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SAÚDE

MAIS DE METADE DOS POVEIROS E VILACONDENSES
COM DUAS DOSES DA VACINA CONTRA A COVID-19
Os Centros de Vacinação da Póvoa de Varzim
e de Vila do Conde já tinham administrado acima
de 174.500 vacinas contra a
Covid-19 no final da passada semana. Os dados foram
revelados pelo Agrupamento de Centros de Saúde dos
dois concelhos. Naquela altura já haviamais de 103 mil
pessoas com pelo menos a
primeira dose e acima de
71.500 pessoas com a segunda dose.
Atendendo aos dados dos
últimos Censos, que apontam que a população poveira seja ligeiramente superior
a 64 mil habitantes e a de
Vila do Conde quase chegue
a 81 mil residentes, num total de 145 mil pessoas, cerca
de metade dos moradores
nos dois concelhos já estão
vacinados com duas doses.

Refira-se que neste momento encontra-se a funcionar o sistema “Casa Aberta”
que permite aos jovens com
idade igual ou superior a 16
anos serem vacinados com
a primeira dose e sem agendamento prévio, devendo
para esse efeito dirigirem-se
ao centro de vacinação correspondente à sua USF.
Recorde-se que o Pólo da
Póvoa de Varzim está instalado na antiga Escola do
Cruzeiro, em Aver-o-Mar, e
que o Pólo de Vila do Conde funciona no Pavilhão do
Parque de Jogos, na Avenida
Júlio Graça.
NOVOS CASOS
SOBEM NA PÓVOA E
BAIXAM EM V.CONDE
O último relatório de situação da Direção Geral da

Saúde com dados concelhios (entre 5 e 18 de agosto)
revelou tendências diferentes nos valores da incidência cumulativa a 14 dias de
novos casos de Covid-19 na
Póvoa de Varzim e em Vila

do Conde.
Desde o anterior boletim,
o município poveiro subiu
de 354 para 417 casos por
cada 100 mil habitantes, ou
seja, aumentou de 222 para
263 novos infetados reais

nessas duas semanas. O
concelho vilacondense desceu de 345 para 241 casos
por cada 100 mil residentes
no mesmo período, isto é,
diminuiu de 276 para 193
novos infetados reais.
Os dois concelhos totalizaram 456 infeções na última quinzena, registando-se
uma queda de 42 casos face
ao passado relatório concelhio de agosto. Refira-se
ainda que dois concelhos
vizinhos também subiram a
incidência: Famalicão - 344
e Barcelos – 340. O problema maior nas proximidades
mantém-se em Esposende,
que continua a aumentar
o número de novas infeções e apresenta agora uma
incidência cumulativa de
770 casos nas últimas duas
semanas por cada 100 mil
pessoas.
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EM FOCO

ACADEMIA POVEIRA BRILHOU EM
INGLATERRA NO DANCE WORLD CUP

A DANCEBOX - Performing Arts Center obteve a
melhor prestação de sempre nas finais mundiais do
Dance World Cup.
A escola de dança poveira esteve em destaque na
competição internacional
que decorreu entre 9 a 14
de Agosto na cidade inglesa de Telford.
Após ter conseguido
o apuramento de 13 coreografias na competição
nacional, seguiu-se um
percurso atípico de prepa-

ração devido à pandemia.
Apesar de alguns contratempos, a equipa de competição da Dancebox conseguiu
enviar 10 coreografias ao
DWC, conquistando 3 medalhas de ouro, 2 medalhas
de prata e 2 medalhas de
bronze nos estilos Hip Hop/
Street Dance e Dança Contemporânea.
Estes resultados deixaram
o director técnico e coreógrafo Ricardo Rios muito
feliz, conforme pode ler no
testemunho abaixo:

“Todo este processo de preparação, apesar de inconstante e incerto, obrigou-nos
a adaptar continuamente
o planeamento dos treinos,
mas revelou, mais uma vez,
o grande potencial humano
de superação face a qualquer
tipo de obstáculos. Foram
dois anos de expetativas adiadas e de incertezas constantes
derivadas da pandemia. Mas
mantivemos o foco e fomos à
luta, trabalhamos duro, tivemos a humildade de não nos
prendermos às desculpas das

circunstâncias e ao conforto
da preguiça, demos o nosso
tempo e talento para renovarmos e maximizarmos as
nossas coreografias/performances... e... CONSEGUIMOSSS!!! Os excelentes resultados obtidos são importantes
porque validam a qualidade
do nosso ensino, as ideias e
os contextos coreográficos
produzidos, a nossa linha pedagógica, a nossa qualidade
técnica e artística, etc... mas
o mais importante de tudo
é sentir a felicidade dos bai-

larinos e o seu orgulho em
pertencer à nossa grande
família DANCEBOX. Somos Portugueses, somos Poveiros, somos DANCEBOX!
Estes resultados são reflexo
de um trabalho em equipa,
onde está bem patente o
extraordinário ambiente, o
apoio das famílias e a sua
confiança nos professores
e na linha pedagógica da
Dancebox. Sem este apoio
não seria possível esta evolução técnica e artística da
equipa.”
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MUNICÍPIO
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MUNICÍPIO

FESTAS DA SENHORA D’ASSUNÇÃO
LANÇAM 250 ANOS DA IGREJA DA LAPA

Aproveitando a festa de
Nossa Senhora d’ Assunção,
foi descerrada uma placa
sobre as comemorações dos
250 anos da Igreja da Lapa
(1772-2022). O momento
decorreu no adro, no final
da eucaristia solene realizada na manhã do dia 15 que
foi presidida por Rui Valério,
bispo das Forças Armadas e
da Segurança. Ao longo dos
próximos meses serão realizadas diversas iniciativas
para festejar a efeméride na
paróquia liderada pelo padre
Nuno Rocha. Quanto ao dia,
que normalmente seria bem
mais festivo e animado por
milhares de pessoas, limitou-se ao ato religioso e, pelo segundo ano consecutivo, não
saiu à rua a mais emblemática procissão do concelho. No
exterior, destaque para o imponente tapete que foi colocado em frente a Igreja e que
deliciou as pessoas que por

ali foram passando ao longo
do feriado.
Entretanto, por estes dias
e desde o passado domingo,
pontificam já no exterior da
Igreja da Lapa as iluminações festivas que pretendem
assinalar os dois séculos e

meio do edifício. Num ano
importante para a paróquia
situada no bairro sul da cidade da Póvoa de Varzim,
este foi mais um momento
de evocação da efeméride
que sucedeu após uma missa presidida por D. Francis-

co Senra Coelho, Arcebispo
da Arquidiocese de Évora.
As luzes foram colocadas
na fachada poente, ou seja
de frente para o mar, pelo
simbolismo e importância
histórica que o mar tem para
a comunidade piscatória lo-

cal, dando destaque ao farol,
num trabalho do designer
Hélder Luís. Ao longo dos
próximos meses estão previstas diversas outras formas
de celebrar os 250 anos da
Igreja da Lapa, como atos religiosos e conferências,
Pub
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SOCIEDADE

PROFISSIONAIS DO CENTRO
HOSPITALAR LANÇAM E-BOOK
O Centro Hospitalar vai
lançar um livro digital com
conteúdos assinados por
profissionais das unidades
poveira e vilacondense. O
livro resulta de uma formação integrada por cerca
de uma dezena de grupos e
também de práticas e procedimentos já implementados
na vivência do quotidiano
hospitalar. “Da consulta de
educação terapêutica e da

importância no controlo da
Diabetes, à preparação para
o nascimento, da visita pré-operatória de enfermagem,
à capacitação da pessoa com
ostomia, é cada vez mais
amplo o alcance e os benefícios da literacia em saúde”,
realça a entidade, que revela
também que “os conteúdos
do e-book focam, ainda, os
campos das tecnologias ao
serviço das pessoas, a demo-

cratização da informação, o
contributo das novas tecnologias no contexto da Hospitalização Domiciliária, a literacia no enquadramento da
Alta Hospitalar e a própria
comunicação no âmbito dos
Cuidados Paliativos”. Com
coordenação científica da
Professora Doutora Cristina
Vaz de Almeida, o e-book é
lançado no próximo dia 7 de
setembro.

BOMBEIRO DE FERRO VOLTA
À PÓVOA EM OUTUBRO
A edição de 2021 do
‘Bombeiro de Ferro’ vai
realizar-se na Póvoa de
Varzim nos dias 23 e 24 de
Outubro. O evento é organizado pela Federação de
Bombeiros do Distrito do
Porto e marca o regresso
ao palco onde decorreu em
2017. Na altura, o Monte
de S. Félix, em Laundos,
acolheu esta competição
em que os participantes
locais costuma obter bons
resultados.
Recorde-se,
por exemplo, o último
triunfo da equipa feminina
da corporação poveira na
prova realizada no Porto
em 2019. No sábado haverá provas individuais e
no domingo será a vez das
coletivas.

