis nas bancadas nascente e sul. Sendo a

lotação permitida pela DGS
de 33,3 por cento, significa
que o estádio varzinista teve
uma boa ocupação e que os
lugares existentes para os
próximos jogos serão na casa
das nove centenas. Adivinha-se uma elevada procura
para a receção ao Rio Ave no
próximo dia 22, atendendo à
rivalidade existente entre os
clubes vizinhos.

BANCADA POENTE
INTERDITA
Depois da bancada norte,
também a bancada poente
do estádio do Varzim “encontra-se interdita ao público e será sujeita a obras
de requalificação de cariz
obrigatório”. A informação
foi prestada pelo clube e
resulta de uma vistoria efe-

VICE-PRESIDENTE PAULO COSTA DEMITIU-SE

Há mais uma demissão
na direção do Varzim e logo
de um vice-presidente. O
clube referiu, em comunicado, que “Paulo Valentim
Martins Costa apresentou à
Assembleia Geral o pedido
de demissão, por motivos
familiares, tendo o mesmo
sido aceite”. No documento
é manifestado “o agradecimento” pela “forma extremamente competente, empenhada e abnegada com
que desempenhou a sua
função no corpo diretivo” e
que é “reconhecida por todos os membros dos órgãos

LUÍS LEAL
SURPREENDIDO

sociais”. O clube expressa
ainda a certeza” da “paixão
clubista” do advogado que
“mantê-lo-á presente e ativo na vida do Varzim”. Esta
foi já a terceira demissão na
Direção presidida por Edgar
Pinho.

Luís Leal foi surpreendido
pelo treinador do Varzim.
Através da Onda Viva, António Barbosa enviou ao jornalista a sua braçadeira de
treinador.
Este gesto serviu para retribuir a oferta de um galhardete antigo do clube que
o técnico recebeu do jornalista no final da época passada no dia em que cumpriu a
promessa de caminhar com
um grupo de adeptos até ao
Monte de São Félix, em Lau-

ndos, como forma de assinalar a permanência na II Liga.
Luís Leal, sócio nº 4 do
Varzim, agradeceu a prenda
do técnico varzinista e manifestou esperança numa época tranquila e positiva dos
“lobos do mar”.

O jogo da segunda jornada da II Liga frente à Académica vai decorrer na freguesia de Taveiro, no Estádio
Municipal Sérgio Conceição, porque o relvado do
‘Cidade de Coimbra’ não
está em condições e teve de
ser substituído pela Câmara
Municipal.
Além se ser em casa emprestada, a partida vai jogar-se à porta fechada. Um
comunicado da Liga revelou
que a partida não terá público nas bancadas devido a
uma sanção disciplinar aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol à equipa
de Coimbra. O castigo refere-se a incidentes ocorridos
num particular em julho de
2019 frente ao Benfica.
O Académica x Varzim
está agendado para as 11h
do próximo sábado e conta
com o relato do André Veloso na Rádio Onda Viva.
Depois do recente regresso
dos adeptos às bancadas,
os varzinistas perdem uma
oportunidade de assistir ao
vivo ao primeiro encontro
dos lobos do mar na condição de visitantes.
PERMANÊNCIA
GARANTIDA
O Varzim alcançou a manutenção no campeonato
de Elite de Futebol de Praia
após derrotar o GRAP por
7-5 no jogo da última jornada realizado em Pousos,
Leiria.
Os golos do Varzim foram marcados por Sheik,
Paulo Henrique, Gustavinho, Renan e Trivelas.
O clube alvinegro terminou a competição no
5º lugar com 12 pontos e
assegurou a continuidade
na elite do futebol de praia,
tendo agora pela frente a
Taça de Portugal.
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CAMPEÕES NO TOPO DO FUTEVÓLEI MUNDIAL
Os campeões nacionais
Nélson Pereira e Miguel
Pinheiro, atletas do Desportivo da Póvoa, tiveram
uma prestação muito positiva ao serviço de Portugal
no Mundial de Futevólei
que decorreu em França.
Na fase de grupos, os poveiros venceram a Áustria
por 18x12, derrotaram a
França 3 por 18x6 e perderam com o Brasil 2 por
7x18. Ao serem segundos
do grupo, defrontaram o
Paraguai 2 nos quartos de
final e, depois de um duelo
intenso, caíram por 21x19,

regressando a Portugal com
um lugar entre os oito melhores do mundo. Igor Oliveira, outro poveiro, esteve
presente na competição
como árbitro.
Nélson destacou que o objetivo de chegar aos quartos

de final foi atingido, mas reconheceu que ficou a amargura de não ter ido um pouco mais longe. Miguel frisou
o orgulho por levar a bandeira da Póvoa além-fronteiras. A dupla separou-se
este ano para as competições

internas devido a uma lesão
de Nélson, que espera recuperar o antigo nível o mais
depressa possível. Já Miguel
tem agora um novo companheiro, mas frisa que a amizade com o parceiro de uma
década continua em alta.
DUPLA NO EUROPEU

fez parceria com Ruben
Santos, tendo chegado aos
quartos de final. A arbitragem nacional esteve representada por outro elemento
da Póvoa de Varzim, Igor
Oliveira, que repete assim a
presença em mais um grande evento internacional da
modalidade.

Teve presença poveira o
Campeonato Europeu de
Futevólei 2021 que decorreu em Schwäbisch Gmünd
(Alemanha). Numa das duplas portuguesas figurou o
poveiro Beto Correia que

POVEIROS CAMPEÕES DE FUTEBOL DE PRAIA
Vários poveiros sagrarem-se campeões nacionais de
futebol de praia ao serviço
do Sporting de Braga. Sob
comando do capitão e treinador Bruno Torres, o grupo
que integrou Hugo Ferreira,
Fábio Costa e André Nunes
ajudou a equipa minhota a
reconquistar o troféu. No
jogo decisivo, Torres e os
seus pupilos venceram o
Benfica de Loures por 6x5
após prolongamento e no
final o líder dos bracarenses
voltou a festejar, como já é
tradição, com a bandeira da
Póvoa de Varzim no corpo.
Refira-se que na estrutura
campeã figuram ainda outros elementos da Póvoa de

Varzim, nomeadamente António Torres e Nuno Xavier.
DUPLA NO MUNDIAL
Dois jogadores da Póvoa