POVEIRA NO MISS TEEN

Jasmim Correia foi a representante de Portugal no
concurso Miss Teen Universe
que decorreu em Manágua,
na Nicarágua, entre 21 e 28
deste mês. A poveira foi es-

colhida através do Miss Teen
Portugal, concurso para
adolescentes com até aos 18
anos. Jasmim Correia foi a
vencedora da seleção distrital e finalista da nacional.
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SOCIEDADE

DOIS ECO-AGRUPAMENTOS E 14 ESCOLAS
POVEIRAS COM BANDEIRA VERDE
Foram 14 as escolas da
Póvoa de Varzim que se
candidataram a mais uma
edição do Projeto Eco-Escolas. Agora chega a
confirmação de que todas obtiveram o galardão
em 2020-2021. Este é um
programa educativo internacional promovido pela
Fundação para a Educação Ambiental, cuja secção
portuguesa é a Associação
Bandeira Azul da Europa.
O crescimento de candidaturas e a elevada adesão
de estabelecimentos de ensino já tinha deixado satisfeito o município poveiro,
mas a atribuição da Bandeira Verde a todos vem
reconhecer o êxito no cum-

primento de diversas ações
ambientais.
Merecem especial destaque os dois agrupamentos
eco-escolas do concelho por
terem conseguido o pleno no
envolvimento da comunidade: Cego do Maio (que repete o sucesso do ano anterior,
com as escolas Eb 2/3, EB1/
JI do Século, EB1/JI de Argivai e EB1/JI da Giesteira) e o
de Rates (com as escolas Básica de Rates, EB1 da Granja – Praça, EB1 da QuintaBalasar, EB1 de Fontaínhas,
EB1 de Machuqueiras, JI da
Cruz - Balasar, JI de Laúndos e JI de NS Saúde. Falta
apenas referir a Escola EB
2,3 Dr. Flávio Gonçalves e o
Colégio de Amorim.

MORREU A MAIS
ANTIGA MILITANTE
DO PS PÓVOA

Faleceu a mais antiga militante do PS da Póvoa de Varzim. Elzira Beires morreu
aos 93 anos e estava filiada
no Partido Socialista desde 1974. Apesar da idade,
integrava atualmente a Comissão Política em funções,
“que lograva inspirar com o
seus exemplo e dedicação”,
realça a concelhia local,
através do presidente João
Trocado, que emitiu uma
nota a exprimir o profundo
pesar e a apresentar sentidas
condolências à família. O fu-

neral realizou-se na passada
segunda-feira de manhã no
cemitério 1 da cidade. Segundo o líder socialista, Elzira Beires “honrou o Partido Socialista e a cidade onde
viveu”, foi uma “referência
histórica, tendo assumido
ao longo da sua vida, com
sentido de ética, responsabilidade e generosidade, extensa participação cívica e
política, ao nível autárquico,
de forma verdadeiramente
livre e sempre em prol da
comunidade”.
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ECONOMIA

SÓCIOS DA AEPVZ LAMENTAM FIM DE ‘VANTAGEM’
Ao Notícias Onda Viva
chegaram manifestações de
desagrado de alguns sócios
da Associação Empresarial
da Póvoa de Varzim com
a decisão da recém-eleita
direção, liderada por Joaquim Araújo, em acabar
com o recebimento dos
valores de pagamento à Segurança Social (das firmas
sócias e seus funcionários)
tal como vinha a suceder
há vários anos.
A medida foi transmitida
aos visados numa reunião
na noite do passado dia 17
e terá sido invocado que a
associação não quer fazer
concorrência a gabinetes
de contabilidade. O certo
é que os empresários terão
sido surpreendidos com,
nalguns casos, um inesperado encargo e perda de

tempo e, ao que pudemos
apurar, na reunião foi transmitida aos dirigentes a referida insatisfação nomeadamente por uma comerciante
de Beiriz que lamentou que
não tivesse ocorrido diálogo e a situação tivesse sido
apresentada como um facto
consumado. Face a esta ação
irredutível por parte da direção, os visados - a lojista e
outros - preferiram não dar a
voz publicamente, mas confirmaram a surpresa e desagrado pelo inconveniente.
Esta foi uma decisão que,
pelo menos no que até agora
veio a público, foi a primeira
a ter impacto nos sócios da
Associação Empresarial da
Póvoa de Varzim. Aliás, na
página oficial da instituição,
existe uma lista de “vantagens de ser sócios” e lá apare-

ce: “Pagamento da Segurança Social (para não perder
tempo nas filas da Segurança
Social, efectue na AEPVZ o
pagamento mensal da Segurança Social da sua empresa
e funcionários)”.
Agora, pelos vistos, tal deixará de ser possível, mesmo
para quem tem as quotas em
dia na instituição, não obstante - e esse foi outro dado
adiantado por um outro sócio - existir nos quadros da
associação funcionários habilitados para o efeito.
Entretanto, a AEPVZ veio
a público revelar que “decidiu por unanimidade, na
reunião de Direção de 11 de
agosto, deixar de Processar
Salários dos seus associados”.
Num comunicado enviado à
Onda Viva é dito que a tomada de decisão teve em conta

vários aspetos. Num deles é
referido que “a AEPVZ não
deve realizar um serviço que
compete apenas aos contabilistas certificados” e “não
deve promover uma concorrência desleal com os mesmos, alguns dos quais até são
associados”.
O mesmo documento
acrescenta que “o Processamento de Salários está classificado como documento
interno de um serviço de
contabilidade” e que, “de
acordo com o Regulamento
Geral de Proteção de Dados,
a AEPVZ não reúne garantias suficientes de execução
das medidas técnicas e organizativas adequadas”. Finalmente, a entidade sublinha
que “tal tarefa não consta
efetivamente dos serviços
que divulgava aos associa-

dos, sendo disso exemplo
o que está expresso no site
da AEPVZ, não referindo
o Processamento de Salários”.
A nota de imprensa precisa ainda que “o comunicado com as necessárias
explicações foi realizado
pessoalmente a quem estava a ser assegurado este
serviço”, tendo a Direção
da AEPVZ pedido “aos associados que disponham
de contabilidade organizada e com contabilista,
que se dirijam aos mesmos com vista a que lhe
seja prestado o serviço; e
aos demais (com contabilidade não organizada e
sem contabilista) disponibilizou-se a encontrar em
conjunto solução e ajudar
na transição”.

360 MIL EUROS
PARA MELHORAR
ESTALEIROS
DE AZURARA
A Docapesca anunciou
a adjudicação da empreitada de reabilitação da infraestrutura de alagem de
embarcações dos estaleiros
navais de Azurara (Vila do
Conde) no valor de 360 mil
euros. A entidade do setor
empresarial do Estado, que
visa a exploração de Portos
de Pesca e Lotas, revela que
a “reabilitação enquadra-se
no âmbito da melhoria das

condições de trabalho dos
operadores destes estaleiros,
atuando na zona não permanentemente
submersa
do plano inclinado”. A mesma fonte acrescenta que “a
empreitada pretende repor
as melhores condições nos
elementos de betão armado
que suportam o sistema de
alagem das embarcações,
onde serão também instalados os novos carris”.
Pub
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FREGUESIAS

RUA DA FONTINHA PROLONGADA EM BEIRIZ
Em Beiriz já se circula na Rua da Fontinha. A
empreitada de prolongamento daquela artéria foi
recentemente concluída
e abriu ao trânsito a meio
da tarde do passado dia
15. Na cerimónia informal
participaram cerca de 100
pessoas, entre populares
e autarcas do concelho. O
investimento
pertenceu
ao Município da Póvoa de
Varzim e ascendeu a cerca
de 600 mil euros. As obras
duraram perto de seis meses e visaram prolongar e
melhorar a ligação da Praça da Margarida à rotunda
do Cruzeiro.
Para tal foi criada uma
via com dois sentidos de
tráfego e passeios pedonais que garantem uma
circulação mais ordenada,
segura e eficaz em pleno
centro da freguesia, melhorando o acesso às escolas e outros equipamentos
da zona, como fez questão
de realçar o presidente da
junta, Ricardo Silva. Amadeu Matias, responsável
por Beiriz no executivo da

União de Freguesias e anterior presidente, recordou
que este era um desejo bastante antigo da população,
ainda do tempo de presidência de Macedo Vieira, tendo
finalmente sido concretizado num dia de grande felicidade. Coube a Aires Pereira
concluir este longo processo e, além do já referido, o
atual presidente da Câmara
fez questão de sublinhar que
esta obra vai também ajudar
a criar condições para fixar
e aumentar a população em
Beiriz por permitir criar novos loteamentos.
Refira-se ainda que o novo
arruamento passa a receber
a circulação de autocarros
e faz a ligação ao Centro
de Recolha de Animais de
Companhia.
Uma nota negativa da obra
foi, no entanto, apontada
nos dias seguintes por vários
moradores e automobilistas.
As queixas, em concreto, referem-se a uma lomba que
terá uma altura exagerada,
na opinião de quem por ali
já passou, tendo inclusive
danificado algumas viaturas.
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OCORRÊNCIAS

SEGUNDO FURTO NA MESMA LOJA EM APENAS 3 MESES

A loja “Cavalinho”, na
Avenida Bento Martins
Júnior, nas Caxinas, Vila
do Conde foi assaltada na
madrugada do passado dia
19. Terão sido dois os larápios que, às quatro horas,
estroncaram a porta com
uma tampa de saneamento
e apanharam todos os objetos que puderam, entre malas, carteiras e porta-moedas, além de outros bens
que se encontravam na loja.
Os encapuzados fugiram
de forma rápida e para trás
ficaram somente três malas
e um rasto de destruição
no estabelecimento. Os

produtos furtados valiam na
venda ao público cerca de
10 mil euros, verba que é a
parte principal do montante do prejuízo sofrido agora
pelos proprietários, ainda
mal refeitos de outro ato criminoso semelhante levado a
cabo a 18 de maio. Ou seja,
passaram praticamente três
meses exatos entre ambas as
situações.
A Rádio Onda Viva falou
com o empresário da loja
que, desapontado com a sucessão de eventos complicados, pediu para não prestar
declarações gravadas. Ainda
assim, garantiu que a PSP

foi rápida a chegar ao local,
mas os polícias já não foram
a tempo de apanhar os assaltantes. Para tentar dissuadir
os criminosos, o comerciante defende a colocação, pelo
município, de câmaras de video-vigilância naquela zona
com diversas lojas. Da parte
da “Cavalinho”, a loja vai
agora passar a ter grades sólidas, que era algo que o proprietário queria evitar. As
autoridades assumiram a investigação do caso e refira-se
que ainda recentemente uma
loja da mesma marca, situada na Maia, também sofreu
uma situação semelhante.