PÓVOA FUTSAL
JÁ SE PREPARA

O Póvoa Fusal / Varzim
está já a preparar a nova
temporada. O pontapé de
saída foi dado pelo anúncio da continuidade do
treinador Miguel Marinho
à frente da equipa sénior
masculina. O técnico avança para a terceira época
consecutiva à frente dos
poveiros e será acompanhado pelo adjunto Hugo
Teixeira, sendo a novidade
o ingresso de Miguel Rei,
ex. Leixões, para a função
de treinador de guarda-redes. Este trio irá liderar o
plantel em mais uma participação no segundo escalão nacional. A novidade
é, para já, a contratação de

César Ribeiro, um ala com
passagens por França, Roménia e República Checa
que vem acrescentar experiência ao grupo. Certas
estão também as renovações com o guarda-redes e
capitão Bruno Brioso, com
o ex-internacional e goleador Ricardo Fernandes
e com o jovem Jorginho
Novo.

de Varzim figuram entre os
eleitos da Seleção Nacional
de Futebol de Praia para o
Mundial da Rússia. A convocatória do selecionador
Mário Narciso contempla

o já esperado e consagrado
Bruno Torres, experiente
fixo de 41 anos, mas também
o mais jovem Fábio Costa,
um ala de 27 anos., ambos
do Sporting de Braga.
Torres já ganhou tudo ao
serviço de Portugal, mas Fábio vai estar num Mundial
pela primeira vez depois de
se ter estreado recentemente
num amigável contra Moçambique em que até marcou um golo.
A equipa das Quinas concentra-se no próximo sábado
e viaja no domingo de manhã para Moscovo. Os adversários na fase de grupos
serão o Senegal, o Uruguai e
Omã, decorrendo a competi-

ção entre 19 e 29 de agosto.
CAXINAS NÃO
ATINGIU OBJETIVO
Depois da derrota, em
Aguçadoura, na final regional do segundo escalão
frente ao Leixões, o Caxinas
voltou a sofrer um desaire
fatal para as aspirações de
ascender ao topo do futebol
de praia nacional.
Os caxineiros perderam
por uma bola a zero frente ao
São Domingos na partida de
acesso à fase final de subida,
que decorreu na Nazaré, não
tendo conseguido atingir o
objetivo traçado no início da
época.
Pub
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BASQUETEBOLISTAS EM ALTA NAS SELEÇÕES
Jorge Rodrigues exibiu-se em bom nível ao serviço
da seleção portuguesa sub18 de basquetebol que participou no Challenger que
decorreu em Israel. O jovem poveiro, que já alinha
na equipa sénior do Desportivo da Póvoa, fez parte
do cinco inicial nas cinco
partidas perdidas frente
a França, Grécia, Estónia,
Lituânia e país anfitrião. O
base, que desempenhou a
função de capitão da equipa, registou médias de 29.4
minutos de utilização, 9.2
pontos e 6.2 assistências
por jogo. Recorde-se que

esta seleção esteve a estagiar
na Póvoa de Varzim no mês
de julho e incluiu também o
adjunto Hugo Matos, coordenador da secção no CDP.
Entretanto, Teresa Santos,

basquetebolista do Clube
Desportivo da Póvoa, está
a representar Portugal no
Challenger sub16. A competição decorre em Matosinhos e prolonga-se até ao
próximo domingo. A jovem
jogadora de 15 anos já representou esta temporada a
equipa sénior e é “um motivo de orgulho”, frisam os
responsáveis da seção, que
acreditam que a atleta “é um
nome do presente e futuro do basquetebol nacional
que o CDP tem o privilégio
de ter nos quadros”. Teresa
Santos mede 1,84m e joga na
posição de extremo-poste.

Finalmente, Diogo Brito
marcou seis pontos na vitória de Portugal sobre a Suíça no último teste antes da
segunda fase de pré-qualificação para o Mundial sénior

masculino. O basquetebolista poveiro esteve em
campo quase 20 minutos
e obteve ainda dois ressaltos e duas assistências. A
partida decorreu em Matosinhos, cujo Centro de
Desportos e Congressos
vai acolher esta semana
a prova que trará até cá
as seleções da Suécia e do
Luxemburgo. Dado o regresso do público aos pavilhões ter sido autorizado,
será uma oportunidade
para ver de perto o talentoso extremo que começou
a carreira no Desportivo
da Póvoa.

trativa. Entretanto, o novo
treinador da equipa sénior
feminina e dos cadetes masculinos também foi apre-

sentado. Leandro Bitello foi
o escolhido para substituir
Maria Carlos, que saiu para
o Vitória SC, na liderança

das duas equipas. O brasileiro, com formação na área
da preparação física, vem da
Académica de São Mamede.

NOVO TRIO LIDERA
VOLEIBOL DO CDP
Depois da descida da
equipa sénior feminina ao
terceiro escalão, a secção de
voleibol do Clube Desportivo da Póvoa apresentou os
novos responsáveis. Um trio
da casa, composto pelos professores Sofia Gomes e Miguel Ferreira, com a entrada
de Nuno Nogueira. Miguel
Ferreira salientou que este é
um grande desafio que vai
fazer questão de cumprir devido ao amor que sente pelo

clube, tendo como principal
objetivo elevar o voleibol
poveiro a níveis mais altos. Sofia Gomes frisou que
assume este compromisso
com novas responsabilidades e quer que todos tenham
uma prática desportiva bem
acompanhada e seguida de
boas instalações. O ex-atleta
Nuno Nogueira sublinhou
que quer ajudar da melhor
forma a secção agora com
funções na área adminis-

‘ESCOLA DE VERÃO’ DO CNP ENSINOU CRIANÇAS A VELEJAR
Chegou ao fim mais uma
edição da Escola de Verão
do Clube Naval Povoense.
A iniciativa decorreu sob
lema “Andar à vela é fixe”
e deu a oportunidade a várias crianças da região de
aprender a velejar. Segundo os responsáveis do projeto, alguns participaram
pela curiosidade de experimentar coisas novas, outros pelo ‘bichinho’ que o
projecto “Escola no Mar”
lhes deixou e também por

influência de pais ou amigos.
A “Escola de Verão” do CNP
teve como objetivos “trabalhar a Evolução das Capacidades Físicas, Motoras,
Cognitivas e Sociais dos praticantes através da prática de
Vela como desporto de excelência em oportunidades de
aprendizagem, tomada de
Decisão, Autonomia e gestão
de risco”.
Ao longo de 30 dias foram
muitas as aprendizagens e
competências desenvolvidas,

como salientou a pequena
Maria, de apenas 8 anos, que
descobriu no mar e na vela a
nova paixão e venceu “todos
os medos que tinha no primeiro dia”: “Aprendemos o
que são e como se fazem nós,
regras básicas de prioridade
no mar, aparelhar o barco,
manutenção do material, andar à vela, manobras como
virar de bordo, cambar, orçar
e arribar, manobras de endireitar o barco quando este se
vira”.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
MODALIDADES
Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

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

1ª JORNADA COM EMPATE AO CAIR DO PANO

UM POUCO DE
NORMALIDADE

Nem parece verdade, mas
os campeonatos profissionais iniciaram-se este fim de
semana e os adeptos voltaram aos estádios.
Foram mais de 500 dias
sem que os adeptos portugueses pudessem ver de
perto as suas equipas a jogar,
com a exceção de alguns jogos do Santa Clara nos Açores.
Chegou ao fim o silêncio
nos estádios e até na televisão um jogo passa a ter mais
emoção porque na realidade,
os adeptos são parte integrante do espetáculo.
Há jogadores que estão a
jogar pelo segundo ano nas
suas equipas e nunca tiveram o prazer de terem os
seus adeptos a torcer por
eles.
Para os próprios jogadores, a força do hábito poderá
ser de certa forma traiçoeira,
uma vez que estando habituados a jogar sem a emoção
dos adeptos, com certeza
que levará também o seu
tempo de readaptação no retorno à normalidade.

SABIAS QUE ...
... Bento é o jogador
com mais participações
na I Liga Portuguesa ? Foram 22 épocas a representar Benfica e Barreirense.

Quanto aos jogos, o campeão nacional abriu a liga
com uma vitória segura por
3-0 ao recém-promovido Vizela.
O Porto, com 100% da lotação disponível completa,
venceu o Belenenses Sad por
2-0, enquanto que o Benfica deslocou-se a Moreira de
Cónegos onde venceu por
2-1.
O Braga venceu o Marítimo enquanto que o Vitória
perdeu em casa com o Portimonense, na estreia de Pepa.
Uma das surpresas foi a
vitória expressiva por 3-0 do
Tondela sobre o Santa Clara,
onde o homem do jogo foi
Daniel dos Anjos, avançado
que na época passada esteve
ausente uns meses por problemas cardíacos.
Na segunda liga, a mesma emoção de sempre com
grandes confrontos onde todas as equipas prometem dar
luta em todos os jogos.
Finalmente, um pouco de
normalidade no nosso futebol… golos e a alegria dos
adeptos presente!

MARCÃO

O Varzim empatou 2-2
frente ao Chaves no arranque do campeonato da II
Liga. Embora o treinador
dos alvinegros considere
que a equipa tenha feito uma entrada “fortíssima”, justificou o resultado,
enaltecendo a capacidade
de resposta da sua equipa:
“O adversário conseguiu o
empate no primeiro remate
à nossa baliza. Na segunda parte, conseguimos algum ascendente apesar de
sofrer o golo, mas ao não
ganhar, o importante era
não perder” ... “fizemos

muitas coisas boas, na qual
a agressividade e a atitude
têm que estar presente, mas
somos uma equipa ambiciosa e fomos atrás do resultado
quando estávamos a perder”
reforçou o técnico, satisfeito
com o ponto alcançado.
Apesar deste regresso não

ter sido o mais desejado,
António Barbosa garantiu
que qualidade e dedicação
não vão faltar na procura
de melhores resultados.
Além do empate a duas
bolas, o jogo assinalou ainda o regresso do público
ao estádio do Varzim, após
ano e meio de ausência devido à pandemia. O estádio
do clube registou a presença de várias centenas de
adeptos, na grande maioria apoiantes alvinegros. A
próxima jornada está marcada para dia 14 (sábado)
frente ao Académica.

‘O RENASCER DAS CINZAS JUNTO DOS ADEPTOS’

Voltou a alegria do futebol. Os ingredientes que
compõem o jogo foram
repostos, a sua essência renasceu e o futebol ressurgiu
como se de uma fénix se
tratasse. O Rio Ave Futebol
Clube abriu portas à sua
família, que apareceu em
grande número para o primeiro duelo do campeonato. O sorriso das crianças,
o entusiasmo dos jovens, o
suspiro de alívio dos adultos e a gratidão dos idosos
foi notável em cada uma
das vezes que o torniquete
se abria para eles. Isto sim
é futebol! Frente a um histórico do nosso futebol, a
Académica de Coimbra, a
turma de Luís Freire deu
uma resposta cabal, com
um resultado esmagador,

que definiu o placar em cinco bolas a uma. O Estádio
dos Arcos emanou as energias necessárias para um
duelo intenso, empolgante
e com muito balançar das
redes. O objetivo é claro, o
foco é único e o desejo de ver
o clube de Vila do Conde de
regresso aos grandes palcos
fez-se sentir. Essas sinergias
que pairavam no ar contagiaram os jogadores que
conseguiram a primeira vitó-

ria de trinta e quatro. Sim,
leu bem. São trinta e três
os duelos que os Rioavista
ainda têm de travar para
provar que merecem mais...
O repto está dado, nos três
jogos oficiais realizados
esta época, a caravela fez
hat-trick de vitórias. O processo de jogo vai-se consolidando, as ideias vão-se assimilando e entrando uma
a uma nas cabeças dos jogadores, mas o trabalho está a
ser feito sobe vitórias, o que
é fulcrar em cada equipa de
futebol. Foi um excelente
regresso a casa e pela primeira vez em meses a bola
voltou a rolar bem perto
dos nossos olhos. Nunca
digam que é só um jogo
de futebol... Para nós, esse
jogo, é uma parte da vida!

Marcos Nanji foi um ponta de lança brasileiro que fez jus ao aumentativo pelo qual é (re)
conhecido: Marcão. Chegou à Póvoa em 1998. Reforçou o Varzim e logo consolidou as suas
credenciais de goleador depois de anteriores passagens por Penafiel e por Barcelos.
Teve um impacto tremendo no seio da equipa. Jogador experiente e finalizador nato, ajudou
de sobremaneira a amealhar pontos que foram elevando o nível competitivo dos Lobos do
Mar. Tornou-se uma referência de um conjunto sempre brioso e aguerrido, com sangue na
guelra. Em 1999/2000 ficaram às portas da subida à Primeira Liga.
As suas exibições e o seu lastro impressionante de golos levaram-no até ao escalão maior
onde representou Os Belenenses durante duas temporadas. Porém, a sua profícua etapa no
Varzim foi marcante ao ponto de Marcão regressar àquele cantinho à beira mar plantado para
terminar a carreira. Fruto do seu trabalho, inscreveu o seu nome na história centenária do
clube e deixou um legado saboroso que é recordado com emoção. É sinónimo de golo.