GNR RECUPERA EM COIMBRA CARRO FURTADO NA PÓVOA
Um veículo que tinha
sido furtado na Póvoa de
Varzim no passado dia 5
foi recuperado pelas autoridades.
O autor do crime, um
homem de 44 anos, foi
também detido. A GNR,

através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, deteve-o no passado
dia 13 de agosto no concelho de Coimbra.
No âmbito da investigação, os militares realizaram
diversas diligências poli-

ciais que culminaram na
identificação do suspeito,
que se dedicava à prática
reiterada de crimes de falsificação de documentos e de
furtos de veículos, chapas
de matrícula e combustível.
A GNR não só recuperou

o veículo furtado na Póvoa
de Varzim, mas também diversas placas de matrícula
e recipientes destinados ao
furto de combustível.
O detido, já com antecedentes por crimes contra
o património, foi presente

a primeiro interrogatório
judicial, no passado sábado, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto,
tendo sido aplicada a medida de coação de prisão
preventiva, segundo foi
revelado.
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OCORRÊNCIAS

APREENDIDOS 300 MIL
ARTIGOS CONTRAFEITOS

A ASAE desenvolveu
uma operação na Póvoa
de Varzim, Vila do Conde,
Esposende, Trofa, Felgueiras e Fafe que resultou na
apreensão de 300 mil artigos falsificados avaliados
em 406 mil euros e que teriam como destino o mercado espanhol.
Os inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica estiveram
em várias fábricas, onde
encontraram produtos contrafeitos - têxteis, calçado,
acessórios e etiquetas –, e

também nas residências de
dois empresários apreenderam mais de 210 mil euros.
A ação decorreu nas últimas
semanas e implicou a realização de 11 mandados de busca
domiciliária, 20 em fábricas e
veículos e 6 de pesquisa digital a suportes informáticos.
A investigação, adianta a
ASAE, abrangeu o crime de
fraude sobre mercadorias,
uma vez que os artigos têxteis saíam da fábrica já finalizados e embalados, ostentando marcas internacionais
registadas e com etiquetas

de “Made in Portugal”, com
preço de venda ao público
com montantes similares aos
produtos originais, tendo
como destino, maioritariamente, o mercado espanhol”.
Foram também apreendidas
14 máquinas industriais, no
valor de 10.500 euros, 17.65
gramas de canábis e dois selos por suspeita de conterem
LSD.
Ao todo foram constituídos arguidos nove indivíduos, que foram sujeitos a
Termo de Identidade e Residência.

PSP CONTINUA APREENSÕES DE DROGA
A PSP deteve em Vila
do Conde um pescador
que estava na posse de heroína suficiente para ser
repartida em 15 doses e
uma quantidade de cocaína que permitiria a divisão
em 20 unidades individuais. O homem com 30
anos, residente na Póvoa
de Varzim, foi intercetado

cerca das 9h50 do passado
dia 19 por agentes da esquadra vilacondense que se
encontravam numa “ação
de prevenção criminal” na
Avenida de Portas Fronhas.
Face ao volume de estupefaciente envolvido, o suspeito
de tráfico foi notificado para
comparecer junto das autoridades judiciárias.

Uns dias depois, a 21 de
agosto, um estudante de 19
anos, residente em Valongo,
foi detido em Vila do Conde por suspeita de tráfico de
droga. A detenção ocorreu
às 5h30 quando agentes da
PSP em serviço de patrulhamento no largo Dr. Cunha
Reis intercetaram o jovem
na posse de haxixe suficien-

te para cerca de 35 doses
individuais. O detido foi
notificado para comparecer
junto das autoridades judiciárias, mas não se comhecem as medidas de coação.
Anteriormente, a PSP tinha apanhado um jovem de
19 anos, empregado fabril e
residente em Vila do Conde. O detido foi intercetado

por agentes da Esquadra
de Vila do Conde na rua
D na madrugada (00h40)
do passado dia 16, tendo
sido apreendidas 24 doses de haxixe e 3 doses de
liamba, assim como uma
balança de precisão. Desconhecem-se as medidas
de coação aplicadas pelas
autoridades judiciárias.

DOIS FERIDOS EM ACIDENTE DE TRABALHO

Um acidente de trabalho
provocou dois feridos ao
final da manhã do passado dia 13 na Rua Ramalho
Ortigão, na Póvoa de Varzim. Dois trabalhadores
da empresa transportadora
Torrestir ficaram feridos
quando descarregavam paletes com caixas de vinho
que tinham como destino
abastecer uma garrafeira
ali existente. Um problema
na plataforma do camião
terá originado a queda do
material e dos funcionários
(pai e filho). O socorro foi

prestado inicialmente por
populares e mais tarde por
elementos da ambulância do
INEM dos Bombeiros da Póvoa e a viatura SIV do Centro
Hospitalar. As vítimas, depois de estabilizadas, foram
transportadas para o serviço
de urgência do hospital poveiro, sendo que o elemento
mais velho estava em piores
condições que o mais novo.
BOMBEIROS CHAMADOS
A EMPRESA DE FAJOZES
Os bombeiros de Vila do

Conde foram chamados
a intervir num incêndio
que deflagrou na tarde
da passada sexta-feira na
empresa DB Schenker, na
freguesia de Fajozes. Um
equipamento
eletrónico
começou a arder e levou
à evacuação dos trabalhadores da empresa por precaução, mas a situação foi
rapidamente resolvida. O
alerta foi dado às 15h22 e
ao local acorreram uma
dezena de elementos e quatro viaturas da corporação
vilacondense.
Pub

12 | 26 AGOSTO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

REGIÃO

AUTARCAS LOCAIS ENTRE OS MAIS BEM PAGOS
Aires Pereira e Elisa
Ferraz figuram na lista de
autarcas que estão no nível salarial mais elevado
estabelecido por lei. Por
fazerem parte da lista de
68 municípios com mais
de 40 mil eleitores, os pre-

sidentes de câmara e os vereadores contam com uma
remuneração bruta que é
pelo menos 50% do salário
ilíquido do Presidente da
República. O valor do vencimento base indicado na tabela salarial dos presidentes

de Câmara (divulgada pela
Associação Nacional de Municípios) inclui os subsídios
de férias e de natal.
No entanto, a remuneração tem ainda outra componente: as despesas de
representação, pagas em 12

meses. Segundo revelou o
JN, que reuniu os dados e
fez as contas, os autarcas da
Póvoa de Varzim e de Vila
do Conde têm uma remuneração total bruta de 4 749
euros (3 635 euros de vencimento base + 1 114 euros

de despesas de representação). Nos concelhos vizinhos repetem-se estes
números em Famalicão e
Barcelos, mas não em Esposense, que tem menos
habitantes e o edil totaliza
4275 euros.

OBRAS NO PAVIMENTO DAA28
CONDICIONAM TRÂNSITO

Por estes dias decorrem
obras de beneficiação do
pavimento na A28 entre os
Nós de Sendim, em Matosinhos, e Estela, na Póvoa
de Varzim. A intervenção
tem uma extensão aproximada de 33,2 Km e está
a ser feita em horário noturno (das 21h às 7h), revelou a Câmara de Vila do

Conde. O objetivo é garantir
a segurança dos utilizadores da Autoestrada, que são
menos nesse período do dia,
atenuando a dificuldade que
seria executar em horário
diurno atendendo ao elevado tráfego daquela infraestrutura rodoviária. Quando
decorrem os trabalhos estão
previstos basculamentos de

trânsito e encerramento de
nós de ligação e haverá entrada e saída de veículos nas
zonas de obra pelo que a
circulação de tráfego encontrar-se-á condicionada. Aos
utilizadores da A28 é pedida
a máxima atenção e respeito
pela sinalização provisória,
assim como compreensão e
colaboração.

EXPOSIÇÕES COM TRAÇOS COMUNS NA PÓVOA, V.CONDE E ESPOSENDE
Os 500 anos da realização da primeira viagem
de circum-navegação do
globo terrestre, iniciada
por Fernão de Magalhães
e terminada por Sebastián
Elcano, estão a ser assinalados em diversas localidades da região.
Na Póvoa de Varzim
através da exposição
“Identidades Marítimas.
Memórias e representações”, que está patente no
Museu Municipal de Etnografia e História até fevereiro do próximo ano.
Em Vila do Conde a
mostra “Transferir saberes
através dos Oceanos – a
construção naval” pode
ser apreciada na Alfândega

Régia – Museu de Construção Naval de Vila do Conde
até ao final de 2021.
Em Esposende a exposição intitula-se “Patrimónios
Emersos e Submersos – Do

Local ao Global” e está disponível ao público no Forte
S. João Baptista, que foi recentemente reaberto.
Em todas elas são exibidas
pelas e materiais ligados ao

mar e às tradições locais.
O projeto “Circum—navegando…do local ao global”
é organizado pela Direção Regional da Cultura
do Norte e inclui parcerias

com diversos outros municípios como Viana do
Castelo, Caminha, Matosinhos, Porto, Gaia, Espinho, Ponte da Barca e
Sabrosa.
Pub
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PRAIAS PERTO DA OCUPAÇÃO
PLENA NESTE FINAL DE MÊS
Após um passado fim de
semana em cheio, várias
praias dos concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende estiveram
perto da lotação máxima nos
primeiros dias desta semana
e algumas atingiram mesmo
o limite definido pelas autoridades. O bom tempo que
se tem verificado tem ajudado à elevada procura das
zonas balneares, sobretudo
nesta parte final do período

de férias de muitos portugueses.
De acordo com a aplicação
InfoPraias, que disponibiliza
informação fornecida pelas
concessionárias à Agência
Portuguesa do Ambiente, no
concelho vilacondense atingiu-se a ocupação plena, por
exemplo, nas praias do Forno, Senhora da Guia, Olinda
e Turismo, enquanto a ocupação elevada foi atingida
em Árvore e nas Caxinas.