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de Conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, José Pereira: Cronista, Diogo Postiga: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer
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NELO TAMBÉM FOI CAMPEÃ
NOS JOGOS OLÍMPICOS
A Nelo Kayaks ajudou
à conquista de 25 das 36
medalhas na modalidade
de canoagem nos Jogos
Olímpicos.
A empresa de Vila do
Conde conquistou cerca
de 70% dos pódios no conjunto dos 12 eventos realizados em Tóquio. A marca
de Manuel Ramos é líder
na construção de caiaques

de competição e voltou a
comprovar a qualidade que
lhe é reconhecida ao equipar
os melhores atletas mundiais, guiando-os a 8 medalhas de ouro, 7 de prata e 10
de bronze. Dos 250 caiaques
e canoas usados pelas 50
equipas no Japão, 221 saíram da fábrica vilacondense,
sendo estes os sétimos Jogos
Olímpicos em que a Nelo

participa e os quintos como
fornecedora oficial.
A capacidade produtiva
anual está nas 4.500 embarcações, graças ao investimento feito nas novas
instalações em Fajozes e ao
trabalho de cerca de 180
pessoas, cruciais para o crescimento das vendas, sendo
que as exportações correspondem a 99% do negócio.

RECEÇÃO ESPECIAL PARA CATARINA MONTEIRO
Catarina Monteiro, nadadora do Fluvial Vilacondense que alcançou o
melhor resultado de sempre de Portugal no setor
feminino da natação nos
Jogos Olímpicos, regressou a casa e foi recebida
em festa por vários familiares e amigos no aeroporto Francisco Sá Carneiro. “Quem me conhece
sabe que o que me move
é a paixão pelo desporto,
o desafio diário e as pessoas envolvidas. Sou uma
pessoa realizada com o
meu trabalho. Foram dias
intensos, com emoções à
flor da pele e que fizeram
valer todo o caminho. Percebi quem são os que estão
comigo e percebi que são
realmente muitos e espe-

ATIRADOR FOI
20º CLASSIFICADO

Baptista ajudou o K4 500
português a chegar à final da
prova nos Jogos Olímpicos.
O canoísta fez equipa com o
esposendense João Ribeiro,
o bracarense Emanuel Silva e
vilafranquense David Varela.
O quarteto passou os quartos e as meias-finais, tendo
alcançado a oitava posição
na corrida decisiva, falhan-

ciais, aqueles que sonham
e que acreditam comigo de
verdade”. Catarina Monteiro
terá como um dos próximos
objetivos as Olimpíadas de
Paris em 2024.
MESSIAS BAPTISTA
FOI FINALISTA
O vilacondense Messias

EQUIPA LOBOS AVEROMAR BTT
FOI AO PÓDIO EM ESPOSENDE

A equipa Lobos Averomar BTT esteve em destaque no 1º BTT / XCO
de Esposende, prova pontuável para o Campeonato
do Minho. Miguel Simões
venceu no escalão de sub23
e deu um passo de gigante
para vencer o troféu, enquanto Manuel Pereira foi
segundo classificado lugar
em master 30. A próxima
competição da formação
averomarense está prevista
para setembro em Avis. Os
vencedores absolutos da
prova foram Vítor Santos
(AXPO/Firstbike
Team/
Vila do Conde) e Jéssica
Costa (Guilhabreu BTT).
Em juniores femininos ven-

do a ambição de conquistar uma medalha.

ceu Catarina Lopes (AXPO/
Firstbike Team/Vila do Conde), em cadetes femininos a
mais rápida foi Beatriz Silva
(Proteu Cycling Team-Casa

do Povo Retorta) e Leonor
Campos
(AXPO/Firstbike Team/Vila do Conde)
triunfou em pupilos/benjamins femininos.

João Paulo Azevedo
concluiu a qualificação na
prova de tiro dos Jogos
Olímpicos na vigésima
posição e não conseguiu
o passaporte para a final,
acertando em 120 dos 125
pratos.
O atleta falhou cinco e
só podia errar três, o que
comprova o nível elevado
da competição na modalidade de “Fosso Olímpico”com armas de caça. João
Paulo Azevedo conseguiu,
ainda assim, a melhor
prestação desde o 18.º lugar do seu treinador, Custódio Ezequiel, em Sydney
2000.

DUPLA EM DESTAQUE
NA PRIMEIRA ETAPA
DA COPA IBÉRICA 2021
Augusto Fernandes foi o
vencedor da primeira etapa
da Copa Ibérica 2021 realizada em Almada. O piloto
da Póvoa de Varzim esteve
em destaque na prova organizada pela Federação
Portuguesa de Motonáutica. Aquele que é conhecido
como “One man Show” foi
o mais rápido nas corridas
de Endurance GP1 e GP2.
Na mesma competição, mas
noutra categoria, participou
outro poveiro, Lino Araújo,
tendo o atleta balasarense
subido ao pódio em R/A
(run about) GP1 ao ser terceiro classificado.

24 | 12 AGOSTO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

REGIÃO

PROJETO DA PATRIPOVE PROMOVE LIGAÇÕES
ENTRE A PÓVOA DE VARZIM E ESPOSENDE
A PATRIPOVE - Associação de Defesa e Consolidação do Património
Poveiro celebrou no passado dia 9, na Quinta da
Ramalha, em Apúlia, um
Protocolo de Cooperação
para o desenvolvimento do
projeto”CRUZ, CONCHA
E AREIA “ PATRIPOVE
– Portugal. Este envolve
três entidades parceiras:
Federação Portuguesa do
Caminho de Santiago (representada pela presidente Ana Rita Dias); Juntos
Pelo Mundo Rural - Associação Ibérica de Defesa
de Caça, Pesca, Tradições
e do Mundo Rural (representada pelo presidente
Luís Gusmão) e Mareada
- Associação Cultural de
Apúlia (representada pelo
vice-presidente
Hélder
Cardoso).
A PATRIPOVE, como
associação a quem compete, de acordo com os
seus Estatutos, a defesa e
promoção do património
cultural material e material da Póvoa de Varzim,
Região Norte e Portugal,
fundou este projeto no âmbito do “Caminho de Santiago” (Caminho da Costa
- Portugal) e a “Cultura
das Masseiras” (Concelhos

da Póvoa de Varzim e Esposende). A entidade presidida
por Odete Costa frisa que os
três principais objetivos são
a Defesa e Promoção da Cultura Tradicional Portuguesa,
do Caminho de Santiago e
dos Campos Masseiras.
O projeto está assente em
várias dinâmicas; 1. turismo
regional e religioso (restauração, hotelaria, alojamento local); 2. gastronomia e
vinicultura; 3. artesanato e
moda; 4. agricultura biológica; 5. saúde e bem-estar;
6. empreendedorismo e 7.
ações solidárias.
Na sessão marcaram pre-

sença dirigentes de diversas
associações e entidades locais e nacionais, com destaque para o Modatex - Centro
de Formação Profissional
da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios
(representado pelo Diretor
Executivo José Manuel Castro), e que recentemente assinou um protocolo com a