Já na Póvoa de Varzim foram bastantes as praias com
lotação quase esgotada, ou
seja dois terços de ocupação:
Lagoa, Verde, Hotel, Lada,
Beijinhos, Salgueira, Azul,
Carvalhido, Pontes, Codixeira, Esteiro, Fragosinho,
Paimó, Quião e Santo André.
Com dois terços da lotação, em Esposende, estiveram as praias Suave
Mar, Ofir, Apúlia (Couve
Norte) e Cepães.es.

ESPOSENDE ASSINALOU 449 ANOS DE MUNICÍPIO
E 28 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE

Esposende assinalou, no
passado dia 19 de agosto,
os 449 anos de Município
e os 28 anos da elevação a
cidade. O programa comemorativo iniciou-se com
o hastear das bandeiras,
na Praça do Município, ao
som da Banda de Música
de Belinho, com os hinos,
nacional e da cidade, entoados pela cantora esposendense Bel Viana. De
seguida realizou-se a missa
solene, na Igreja Matriz,
celebrada pelo arcipreste
Delfim Fernandes e abrilhantado pelo Grupo de
Câmara de Esposende.
As cerimónias presididas pelo edil Benjamim
Pereira prosseguiram com
a sessão solene que decorreu numa tenda instalada
na marginal, na qual foram
entregues várias distinções. A mais alta distinção
do Município - a Medalha
de Honra - foi atribuída ao
Reverendo Padre Avelino

Marques Peres Filipe, tendo sido distinguidos com a
medalha de Mérito Municipal os cidadãos João Nunes,
Manuel Barros, Luís Macedo, Albino Neiva, ao sargento-chefe Rui Caseiro, ao
capitão-de-fragata Luís Matias e à Escola António Correia de Oliveira, pelo seu 50º
Aniversário. Foi atribuída a
medalha de Mérito Despor-

tivo à Associação Recreativa
de Góios, pelo seu 25º Aniversário. Por bons serviços
foram distinguidos os funcionários da Câmara que
completaram 25 anos de serviço efetivo: Carlos Alberto
Pinheiro Domingues, Jaime
Alexandre de Melo Ferreira,
Luís Jorge Sacramento Guedes da Silva, Paulo Alexandre Lima Guerreiro, Paulo

Filipe Sá Pereira Miranda
Figueiredo.
OLÍMPICOS
HOMENAGEADOS
PELA AUTARQUIA
Os atletas Teresa Portela
e João Ribeiro foram homenageados pelo Município de
Esposende. A autarquia liderada por Benjamim Pereira

fez questão de reconhecer
a façanha da presença nos
Jogos Olímpicos de Tóquio.
Os dois canoístas tiveram
uma participação bastante
positiva e foram apontados
pelo edil como dois exemplos a seguir pelos jovens do
concelho numa cerimónia
que decorreu, precisamente, no Dia Internacional da
Juventude. Teresa Portela
e João Ribeiro foram brindados com a presença de
pequenos atletas dos três
clubes de canoagem do Esposende: CN Fão, GCDR
Gemeses e Associação Rio
Neiva.
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SERVIÇOS DE SAÚDE VÃO
CHEGAR A TODAS AS JUNTAS
Todas as Juntas e Uniões
de Freguesias do Concelho
de Vila do Conde responderam afirmativamente à
criação de Balcões SNS 24.
Nas respetivas sedes vai ser
possível garantir às populações o apoio necessário
para tratar de questões
relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde. A
Câmara Municipal revela
que as 21 Juntas e Uniões
de Freguesias irão aderir a

um protocolo entre a ARS e
os Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde para o
acesso e prestação de serviços digitais e de telessaúde
aos cidadãos. O objetivo é
criar as condições necessárias para uma maior proximidade e redução de barreiras a quem tem dificuldade
em lidar com os meios técnicos. Refira-se que os balcões
irão disponibilizar diversos
serviços como marcação

de consultas, a realização
de teleconsultas, a consulta
de exames e guias de tratamento, a renovação de
medicação, entre outros.
A autarquia vilacondense
sublinha que o Serviço de
Acesso Mediado é uma mais
valia quando o cidadão não
tem as condições necessárias
para efetuar os pedidos que
necessita e, por isso, permite
fazer-se representar por um
profissional do balcão.

ENTROU EM VIGOR NOVO
PLANO DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS
No Diário da República
da passada segunda-feira
apareceu publicado o Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra Incêndios
de Vila do Conde.
O documento entrou
em vigor e vai durar até
2030, contendo “as ações
necessárias à defesa da
floresta contra incêndios
e, para além das ações de
prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções
das diferentes entidades
envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndio”.
O plano foi aprovado
em junho pela Assembleia
Municipal e é constituído

por um “Diagnóstico” com
a caraterização física do
território, climática, da população, ocupação do solo
e zonas especiais, e a análise
do histórico e casualidade
dos incêndios florestais. Já
o “Plano de Ação” tem cinco “eixos estratégicos” que
são: “aumento da resiliência
do território aos incêndios
florestais”, “redução da incidência dos incêndios”, “melhoria da eficácia do ataque
e da gestão dos incêndios”,
“recuperar e reabilitar os
ecossistemas”, “adaptação de
uma estrutura orgânica funcional e eficaz” e, finalmente,
uma estimativa de orçamento.
O plano impõe “condicio-

nantes” como esta: “a construção de novos edifícios
ou a ampliação com aumento da área de implantação de edifícios existentes apenas são permitidas
fora das áreas edificadas
consolidadas, em áreas
classificadas na cartografia
de perigosidade de incêndio rural definida como de
média, baixa e muito baixa”. E nestes casos, “deve
ser garantida a distância
à estrema da propriedade
de uma faixa de proteção
nunca inferior a 50 m,
quando os mesmos sejam
confinantes com terrenos
ocupados com floresta,
matos ou pastagens naturais”.

CONGRESSO INTERNACIONAL
MARCADO PARA SETEMBRO
Vila do Conde vai receber
o Congresso Internacional
do projeto rurAllure. A autarquia revelou que o Teatro
Municipal vai ser palco deste
evento entre 8 e 10 de setembro. O certame será subordinado ao tema “Promoção do
Património Cultural e dos
Museus em Contexto Rural”.
O congresso tem como
objetivo analisar o recurso às atuais tecnologias da
informação, no sentido de
promover a ligação entre o
território e os viajantes que,
anualmente, o atravessam,
seja no cumprimento das
rotas de peregrinação europeia, seja na livre circulação
por percursos de verdadeira descoberta, potenciando
uma experiência em torno
do património.
Recorde-se que a Câmara
de Vila do Conde é o parcei-

ro português do Projeto rurAllure, que congrega uma
rede de instituições culturais
de vários países (museus,
bibliotecas, patrimónios naturais, associações civis, entre outras).
Esta foi criada para que,
em conjunto, possam beneficiar do fluxo de pessoas nas
rotas de peregrinação próximas, como é o Caminho de
Santiago de Compostela que
atravessa o concelho vilacondense. A participação é
aberta à comunidade através
de inscrição prévia para o
email rurallure@cm-viladoconde.pt.
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OBRAS EM FUTURO HOTEL NO MOSTEIRO DE SANTA
CLARA PROPORCIONAM NOVOS ACHADOS
Em Vila do Conde continuam a decorrer em bom
ritmo as obras de adaptação do Mosteiro de Santa
Clara em unidade hoteleira
e futuro Centro Interpretativo. Os trabalhos foram
recentemente
visitados
pelo executivo municipal e
tal permitiu avaliar a evolução da empreitada e as
atividades arqueológicas
que decorrem no interior
do edifício.
No decurso destas, segundo a autarquia, “foram
identificados importantes
elementos e de grande monumentalidade que reportam as várias ocupações
do Mosteiro de Santa Clara, desde um povoado da
Idade do Bronze e da Idade
do Ferro até à atualidade”.
A mesma fonte acrescenta
que “todos estes achados
arqueológicos irão contar
com mais rigor a história
deste ex-libris de Vila do
Conde, valorizando o futuro Centro Interpretativo
que será um equipamento
cultural de livre-acesso e
de usufruto dos vilacondenses”.
Relativamente à unidade hoteleira de 5 estrelas,
uma concessão no âmbito
do projeto Revive, continua projetada para abrir
ao público em 2022 e será
equipada com 85 quartos
e suítes, amplos espaços
exteriores, SPA, piscina exterior e restauração, tendo
como objetivo tornar-se
num espaço de referência
na região norte.