Patripove para avançar com
um curso de tricotagem da
Camisola Tradicional Poveira, a iniciar em Setembro no
Modatex (Porto), o Clube
Taurino e Equestre Povoense, o Movimento Lírio Azul,
a AMAE - Associação de
Mulheres Aguiarenses Empreendedoras e membros do
Conselho Consultivo Patripove para as áreas do turismo, agricultura e história,
para além de empresários da
região.
No evento foram apresentados alguns dos produtos
que farão parte do projeto: 1.
Camisola Tradicional Povei-

ra e o GORRO com motivos alusivos a Santiago
(representada pelas artesãs poveiras Maria da Luz
Ferreira e Sameiro Maio)
e 2. Vinho “Tubarão”, produzido com uvas das masseiras (produtor Ricardo
Garrido).
Refira-se que o primeiro passo para o projeto “CRUZ, CONCHA
E AREIA” PATRIPOVE
– Portugal foi dado em
Maio deste ano, com a
assinatura de um protocolo de cooperação entre
a Federação Portuguesa
do Caminho de Santiago
e a Patripove, assinado
em Vila do Conde, numa
unidade hoteleira que acolhe peregrinos. O segundo
passo - dos mais importantes - foi envolver reputadas associações locais e
nacionais no projeto (Mareada - Associação Cultural; Juntos Pelo Mundo
Rural - Associação Ibérica). O terceiro passo será
a internacionalização do
projeto, com a entrada de
novos parceiros estrangeiros, que está a ser finalizado neste momento, sendo
uma parceria impactante,
mas que só será revelada
em setembro.
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CENSOS: PÓVOA, V.CONDE E ESPOSENDE AUMENTAM
POPULAÇÃO, BARCELOS E FAMALICÃO PERDEM
Os resultados provisórios
dos Censos 2021 dão conta que a Póvoa de Varzim,
Vila do Conde e Esposende
contrariam a tendência nacional do país e têm mais
população do que há uma
década.
Foram contabilizados em
território poveiro 65 mil e
320 residentes, o que signifi-

ca um acrescento de 1,4 por
cento em relação ao inquérito anterior. Rigorosamente
mais 922 moradores.
Em Vila do Conde foi ultrapassada a fasquia das 80
mil pessoas já que o Censos
registou 80 mil e 921 habitantes, mais 1388 do que em
2011, ou seja verificou-se um
acréscimo de 1,7 por cento.

Também Esposende tem
mais gente,em concreto 34
mil e 254 residentes, uma subida de 2,6 por cento, o que
já não acontece por exemplo
em Barcelos que, em dez
anos, perdeu três por cento
da sua população, tal como
em Vila Nova de Famalicão,
onde a redução foi menor,
mas foi de 0,2 por cento.

NOVO COMANDANTE
DA GNR EM ESPOSENDE

DOCAPESCA LANÇOU CONCURSOS
EM V. DO CONDE E ESPOSENDE

Paulo Farinha de Campos é o novo comandante
do posto territorial de Esposende da Guarda Nacional Republicana.
O militar foi recebido
pelo presidente da Câmara
Municipal numa reunião
em que foi dada a conhecer a parceria que a GNR
estabeleceu com a Guardia Civil espanhola e que
se traduz no destacamento
de dois elementos daquela
força militar em Esposende
para acompanhar e prestar
apoio aos veraneantes do
país vizinho.

A Docapesca lançou dois
concursos que muito interessam à região: um é para
a substituição do quebra-mar destacado do porto
de pesca de Esposende e
outro para a reabilitação e
ampliação do cais de descarga de pescado de Vila do
Conde.
Segundo a entidade tutelada pelo Ministério do
Mar que explora portos de
pesca e lotas, o investimento conjunto previsto com
estas duas intervenções ultrapassa os 900 mil euros.
A intervenção em Esposende representa um investimento de 338 mil euros e
prevê a construção de “um
quebra-mar flutuante constituído por oito pontões
de betão, dimensionados e
preparados para a amarração de embarcações de médio porte e pesadas, com
uma capacidade de sobrecarga elevada e adequadas
a aplicações exigentes”.
A obra em Vila do Conde
significa um investimento
de 570 mil euros e “visa a
substituição da plataforma
do cais por outra alteada,
com geometria similar. A

Benjamim Pereira deu as
boas vindas ao novo responsável e aproveitou o momento para debater aspetos
relacionados com a segurança no concelho, tendo
recebido das autoridades o
total empenho no reforço
do patrulhamento, sobretudo nesta época de verão.
Refira-se que o novo comandante da GNR já cumpriu serviço nos postos de
Barcelos, Ovar e Taipas,
além de ter participado na
missão da Agência Europeia
da Guarda de Fronteiras e
Costeira.

empreitada prevê também
a instalação de um cais flutuante, composto por uma
estrutura em betão reforçado. O acesso ao cais flutuante

será feito através de um patamar e de uma ponte de estruturas de aço metalizado,
instaladas na extremidade
jusante do cais”.