mara, Elisa Ferraz, que foi
recebina na freguesia pelo
presidente da Junta de Malta/Canidelo, Nelson Lopes.
Este equipamento desportivo coletivo, localizado no
espaço do antigo Ringue de
Canidelo, contempla recinto
de jogo com as dimensões
oficiais, balneários, bem
como sanitários para o público e arrecadações sob a
bancada, bar e posto de primeiros socorros.
ao público em visitas guiadas promovidas pela autarquia. Vai ficar instalada no
Palacete Melo, um emblemático edifício do século XIX
que beneficiou de obras de
requalificação e já se encontra pronto para receber os
jovens. A nova unidade de
alojamento turístico na cidade conta com quartos duplos
e camaratas, num total de 48
camas, dispondo também de
áreas de convívio, salas de
jantar e de pequeno-almoço, sala de estar, biblioteca,
marquise e jardim, além de
um Salão Nobre que poderá
albergar atividades de âmbito cultural abertas a toda
a comunidade. Recorde-se

que decisão de recuperar o
Palacete Melo para a instalação de uma Pousada da
Juventude esteve envolvida
em bastante controvérsia e
discussão política. A Movijovem é a empresa que vai
gerir o equipamento.
CANIDELO TEM
NOVO PAVILHÃO
O Pavilhão Municipal
Desportivo de Canidelo já
entrou em funcionamento.
As associações do concelho
de Vila do Conde passaram
a ter disponível o espaço
desde o passado sábado. A
abertura foi marcada pela
visita da presidente da Câ-

JOVENS ANDAM A
FAZER DESCOBERTAS
EM BAGUNTE
Na Cividade de Bagunte já
decorre mais uma campanha
de escavação arqueológica.
Os trabalhos estão a ser desenvolvidos pelo Gabinete
de Arqueologia da Câmara
Municipal, com o apoio da
União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e
Parada e da Associação de
Proteção ao Património, Ar-

queologia e Museus de Vila
do Conde. A intervenção
começou em meados de
agosto e prolonga-se por
quatro semanas, contando
com a participação de dezena e meia de alunos das
Universidades do Porto e
Coimbra, alguns deles vilacondenses, mas também
de concelhos limítrofes.
Segundo a autarquia, “os
trabalhos já executados
permitem antever a descoberta de importantes
estruturas arqueológicas,
que fornecerão novos dados para a compreensão
da evolução do povoado e
do modo de vida dos seus
habitantes, numa área que
nunca foi intervencionada
arqueologicamente”. A Cividade de Bagunte é Monumento Nacional desde
1910, sendo um povoado
fortificado que, embora romanizado, foi construído
antes da chegada dos romanos à Península Ibérica.

POUSADA DA
JUVENTUDE DÁ VIDA
A HISTÓRICO EDIFÍCIO
A futura Pousada da Juventude de Vila do Conde
tem sido dada a conhecer
Pub
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LISTAS AUTÁRQUICAS
O Notícias Onda Viva apresenta-lhe os primeiros candidatos aos
órgãos autárquicos nas eleições de 26 de setembro. Os debates vão
começar em breve na rádio, diariamente entre as 22h e 24h.

PÓVOA DE VARZIM

ESPOSENDE

Câmara Municipal
PS – João Trocado
CDU – Jorge Machado
CHEGA – Sónia Carvalho
IL – Ricardo Zamith
BE – Filipa Afonseca
CDS – Artur Castelo Branco
PAN – Diana Vianez
PSD – Aires Pereira

Câmara Municipal
CDS – José Paulo Areia Carvalho
CDU – Isabel Maria Novais
CHEGA – Paulo Martins
PS – Luís António Peixoto
PSD – Benjamim Pereira

Assembleia Municipal
PS - Silva Garcia
CDU – João Miguel Martins
CHEGA – António Miguel Rios
IL – António Teixeira
BE – Marco Mendonça
CDS – José Carmo
PAN – Diana Vianez
PSD – Afonso Pinhão Ferreira

Assembleia Municipal
BE – Manuel Pereira
CDS – João Oliveira Martins
CDU – Manuel Carvoeiro
CHEGA – Manuel José Pereira
PS – Tito Evangelista
PSD – Carlos Silva

Estela
PS - Silvina Carvalho
CDU - Pinto Carvalho
CHEGA - Manuel Barreto
LEI - Vítor Correia
PSD – Armandino Domingues
Laundos
PS - Diana Campos
CDU - António Silva
CHEGA - Ângela Ferreira
PSD – Félix Marques
Rates
PS - Rosa Branca Martins
CDU - José Rui Ferreira
CHEGA - Carlos Sidrais
PSD – Paulo João Silva
Aguçadoura e Navais
PS - Luís Paço
CDU - José Armando Correia
CHEGA - José Vasconcelos
PSD – Fernando Eusébio Rosa
Aver-o-Mar, Amorim e Terroso
PS - Joaquim Vilar
CDU - Rui Lopes
CHEGA - Paulo Jorge Pires
BE - Armandina Lage
UAAT – Carlos Alberto Maçães
Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai
PS – Miguel Nascimento
CDU – Miguel Andrade
CHEGA – Mário Pontes Lima
BE - Antonino Cadeia
IL - Filipe Silva
PSD – Ricardo Silva

Câmara Municipal
CHEGA – António Luís Vilela Baptista
IL – José Filipe Queirós dos Santos Carneiro
BE – António Manuel Louro Miguel
NAU – Maria Elisa de Carvalho Ferraz
CDU – Hugo Rei Ramos Amorim
CDS – Artur Sousa do Bonfim
PS – Vítor Manuel Moreira da Costa
PSD – Fernando Pedro Ramos Soares
PAN – João Paulo Alves
Assembleia Municipal
CHEGA – Sérgio Henrique Ferreira Gomes
PS – Ana Luísa Beirão
PSD – Carlos Manuel Duarte de Oliveira
CDS-PP – José Afonso Ferreira
BE – Sílvia Raquel Marques Agra
CDU – Vítor Hugo Lopes
PAN – João Paulo Alves
NAU – Lúcio Maia Ferreira
IL – Jorge das Neves Freitas

Assembleias de Freguesia
Assembleia de Freguesia
Antas
PS – Anabela Lajoso
PSD – Manuel José Viana
Forjães
PSD – Vítor Quintão
LIF – Manuel Ribeiro

Árvore
CDU – Francisco Duarte Gonçalves Mangas
NAU – Carlos Alberto de Sousa Correia
CDS – José Carlos Ferreira Pena
PS – José Mário da Silva Martins
PSD – Joaquim Fernando Pereira Soares

Gemeses
CDS – José Paulo Martins
PS – Pedro Nuno Leite
GC – Eduardo Oliveira Maia

Aveleda
PS – Armando Ferreira da Silva
CDU – Ana Mónica Ferreira Tomás da Silva
PSD – Pedro Pereira da Silva

Vila Chã
LIV – Mário Boaventura

Azurara
CDU – António Carlos Vila Boas de Campos
NAU – Carlos Manuel Coutinho da Silva
PS – Pedro Ricardo Mesquita da Silva Rocha
PSD – João Paulo Carneiro Justo

Assembleias de Freguesia
Balasar
CDU - Fernando Moreira
CHEGA - Fernando Fonseca
CABEM - Pedro Malta
PSD – José Araújo

VILA DO CONDE

Apúlia / Fão
CDS – Manuel Torre
CDU – Manuel Laranjeira
CHEGA – António Roxo
PSD – Valdemar Mota Faria
PS – Ânia Peixoto
LIPAF – Manuel Melo
União Belinho/Mar
CDU – Ângelo Miguel Merrelho
CHEGA – Emanuel Ramos
PNT – Manuel Lima de Abreu
PS – Alexandrina Lima
PSD – Manuel Martins de Abreu
Esposende, Marinhas e Gandra
CDS – Tânia Lima da Mota
CDU – Afonso Carvalho
CHEGA – Manuel Cunha
PS – Tito Evangelista e Sá
PSD – Aurélio Neiva

Fajozes
CDU – Carlos Nunes Almeida Lucas
NAU – Sílvia Maria Areal Rodrigues Lomba
PS – Eduardo José Gomes Pires
PSD – Pedro Gonçalo Soares Tojal de Meneses
Gião
CDU – Vasco Manuel Sousa Durães
LIG-NAU – Sónia Cristina Macedo Porto Soares
PS – Carlos Bernardino Marques Alves
PSD – Susana Maria Moreira Azevedo Ramos
Guilhabreu
CDU – Rute Florentina Gonçalves Gomes da Silva
NAU – Joaquim dos Santos Azevedo
PS – Joaquim Cândido Azevedo Moreira
PSD – Hugo António Azevedo Costa

Fonte Boa/Rio Tinto
CDS – Rui Manuel Gonçalves
PS – José Catarino Oliveira
PSD – Carlos Escrivães

Junqueira
CDU – Joana Isabel Pinto de Jesus
NAU – Elisabete Maria Silva Fernandes
PS – Carlos Manuel Neves Baptista
PSD – Maria Eduarda Pereira Curval

Palmeira de Faro/Curvos
CHEGA – Luís Correia
UPC – Fernando Carvalho
PSD – Mário Fernandes

Labruge
MPL – Silvino Moreira Marques
CDU – Diogo Filipe dos Santos Castanheira
PS – André Filipe Moreira dos Santos Araújo

PESQUISA:
CARLOTA GOMES

Macieira da Maia
CDU – Rui Manuel Rei Ramos Amorim
NAU – Filipe Joaquim Pereira dos Santos