ESPOSENDE FINALIZA REMOÇÃO DO AMIANTO NAS ESCOLAS
Já foi assinado o auto de
consignação para a remoção
das coberturas em amianto
na Escola Básica de Forjães.
Depois de ter procedido a
idênticos trabalhos nos edifícios que são da sua responsabilidade, o Município de
Esposende prossegue com o
Plano de Requalificação e de
Beneficiação do parque esco-

lar, processo que contempla,
a breve prazo, intervenções
nas escolas básicas António Correia de Oliveira e de
Apúlia. No total, no processo de remoção de amianto, o
Município já investiu perto
de um milhão de euros. Nos
trabalhos a realizar nas três
escolas referidas serão investidos cerca de 450 mil euros,

despesa que será suportada,
a 100%, pelos Programas
Operacionais
Regionais
Norte 2020, financiada pela
Área Governativa da Coesão
Territorial, conforme medida adotada pelo Governo. A
remoção do amianto nos três
estabelecimentos de ensino
tem um prazo de execução a
rondar os três meses.
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TRADUZINDO O MARKETÊS

A GUERRA DOS UNIFORMES NAS OLIMPÍADAS
LUÍS MÁRIO

O Brasil foi ouro no futebol masculino e isso é motivo de orgulho aos brasileiros.
O bicampeonato vem num
momento decisivo, já que
a seleção perdeu em casa
a Copa América para seu
maior rival, a Argentina de
Messi.
Mas uma polémica que
envolveu o COB, (Comitê
Olimpico Brasileiro) a CBF,
(Confederação Brasileira de
Futebol), as marcas esportivas Nike e Peak, além dos
próprios jogadores, tirou um
pouco do brilho dourado do
ouro desta medalha.
Acontece que a Nike é a
patrocinadora oficial da Selecção brasileira de futebol
desde 1995 e fornece todos
os uniformes da esquadra
canarinha, além de ter sido
patrocinadora do COB em
2012 Londres e 2016 nas
Olimpíadas do Rio, não renovando o contrato para
2020 e deixando o caminho
livre para a Peak, uma marca
chinesa de material espor-

tivo, patrocinar o COB nas
Olimpíadas do Japão.
O patrocínio da Peak não
envolve dinheiro e sim o
fornecimento de milhares
de uniformes para todas as
modalidades olímpicas, seus
atletas e treinadores que fazem parte da delegação brasileira no Japão.
Pelo acordo, as equipas e
atletas individuais estariam
liberados em usar uniformes
de marcas patrocinadoras
das confederações esportivas ou de atletas individuais
nas competições, apenas estando comprometidos, em
caso de pódio, a usarem os
agasalhos oficiais da Peak ao
receberem suas medalhas.
Tudo ia bem com as outras
modalidades até que o futebol brasileiro subiu ao pódio
para receber a medalha de
ouro.
Numa demonstração de
falta de lealdade e compromisso, todos os jogadores
subiram ao pódio com a camisa da Nike e o fato da Peak
amarrado à cintura, cobrin-

do assim, a marca da patrocinadora também na calça.
Mas não quero me deter
na análise moral de tal ato e
sim em sua repercussão sobre o marketing dos agentes
envolvidos.
Logo após a divulgação
do acontecido, o COB se
pronunciou se desculpando
com o patrocinador oficial
e deixando uma indireta à
CBF em que diz que deve
dar mais atenção aos outros
esportes, já que o futebol é
autosuficiente.
Já a Peak, maior prejudicada, se saiu muito bem nas
redes sociais, postando uma
nota em seu Instagram, em
inglês, lamentando o ocorrido, além de dar uma espetada na concorrente, esclarecendo que a Nike não
é uma subsidiária da Peak,
diminuindo assim a imagem
da concorrente.
Para o público, que assistiu
de camarote essa lamentável
demonstração de falta de espírito esportivo e respeito às
regras, ficou a curiosidade

de conhecer quem é a Peak,
que viu seu nome divulgado
em todos os veículos de comunicação que cobriam as
Olimpíadas e os acessos em
suas redes sociais e site aumentaram exponencialmente, ou seja, o tiro saiu pela
culatra.
Se a intenção da CBF é da
Nike eram esconder a marca Peak com essa ação, ela
nunca teve tanta exposição
como agora.
Para a Nike e CBF ficou a
vergonha de não ter esportividade, não respeitar as regras e tentar levar vantagem
em tudo, como diria o campeão da copa de 70, Gerson.
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.

ESTATUTO EDITORIAL
1. O No�cias Onda Viva é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder polí�co e/ou religioso.
2. O No�cias Onda Viva dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se insere.
3. O No�cias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O No�cias Onda Viva tem como obje�vo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apar�dária e pluralista.
5. O No�cias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios é�cos e deontológicos inerentes à a�vidade jornalís�ca, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.
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MIÚDOS E GRAÚDOS VISITARAM A ONDA VIVA
Um grupo de crianças
e jovens que participam
no programa de férias de
verão do ATL ‘Miúdos e
Graúdos’ visitou a Onda
Viva na passada semana. A
vinda à estação de rádio da
Póvoa de Varzim inseriu-se na Semana da Ciência
e Tecnologia e permitiu
aos mais novos ficarem
a conhecer uma parte da
atividade desenvolvida nos
nossos estúdios, onde também funciona a redação do
jornal Notícias Onda Viva.
Os entusiastas pequenos
ouvintes tiveram oportunidade de participar e observar o desenrolar do programa “Mar’ao Vivo” com a
Mara Sofia.

OUVINTES PREMIADOS COM CD’S E BILHETES PARA O CIRCO
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UM RIO DE INCOERÊNCIAS E DISPARATES
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

No último artigo que aqui
publiquei, escrevi que à classe política não interessa legislar, com seriedade, sobre
o enriquecimento ilícito. Se
realmente tivesse interesse
em legislar sobre o assunto poderia fazê-lo de duas
maneiras: ou utilizando a
mesma estratégia que está a
usar para a Lei de Emergência Sanitária ou, por outro
lado, através de uma Revisão
Constitucional, de modo a
acabar com os entraves constitucionais que impedem

a tipificação desse crime.
Mas, nem de propósito,
dias depois de eu ter enviado o artigo para publicação,
eis que Rui Rio apresenta
uma proposta de Revisão
Constitucional, em nome
do PSD. Rui Rio que gosta
de se apresentar como o paladino da ética, que aponta
“fraca eficácia” do Ministério Público no combate à
corrupção, que afirma que
o PSD só apoiará “medida
pontual” sobre enriquecimento ilícito que seja “eficaz e constitucional”, tinha
agora a suprema possibilidade de alterar o quadro
constitucional vigente, de
modo a concretizar todo o
seu pensamento (se é que o
tem) de combate à corrupção e ao enriquecimento
ilícito. Vejamos então as “linhas de Força” apresentadas
pelo imaculado Rui Rio.
De entre as propostas
apresentadas destacam-se:
a redução do número de
deputados, dos atuais 230
para um intervalo entre 181