PS – José Carlos Azevedo Pereira
PSD – Miguel Nuno Andrade Oliveira Carneiro
Mindelo
MMM – Cláudio Filipe Rodrigues Matos
CDU – Paulo Rogério Ramos
BE – Bruno Filipe Silva Maia
PS – Nuno Miguel Ribeiro Coelho
PSD – Eurico Serafim Silva de Oliveira
Modivas
CDU – António Jorge Alexandre Marques
NAU – António Ferreira Dias Costa
PS – Sandra Cristina Oliveira da Rocha Marques
PSD – André Romão Maia Araújo
Vila Chã
CDU – Jorge Manuel Rodrigues Pereira Gomes
NAU – Joaquim Dias Moreira
PS – Carla Maria Fonseca da Silva
PSD – António Manuel Cardoso Alegre
Vila do Conde
Chega – Jorge Manuel Gomes da Silva
CDU – Gualter Gomes Sarmento Leite
PS – Isaac Filipe Serrão Braga
PSD – Torcato Moreira Marques
IL – José Filipe Queirós dos Santos Carneiro
BE – Leandro Miguel Marafona Martins
NAU – Maria Cristina da Costa Campos
CDS – João Miguel Lanhoso Pinto Larangeira
Vilar do Pinheiro
CDU – Ricardo Licínio Ferreira da Silva
NAU – Tânia Alexandra Pereira Dias Campos
PS – Nuno Filipe Sanches Moreira
PSD – José Miguel Pinto Pereira
Bagunte, Ferreiró,
Outeiro Maior e Parada
CDU – Nádia Pinto Marques
PPT – Bernardino Vilas Boas da Silva
Fornelo e Vairão
MIFV – Serafim Fernandes Ramos dos Santos
NAU – Ana Raquel Carvalho de Sousa
CDU – Carla Alexandra Ramos Souto
PS – Hugo Miguel Martins Fernandes
PSD – Joaquim Carlos Moreira da Costa
Malta e Canidelo
CDU – Carlos Augusto Rodrigues Silva
PS – Paulo Jorge Amorim Silva
PSD – José Pedro Martins Costa
Retorta e Tougues
CDU – António Carlos de Sousa Mendes Pereira
NAU – Rita Fernanda Amorim Costa
PS – Carlos Manuel da Costa Bento
PSD – Carlos Manuel Figueiredo Soares
Rio Mau e Arcos
CDU – Ana Isabel da Costa Ferreira
CDS – Manuel José Vieira Lopes
PS – Miguel de Sousa Campos
PSD – Nelson da Silva Pereira da Costa
Touguinha e Touguinhó
Chega – Carlos Fernando Lopes de Oliveira Sousa
CDU – Luís Eduardo Rodrigues Duarte da Silva
PSD – Inês Filipa Faria Costa
UTT – Ilídio Santos Gomes
Vilar e Mosteiró
CDU – José Manuel da Silva Souto
VIMOS – Amândio José Couteiro da Silva
PS – Flávio Daniel da Silva Maia
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FUTEBOL

QUANDO CONTROLAS O MEIO-CAMPO
ESTÁS SEMPRE MAIS PERTO DE DOMINAR
RUI RODRIGUES
autor da rubrica
“Pontapé de Canto”
na Rádio Onda Viva,
à terça-feira, depois das 17h,
com análise às prestações de
Varzim e Rio Ave

Em futebol a organização
e a sistematização de princípios e articulações entre a
forma como atacas e defendes é a base para os coletivos
pensarem e definirem o jogo,
havendo sempre mecanismos de coberturas, apoios
e equilíbrios que favorecem
o crescimento de uma ideia
de jogo. A criação de espaços ofensivos de finalização
depende em parte da circulação de bola e qualidade e
ritmo de passe imposta no
corredor central. As ações

ofensivas são potenciadas
pela capacidade de os médios criarem movimentações de rutura e aparecerem
também em zonas de finalização, as dinâmicas e mobilidade das estruturas é determinada pelo jogo posicional
específico dos médios, estes
poderão favorecer as diagonais posicionais dinâmicas
e através de comportamentos posicionais adequados
poderão tornar a equipa
menos exposta após a perda
em momentos de transição

FORMAÇÃO VITORIOSA

O Varzim já começou a
disputar a primeira fase do
Campeonato Nacional da
II Divisão de Sub-19. Os
alvinegros estão integrados
na série A e estrearam-se
com uma receção ao Merelinense, tendo vencido por
3x2, com golos da autoria
de Tiago, Grilo e Enzo. Os
restantes adversários são o
Barroselas, Freamunde, Nogueirense, Atlético Arcos,
Meirinhas, Chaves, Amarante e Trofense. O Varzim
terá de ficar nos dois primeiros lugares para alcançar
a fase de subida ao escalão
principal de juniores.
Entretanto, soube-se que
não haverá derbi no Nacional de iniciados. Varzim e
Rio Ave estão a competir
em séries diferentes na primeira fase do Campeonato
Sub-15. O sorteio dividiu os

defensiva. Os equilíbrios
dinâmicos são potenciados
através de uma boa ocupação dos espaços em largura
a atacar e a defender.
No derby entre vizinhos, o
Rio Ave venceu por 0-3, foi
a equipa com melhores índices de finalização e melhor
interligação dinâmica entre
setores. O Varzim entrou a
pressionar alto e agressivo
durante os primeiros 30 minutos, a alteração estratégica
de construção do Rio Ave a
três melhorou a fluidez da

TROFÉU ONDA VIVA

Esta temporada vamos
atribuir um troféu ao jogador mais pontuado de cada
clube segundo a avaliação
do relatador André Veloso
e dos comentadores José
Pedro Marques e Rui Rodrigues. Eis a atual classificação.
VARZIM

72 clubes participantes em
seis grupos de 12 equipas de
acordo com a localização.
Ora, os varzinistas ficaram
na série A e estrearam-se
no terreno do Vale do Conde com um triunfo por 2x1
(Martim e Emanuel apontaram os tentos da vitória),
sendo os restantes adver-

circulação de bola e ligação
intersectorial da equipa. Foi
um jogo intenso e disputado entre duas equipas com
ideias e princípios organizacionais e comportamentais
diferentes com e sem bola.
Parabéns aos adeptos das
duas equipas pelo colorido
e apoio constante que deram
às suas equipas. O futebol
para mim só tem sentido
com público pois eles são
a alma e com a sua paixão
acrescentam beleza única ao
espetáculo.

Heliardo 36
Murilo 36
André Micael 34
João Reis 34
Ricardo 32
Cássio 32
Nuno Valente 32
Luís Silva 32
Tavinho 31
Luís Pinheiro 30
Zé Tiago 30
Agdon 28
George Ofosu 25
Assis 24

sários: Chaves, Famalicão,
Aveleda, Vitória SC, Merelinense, Barroselas, Gil Vicente, Palmeiras, Vianense e
Braga.
No que diz respeito aos
rioavistas, na série B, o arranque foi em casa diante do
FC Porto e registaram uma
derrota por 6x0.

André Leão 20
Lessinho 8
Raí 6
RIO AVE

Gabrielzinho 43
Guga 42
Costinha 41
Joca 39
Aderllan Santos 38
Hugo Gomes 38
Sávio 38
Pedro Mendes 36
Jonathan 34
Zimbabwe 32
Ukra 28
Zé Manuel 26
Rúben Gonçalves 18
Aziz 14
Ângelo Meneses 12
Ronan 11
Pedro Amaral 10
Vítor Gomes 10
Fábio Ronaldo 8
Leandro 2

CONCURSO - II LIGA DE FUTEBOL 2020/21

Com o recente retomar dos campeonatos de futebol, o Notícias Onda Viva voltou a convidar os participantes da primeira edição do concurso sobre os jogos do Varzim e do Rio Ave. Durante esta temporada, quinzenalmente, aqui vamos trazer novamente esses palpites que se esperam certeiros por parte do painel. Cada resultado exato vale três pontos e no caso de acerto apenas na vitória/empate/derrota será atribuído um ponto. No final da temporada cá estaremos outra vez para perceber quem será o sucessor de Pedrinho Rocha, que desta vez não participa por estar
a colaborar diretamente com o Varzim. Os ‘craques’ que tudo farão para mostrar os dotes fora de campo são: José Ricardo (novidade), treinador de
basquetebol; Andrea Silva, vereadora na Câmara da Póvoa de Varzim; Paulo Areal, empresário e dirigente associativo; Lúcio Pereira e José Torres (novidade), antigos jogadores e treinadores; Rui Maia, administrador do Grande Colégio; Paulo Morim, treinador de futsal; Pedro Gomes, vice-presidente
da Câmara de Vila do Conde; Rui Jorge Santos, advogado e dirigente desportivo; Maria José Correia, diretora do Centro de Emprego Póvoa / V.Conde.
Nacional 1x1 Varzim

Nacional 0x0 Varzim

Nacional 1x1 Varzim Nacional 0x1 Varzim

Nacional 0x2 Varzim

Nacional 1x1 Varzim

Nacional 2x1 Varzim Nacional 2x0 Varzim

Rio Ave 1x0 Leixões

Rio Ave 1x1 Leixões

Rio Ave 3x1 Leixões

Rio Ave 1x0 Leixões

Rio Ave 1x0 Leixões

Rio Ave 2x1 Leixões

Rio Ave 2x0 Leixões

Rio Ave 1x1 Leixões

RUI JORGE
SANTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA

ANDREA
SILVA

PEDRO
GOMES

LÚCIO
PEREIRA

JOSÉ
TORRES

PAULO
AREAL

RUI
MAIA

Nacional 1x1 Varzim Nacional 0x1 Varzim
Rio Ave 1x0 Leixões Rio Ave 3x1 Leixões

PAULO
MORIM

JOSÉ
RICARDO
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ENGODO RENDE VITÓRIA GORDA NO DÉRBI
Depois de um longo jejuNunca o pregão “no aproveitar é que está o ganho “
corresponde tanto ao que
se passou no dérbi entre
poveiros e vilacondenses.
Um Varzim a entrar forte no
jogo, disposto a criar mossa
na baliza adversária, mas a
pecar novamente na finalização. Definição sofrível no
último passe e ineficácia na
hora do remate, permitiram
aos rivais paulatinamente
equilibrar o rumo dos acontecimentos. Aos 28m, conseguiram o primeiro remate
enquadrado à baliza de Ricardo Nunes, que defendeu com relativa facilidade.
Nesta fase, já os pupilos às
ordens de Luís Freire conseguiam contrariar o ascendente dos poveiros, acercando-se mais facilmente de
zonas de finalização. Ao minuto 38 conseguiram rematar para uma defesa apertada
de Ricardo, e na sequência o
defesa Costinha, já amarelado, travou o contra ataque
de forma passível para ser
admoestado pela segunda
vez. Não foi esse o critério
de André Narciso, que mereceu fortes críticas no final
do jogo por parte do técnico
António Barbosa. E como
um mal não vem só, quan-

do os Lobos do Mar atacavam, um alívio em jeito de
assistência do central Hugo
Gomes, permitiu a Gabrielzinho isolar-se e inaugurar
o marcador, aproveitando o
mau posicionamento, tanto de Luís Pinheiro como
do central André Micael. O
intervalo estava próximo e
foi em desvantagem que os
poveiros prepararam no balneário a estratégia para tentativa de remontada.
Quando se esperava a reação do Varzim, foi mesmo
o Rio Ave a aproveitar dois
lances com oposição paupérrima para “matar” o jogo.