e 215, com a limitação a
dois mandatos, que passam
de quatro para cinco anos
cada. As legislaturas passam a ser de cinco anos e os
mandatos do Presidente da
República passam a ser de 6
anos, mantendo-se a limitação de dois mandatos consecutivos. O Presidente da
República poderá, se assim
o entender, presidir a reuniões do Conselho Superior
da Magistratura ou do Conselho Superior do Ministério Público, órgãos que, na
proposta social-democrata,
veem as suas composições
alteradas, com maioria de
membros não magistrados.
Outra das alterações propostas, é a possibilidade de
personalidades – sem que
se esclareça o critério de
escolha -, que não sejam deputados, participarem em
comissões de inquérito parlamentar, sem direito a voto.
A que titulo participam
em comissões de um órgão
que representa os cidadãos
eleitores? Qual a sua legiti-

midade? Qual o seu papel?
Qual o nível da sua intervenção? Serão observadores
externos para verificação
do normal funcionamento
das instituições democráticas? Enfim, uma perfeita
trapalhada, que, tentando
ser inovadora, é uma aberração jurídico-constitucional.
Como pode o leitor verificar, tudo grandes medidas
para combater a corrupção e
o enriquecimento ilícito. De
uma coisa não temos dúvidas: a coerência, entre o que
diz e o que faz, não é mesmo
o forte de Rui Rio. Mas se a
coerência não abunda, já o
disparate abunda e por demais. Querer, por exemplo,
que o Conselho Superior de
Magistratura e o Conselho
Superior do Ministério Público tenha a maioria dos
membros não magistrados,
só servirá para o poder político continuar a controlar estes órgãos. Por exemplo, Rui
Rio poderia ter proposto a
incompatibilidade de advogados serem membros destes

órgãos, ou seja, fará sentido
que, de manhã um advogado
esteja no tribunal a defender
uma causa, e à tarde esteja
a avaliar o Procurador que
deduziu a acusação ou o juiz
que está a julgar esse caso?
Mas o disparate vai ainda
mais longe quando a proposta de revisão da Constituição da República prevê,
na área dos direitos fundamentais, a possibilidade de
confinamento ou internamento de pessoa com grave doença contagiosa, por
razões de saúde pública,
sem decisão judicial. Ou
seja, um qualquer Director
Geral de Saúde, um qualquer Ministro, um qualquer
ajudante de Ministro pode,
por livre e espontânea vontade, mandar internar que
bem entender por razões
de saúde pública. Infelizmente, isto faz-nos lembrar
outros tempos, que ninguém quer que se repitam…
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

OTELO

DANIEL SÁ FERREIRA

Após o falecimento de
Otelo Saraiva de Carvalho o
país passou por alguns dias
em que se discutiu afincadamente o seu legado, particularmente a possibilidade de
ser decretado luto nacional
em sua memória.
As análises feitas ao percurso de vida de Otelo Saraiva de Carvalho centram-se habitualmente em três
elementos: o papel desempenhado na preparação e
na coordenação do golpe

militar de 25 de Abril de 74;
as funções desempenhadas
como comandante do COPCON nalguns dos momentos mais escaldantes da revolução e da transição para a
democracia em Portugal; finalmente, a sua participação
e papel liderante no projecto político que tinha como
braço armado a organização
terrorista FP-25.
Qualquer decisão tomada sobre este assunto seria sempre pelo menos tão
controversa como qualquer
avaliação unidimensional
que fizermos de uma personalidade histórica com este
percurso. O bom não lava o
mau, assim como o mau não
apaga o bom.
A decisão tomada acabou
por ser a mais fácil e, na minha opinião, correcta; pese
embora os argumentos utilizados para a ela chegar me
pareçam equivocados, para
não lhes chamar hipócritas
ou cobardes.

Tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da
República justificaram a não
decretação de luto nacional com base no precedente de tal não ter acontecido
aquando das mortes de outros capitães de Abril com
papel especialmente relevante na revolução e na transição para a democracia- Salgueiro Maia e Melo Antunes,
em particular.
Ora, não é por no passado se ter sido injusto que se
deve utilizar a injustiça como
padrão. Se se entendesse que
o momento o exigia, ou que
no futuro venha a ser exigido, erros do passado não
devem servir para justificar
erros do presente.
A justificação utilizada
acaba por ser uma forma ardilosa de contornar a questão de substância: deve o homem que coordenou o 25 de
Abril, mas que (pelo menos)
inspirou um grupo terrorista
que conspirou contra o es-

tado de direito num regime
democrático consolidado e
foi responsável pelo assassinato de 17 pessoas- uma
das quais um bebé de quatro
meses- merecer a honra associada à declaração de luto
nacional?
Se naquilo que respeita às
acções enquanto comandante do COPCON pode haver
a desculpa de que se viviam
os tempos mais conturbados da revolução, em que,
por exemplo, se assaltavam,
queimavam e colocavam
bombas em sedes de partidos políticos de esquerda no
Norte do país, numa espécie
de guerra civil de baixa intensidade; as acções atribuídas às FP-25 são injustificáveis.
Uma democracia e um
estado de Direito devem
respeitar-se. Se no que concerne aos chamados “crimes
de sangue” o envolvimento
de Otelo não foi cabalmente
demonstrado, no que toca à

dimensão política e à motivação revolucionária e terrorista qualquer leitura racional dos processos em causa
não deixa grande dúvida.
O homem que liderou
exemplarmente a acção militar que derrubou uma ditadura com 48 anos e que devolveu a liberdade ao povo
português não é maior do
que o Portugal democrático
em que colocou a primeira
pedra.
Esta é a opinião de alguém
que nasceu mais de 10 anos
depois do 25 de Abril, com
o distanciamento que o passar do tempo vai tornando
possível. Mas também de
alguém que não se esquece
que tem a agradecer a Otelo
Saraiva de Carvalho o papel
decisivo na revolução que
permite que hoje seja possível opinar livremente sobre
ele.
PS. Na próxima edição
voltarei às autárquicas na
Póvoa de Varzim.
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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.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