Joca e Guga foram os marcadores, para gáudio de uma
falange rioavista que não
conseguiu superar na vitória o entusiasmo e o apoio
incondicional dos adeptos
alvinegros, que nunca desistiram de puxar pela equipa.

Aos 64m, Costinha acabou
mesmo por ser expulso,
num lance bem menos gravoso do que o da primeira
parte, mas a equipa rioavista
teve argumentos no banco
para quebrar qualquer tipo
de reação alvinegra.
O QUE DISSERAM
OS TREINADORES
Luís Freire: “Houve um
domínio inicial do Varzim,
obrigando-nos a muita
concentração defensiva. A
partir do golo, a nossa equipa soltou-se, evidenciando
qualidade individual e cole-

PRESIDENTES DISPENSARAM CAMAROTE
Enquanto António da
Silva Campos assumiu
presença no banco dos suplentes, Edgar Pinho vestiu
a camisola alternativa alvinegra (a tal das siglas poveiras ) e viveu as emoções
do derby na bancada, junto
aos adeptos. Foram cerca
de um milhar os privilegiados, com perto de uma
centena a vestirem de verde
e branco. Condicionantes
da pandemia que ainda vão
ditando algumas restrições
e infelizmente deixaram
fora do estádio fiéis adeptos
varzinistas que não conse-

guiram o bilhete de acesso.
Há registo de muitos sócios
desiludidos e frustrados, que
mesmo com mais de 50 anos
de filiação e com presença
habitual no velhinho estádio
alvinegro, tiveram de resig-

naram a esta triste realidade.
EQUIPA FEMININA
REFORÇADA
O Varzim divulgou 10 novos reforços para a equipa

feminina que vai estrear-se
esta temporada no escalão
principal. Do Braga chegam
a guarda-redes Patrícia Ferreira; a defesa Ema Braga
Gonçalves, uma poveira; a
central Maria Teixeira Mal-

tiva para uma reentrada na
segunda parte, onde conseguimos resolver o jogo em
poucos minutos. Mesmo
a jogar com menos um, os
que saíram do banco foram
competentes para travar um
Varzim que nunca desistiu
de lutar”.
António Barbosa: “Os
adeptos estiveram ao nosso
lado do princípio ao fim,
num jogo especial e em que
todos desejávamos outro
resultado. Não conseguimos marcar nas ocasiões
que construímos e sofremos em situações em que
temos que ser mais rigorosos. Contudo, em relação
ao desempenho da equipa
de arbitragem, sentimo-nos
prejudicados. O critério tem
que ser igual do primeiro ao
último minuto. Neste jogo
ficou uma expulsão por ser
sancionada ainda em igualdade e foi isso que disse
ao juiz no final do jogo. Em
Coimbra
sonegaram-nos
um golo e começa a ser fácil decidir contra o Varzim.
Estamos num processo de
construção e implementação de processos e, com
trabalho e empenho, conseguiremos as vitórias que
esta brava gente da Póvoa
merece”.
va; a atacante Beatriz Barbosa, a extremo Mara Gabriela da Silva Gonçalves e
a média Isaura Machado.
Do Valadares Gaia vem a
defesa central Joana Ferreira, do vizinho Rio Ave chega a lateral Bruna Rocha da
Rosa. A média Patrícia Teixeira é proveniente do Gil
Vicente e a extremo Sara
Lemos vem do Boavista.
Roger Pinheiro continua
a liderar equipa técnica
como treinador principal,
tendo Manuel Morgado e
Filipe Serra como treinadores adjuntos, Barroso
Pereira como treinador de
guarda redes e Tomás Zylberberg como preparador
físico.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
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Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

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

VARZIM VOLTA A ESCORREGAR FRENTE AO RIO AVE

O FIM DE UMA ERA

O impensável aconteceu,
Lionel Messi abandonou o
Barcelona a custo zero.
Até ao verão passado era
quase que impossível imaginarmos o astro argentino
a jogar com outras cores que
não fossem do Barcelona ou
da seleção argentina, mas a
verdade é que já há um ano
que Messi vem mostrando o
seu descontentamento.
Embora já tivéssemos preparados para uma possível
saída, foram surgindo notícias de que o acordo para
a renovação estaria selado,
porém, mesmo reduzindo o
salário para metade, não iria
ser possível para o Barcelona
suportar esses custos.
Mais, mesmo que Messi jogasse de borla, o clube
blaugrana ultrapassaria os
requisitos mínimos de salários impostos pela liga espanhola para a inscrição de
jogadores.
Significa isto que Messi foi quase que obrigado a
abandonar o clube do seu
coração, enquanto que por
exemplo, Piqué, reduziu o
seu salário para que o clube
pudesse inscrever alguns reforços.
Estima-se que o Barcelona

tem uma divida acumulada
de mais de mil milhões de
euros e perdeu a sua principal estrela, ficando ainda por
liquidar, ao que tudo indica,
um prémio de assinatura da
sua última renovação.
Após choros e gritos de revolta em Barcelona, eis que a
alegria chegaria a Paris.
O seu futuro foi uma grande incógnita durante alguns
dias, até que começaram a
surgir grandes rumores de
que Messi havia chegado a
acordo com o PSG.
Formavam-se então enormes enchentes no aeroporto
de Paris e nas imediações do
estádio para receber Messi a
qualquer momento.
E aconteceu, Messi abandonou o Barcelona a custo
zero, mais de 20 anos depois,
e assinou pelo todo poderoso PSG, onde terá a companhia das estrelas Neymar,
Mbappé, Di Maria, Sérgio
Ramos… e muitos mais.
Apesar dos seus 34 anos de
idade, prometeu todo o seu
empenho na conquista da
tão desejada Liga dos Campeões.
Será o início de uma nova
era no futebol europeu?

N’HABOLA

A terceira jornada da II
Liga portuguesa de futebol
prometia alta intensidade… afinal de contas estamos a falar de um dérbi
entre dois vizinhos historicamente rivais, que cedo
deram sinais de entrega
total na disputa dos lances.
Apesar de os poveiros terem entrado na partida com
mais raça, revelaram que
ainda têm determinadas
carências que custam caro
à equipa, nomeadamente o
fraco poder de finalização.
Tal como se costuma ouvir

“quem não marca sofre” e
o Varzim sofreu um pouco
disto ao ir para o intervalo
a perder por 0–1. Este tento
marcado pela formação vila-condense reforçou não só a
experiência do rio-ave como
a ansiedade do Varzim...

Na abertura da segunda
parte o Rio Ave reforçou a
vantagem para 0–2 e pouco
tempo depois sentenciou o
jogo com o 0–3. Ainda que
o Varzim tenha corrido
atrás do prejuízo na última
meia hora de jogo, não foi o
suficiente para pontuar.
Após a 3a jornada, o
Varzim conta não só com
2 pontos como ainda está
provisoriamente no 14.º lugar. A 4a jornada está marcada para sábado, frente ao
Nacional, na Madeira pelas
15h30.

DESCIDA AO INFERNO PARA VOLTAR MAIS FORTE AO CÉU
Descida à Liga 2 foi o início do processo de renascimento do Rio Ave
30 de maio de 2021 foi o
dia que ditou a despromoção do Rio Ave à Liga 2, no
play-oﬀ contra o Arouca,
num ano em que os vila-condenses estiveram a um
passo de ir à Liga Europa,
tendo caído de pé no embate contra o Milan.
Contudo o arranque está
a ser de grande nível (vitória com a Académica (5-1)
e o Varzim (3-0) e um empate contra o despromovido
Farense (1-1), que ficou a
saber a pouco), sendo que
não só os resultados estão a
ser positivos mas também o
futebol apresentado, muito
ofensivo, sem medo de ter
bola e com alguns momentos de grande recorte téc-

nico, que faz com que o Rio
Ave seja um dos principais
(se não mesmo o principal)
candidato a regressar ao convívio dos grandes.
Entre vários nomes em alta
neste arranque como Joca,
Costinha ou Pedro Mendes
destaca-se um: Gabrielzinho. O extremo está ligado
à equipa de Luís Freire desde 2017/18 (com uma breve
passagem pelo Moreirense
em 2019/20), mas nunca
apresentou números, nem
futebol que justificassem destaque, contudo, este ano está
a ser diferente e o veloz ala
já soma três golos em outros

tantos jogos, sendo um dos
dínamos da equipa na frente de ataque.
Vertical, rápido e de pontaria afinada, Gabrielzinho
promete ser um perigo
para as defesas contrárias e,
até ao momento, é um dos
muitos vila-condenses que
merece nota positiva neste
arranque de Liga 2.
Para já ainda é muito
cedo para alguma coisa
estar decidida e em anos
passados já muitas equipas
tremeram depois de um belíssimo início de temporada, tendo terminado longe
dos lugares de promoção,
mas os primeiros indícios
têm sido muito bons e este
Rio Ave tem de ser tido em
conta nesta dura batalha
pelo regresso à principal
Liga de futebol em Portugal.