CRUZADAS DA MATEMÁTICA
DIVISÃO
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LAZER
ANEDOTAS
Um homem é parado pela polícia:
- O senhor passou num semáforo vermelho!
- O quê? Não passei nada! Eu não vi!
- Passou sim, que eu vi! Quero ver os documentos do carro!
- Não tenho!
- Não tem?! Como não tem?!
- Como é que eu ia ter se o carro é roubado?!
- Roubado?! Saia já do carro!
- Afinal lembrei-me! Eu tenho os documentos! Estão no porta-luvas ao lado
da pistola!
- O quê?! Uma pistola?
- Então?! Para matar o dono do carro!
- Você matou o dono do carro?!
- Sim, e pus o corpo no porta-bagagens!
Com a situação, o polícia chama reforços. Quando o chefe do polícia chega,
ele abre o porta-bagagens e não encontra nenhum corpo. Abre o portaluvas, não encontra pistola e encontra os documentos. O chefe confuso
pergunta:
- Então não tinha dito que tinha morto um homem, tinha uma pistola e
tinha roubado o carro?!
- Não! O polícia que me parou é que é um mentiroso! Se calhar também lhe
disse que eu parei no vermelho...
Na esquadra da polícia, aparece um cidadão e diz que quer se confessar. O
polícia pergunta:
- O que aconteceu?
E o homem:
- Doutor! Eu matei a minha sogra!
- Bem meu filho, você cometeu esse crime mas deveria estar muito alterado!
Não se preocupe, vá para casa e descanse. Está tudo bem!
- Mas doutor, eu enterrei a velha!
- Ah meu filho, viu que boa alma você é? Enterrou a sua sogra e assim já
evitou muita burocracia!
- Doutor! Mas quando eu estava enterrando, ela gritava que ainda estava
viva!
- Ó meu filho! E você não sabe que todas as sogras são mentirosas?
Funeral da sogra
A sogra morre e o genro liga para a funerária perguntando quanto seria o
total do serviço funerário.
- 10000€! - responde o atendente.
- Mas porque é tão caro assim? - pergunta o genro.
- Foi porque o senhor pediu muitas coisas. Se tirarmos o churrasco, as
bebidas, os doces, os salgadinhos e o karaoke, fica muito mais barato.
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MORTE, QUEDA, PRÉ-AFOGAMENTO
E ACIDENTES EM DIA COMPLICADO
A passada terça-feira foi
repleta de ocorrências na
região e de muito trabalho
para as autoridades de socorro e saúde.
No caso mais grave, um
homem de 55 anos, de nacionalidade francesa, foi vítima
de uma paragem cardiorrespiratória junto à Capela da
Senhora da Guia, onde foi
encontrado inanimado. Para
socorrer o senhor foram mobilizados meios dos Bombeiros de Vila do Conde,uma
ambulâncias do INEM, uma
Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A Polícia
Marítima tomou conta da
ocorrência e elementos do
Projeto “SeaWatch” também
colaboraram no auxílio. Depois de assistido no local e
de terem sido efetuadas manobras de reanimação, o cidadão foi levado para o hospital S. João, no Porto, onde
acabou por não resistir.
Entretanto, no mesmo dia,

outro homem sofreu uma
queda na ponte sobre o Rio
Ave em Vila do Conde. O
alerta chegou ao início da
tarde e a vítima ficou com
ferimentos que obrigaram ao
transporte para o Hospital
Pedro Hispano, em Matosinhos. No socorro estiveram
vários elementos e meios
dos Bombeiros de Vila do
Conde, ambulâncias SIV e
VMER e a GNR.
Outra situação que ia acabando em tragédia sucedeu

perto da hora de almoço.
Duas pessoas que se encontravam com dificuldades a
cerca de 100 metros da costa foram resgatadas numa
situação de pré-afogamento
na praia da Ladeira (Vila do
Conde). Pai e filho foram
salvos pelo nadador-salvador de serviço na zona e os
primeiros socorros foram
prestados no areal pelos elementos do Projeto “SeaWatch”, da Autoridade Marítima
Nacional. O alerta surgiu

às 12h05 e no apoio às vítimas estiveram também 6
elementos e 3 ambulâncias
dos bombeiros, que fizeram
o transporte para a unidade
hospitalar da Póvoa. O nadador-salvador apresentava
sinais de hipotermia e as
duas vitimas encontravam-se com índice de oxigénio
abaixo do normal. Ao local
também acorreram elementos e uma viatura complementar dos Delfins e a Polícia Marítima.
Finalmente, de referir que
uma colisão rodoviária na
A28, na zona de Beiriz, provocou um ferido. O alerta foi
dado às 13h38 e para o local
seguiram 6 elementos e dois
meios de socorro, um deles
dos Bombeiros da Póvoa de
Varzim, que transportou a
vítima ao hospital. Depois,
às 14h26, surgiu novo acidente em Touguinha, mas
só um meio de socorro teve
de deslocar-se ao sinistro.

ABSOLVIDO NETO ACUSADO DE AGREDIR AVÓS
O Tribunal da Relação
do Porto absolveu um homem acusado de agredir
e insultar os avós durante
três anos. Os juízes desembargadores consideraram
que, à luz da lei, o facto
de serem idosos não quer
dizer que sejam pessoas
particularmente indefesas.
Os maus tratos, associados

ao consumo de álcool, terão
sido cometidos entre 2017 e
2020, quando este homem
foi acolhido pelos avós depois da separação da mulher
e dos filhos. O Ministério
Público, que o acusava do
crime de violência doméstica, tinha recorrido depois
do tribunal de Vila do Conde também o ter absolvido.

Agora fica validada a decisão
do tribunal vilacondense,
tendo a Relação apenas admitido a existência dos crimes de injúria e ofensa à integridade física simples. No
entanto, como estes crimes
dependem de uma queixa,
que os idosos não apresentaram, não houve qualquer
condenação. Esta era já a se-

O TEMPO NA REGIÃO - 12 A 20 AGOSTO

gunda vez que o casal com
mais de 70 anos recebia o
neto, filho de pais emigrantes. Em 2019 já tinha sido
condenado a dois anos e
meio de pena suspensa pela
prática dos mesmos crimes
sobre mesmas vítimas. A
esta condenação juntam-se
duas outras por conduzir
sob o efeito de álcool.

12 agosto, quinta
“Um lugar silencioso 2”
- Cinema
Horário: 21h45
Local: Cine-Teatro
Garrett

13 agosto, sexta
“Os Monólogos da
Vagina” - Teatro
Horário: 21h
Local: Cine-Teatro
Garrett
“Onde está você, João
Gilberto?” - Cinema
Horário: 21h30
Local: Solar - Galeria de
Arte Cinemática

15 agosto, domingo
“O vaqueiro que não
mentia” - Teatro
Horário: 11h
Local: Centro de Memória de Vila do Conde

18 agosto, quarta
“Dartacão e os três
Moscãoteiros” - Cinema
Horário: 15h30
Local: Cine-Teatro
Garrett
“A viúva negra”
- Cinema
Horário: 19h
Local: Cine-Teatro
Garrett

19 agosto, quinta
“Sweet Thing, Infância à
deriva” - Cinema
Horário: 21h45
Local: Cine-Teatro
Garrett

20 agosto, sexta
“Insónia”, com Fernando Mendes - Teatro
Horário: 20h30
Local: Cine-Teatro
Garrett
Pub