Armando Fati foi descoberto pelo Benfica, o primeiro clube de vários que representou em
Portugal, entre os quais o Varzim, por duas ocasiões, em 76/77 e 85/86. É, contudo, lembrado
... até
sobretudo pela sua passagem pelo Rio Ave entre 82 e 84. Em Vila do Conde os dotes de goaos
15
leador de N’Habola, como é conhecido, evidenciaram-se em grande medida. Ponta de lança
anos Brumortífero, contribuiu para o adensar da mística do velhinho Estádio da Avenida, pelado onde
no Fercada partida era disputada intensamente e com uma alma que fervilhava.
nandes
Exímio no jogo aéreo, N’Habola apurou a especial apetência para o golo que já demonstraera defesa
ra, por exemplo, ao serviço do Académico de Viseu onde fora o melhor marcador em ano de
central?
subida (1980). De caravela ao peito, já experimentado, consolidou-se como uma referência.
Teve um impacto tal que ainda hoje é recordado como um dos melhores marcadores do clube
no principal escalão do futebol nacional. Integrou a equipa rioavista que pela primeira vez
pisou o relvado do Jamor para disputar uma final da Taça de Portugal e fez por merecer um
lugar de destaque na sua história.
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

SABIAS QUE ...
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POPULARES VÃO RETOMAR ATIVIDADE
A Direção da Associação de Futebol Popular da
Póvoa de Varzim deliberou
oficialmente a abertura das
inscrições para todos os escalões na época 2021/2022.
Em reunião ocorrida no
passado dia 12 foi revelado
que a abertura do movimento desportivo do futebol Inter Freguesias iria
ocorrer esta semana, concretamente no passado dia
23 de agosto. O sorteio das

provas está agendado para
o próximo dia 15 de setembro e a data prevista para o
início das competições é o
primeiro fim de semana de
outubro. Os responsáveis
lembram, no entanto, que
“a realização das provas e
as eventuais restrições que
possam vir a ser impostas
dependerão da evolução da
SARS-COV2 e das recomendações da DGS sobre o
assunto”.

PÓVOA FUTSAL / VARZIM EM VELOCIDADE DE CRUZEIRO
A equipa sénior do Póvoa
Futsal/Varzim já realizou
o primeiro jogo treino, goleando o Vermoim (divisão
de Elite ) por contundentes
7x0. Ainda sem puder contar com Ricardo Fernandes,
a recuperar de lesão, o técnico Miguel Marinho viu
reforçado o plantel com 4
elementos. A saber: Paulo Pinto (ex-S.Martinho
de Mouros), César Ribeiro
(ex-Svarog, da Republica
Checa) e a dupla Martinez
e Sá Pinto (ex-Bairros). A
estes juntam-se Guilherme
Maio e Diogo Santas, que
são frutos da cantera poveira e serão também apostas
para a nova época. No planeamento desta pré-época,
os poveiros têm agendado
a participação num Torneio
em Lamego, organizado
pela Associação dos Amigos
Abeira Douro. No domingo,
12 de Setembro, o Póvoa Futsal organiza um Triangular

com a presença do Modicus
de Sandim (1ª divisão ) e do
Boavista ( 3ª divisão).
Para a nova época
2021/2022, o clube poveiro
já fez saber que extinguiu
todos os escalões femininos.
POVEIROS E
VILACONDENSES
JOGAM DERBIS
EM OUTUBRO
Já é conhecido o calendário do Campeonato Nacional da II Divisão de futsal.
A primeira fase da competição arranca no dia 18 de

Setembro e termina a 27 de
Novembro, jogando-se a
uma só volta. Os três clubes
da região começam todos
em casa: o Póvoa Futsal recebe o Fafe, o Caxinas defronta o Marítimo e o Rio
Ave recebe o Macedense.

Os três derbis realizam-se
na segunda quinzena de
outubro. O Caxinas recebe
o Póvoa Futsal no dia 16,
o duelo vilacondense surge no dia 23 e poveiros são
anfitriões dos rioavistas no
dia 30 outubro. Na série A

estão ainda o Nelas, Arsenal
Maia, Bairros, Paços de Ferreira, Dínamo Sanjoanense e
Saavedra Guedes. A segunda
fase será dividida em grupos
de Manutenção e Descida ou
Apuramento Campeão, com
seis equipas em cada.
Pub
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PÓVOA ANDEBOL APOSTA NA “DIFERENÇA”
A somar aos êxitos desportivos, os responsáveis
do clube poveiro revelam
grande ambição e empreendorismo para sustentar um projeto que já é
“caso de estudo” nos meios
andebolísticos. Depois de
um trabalho realizado ao
longo de vários anos na
Formação, validado por
conquistas de campeonatos e subidas de divisão
nos vários escalões, esta
época 2021/2022 irá contar com duas equipas seniores nos dois principais
escalões do andebol português. Na Sede Social do
Clube, a transformação de
um “barracão degradado”,
à força de braços de toda
uma equipa de voluntários, abrilhantou uma das
entradas na cidade, tal
qual um postal de boas
vindas aos forasteiros. Depois das caixas publicitárias, surge agora mais uma
inovação, com a colocação
de dois outdoors que passarão publicidade em contínuo, num investimento
que a direção do clube
pretende ser um fonte de
receitas para um clube em
ascensão.
EQUIPA SÉNIOR COM
SEIS CARAS NOVAS
Jorge Carvalho, o técnico que levou os poveiros
à 1ª divisão, continua a
ser a aposta para liderar
um grupo renovado e que
já iniciou a pré-época.
Os 6 reforços são: Álvaro Rodrigues (ex-Nava
Balonmano), Mário Silva
(ex-Gaia), Rui Ferreira
(ex-Avanca), Estaliny Furtado (ex-Viseu), Lourenço
Santos e Pedro Pires (ambos ex- Sanjoanense). Na
equipa técnica mantém-se

Miguel Vasconcelos, sendo
reforçada por Gabriel Maroja e Fábio Santos. Depois de
duas semanas de treinos diários, a equipa poveira iniciará os jogos amistosos com a
participação nos dias 27 e 28
deste mês no XXIII Trofeu
Concello Rosal, num quadrangular com duas equipas
espanholas e os maiatos do
ISMAI. No fim de semana seguinte, realizar-se-á o

IV Torneio de Verão Luís
Gonçalves, com a participação do ABC, Gaia e ADA
ISMAI, para além dos poveiros. A competição será
no modelo de jogos todos
contra todos para apurar
o campeão. Uma vez mais,
será também a oportunidade para recordar o malogrado capitão da equipa poveira, que foi vítima de um
acidente de viação.

EQUIPA B PARA
GARANTIR O FUTURO
Depois da brilhante subida à 2ª divisão nacional, a
equipa B do Póvoa Andebol
começou a preparação para
uma estreia que promete ser
auspiciosa.
O técnico Pedro Santos é
o substituto de Gabriel Ferreira, que assume novas funções no clube, tendo como

adjunto Fábio Santos. O
plantel foi renovado com
meia dúzia de reforços para
potenciar um grupo de trabalho composto maioritariamente por atletas formados no clube poveiro. Para
além de elementos ainda
com idade juvenil, também
há já um lote identificado
para trabalhar simultaneamente com a equipa principal.
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HÓQUEI RECOMEÇA COM REFORÇOS DA CASA
A equipa sénior de hóquei em patins do Clube
Desportivo da Póvoa iniciou a preparação para a
época que se avizinha. Há
quatro caras novas, mas
apenas uma que vai vestir a
camisola poveira pela primeira vez. Trata-se de Luís
Melo, de 24 anos, que já
foi campeão mundial por
Portugal em sub-20. Esteve
retirado da modalidade no
último ano, mas aceitou o
convite dos poveiros para
regressar. Gonçalo Aznar
Silva, vem para a equipa
sub-23, treinando e podendo ser opção para as
convocatórias da equipa
principal. Já representou o
CDP nos escalões de Formação,
transferindo-se

para o Famalicense, clube
que agora deixa para vestir
novamente a camisola poveira. Tiago Pereira, também
conhecido por Bolinhas, começou por seguir as pisadas do pai, iniciando a sua
prática desportiva no CDP,
e mesmo na Formação teve
várias épocas no Valongo,
intercaladas com outras no
CDP, onde foi campeão distrital de sub-18. No escalão
sénior, militou durante várias épocas (1ª e 2ª divisão)
no Hóquei Club Valença, e
como o próprio disse na sua
apresentação “esta era a altura certa para voltar a casa e
ser feliz”. Diogo Fernandes
é o hoquista com mais cartaz e um sonho antigo para
o técnico Ruben Fangueiro.

O carismático atleta poveiro, com mais de 25 anos a
patinar, vai finalmente enveredar pela carreira apenas
de treinador e passar a mítica camisola 7 a Diogo Fernandes, o jogador com mais
palmarés, que se iniciou no
emblema poveiro, mas cedo
se transferiu para o FCPorto, fazendo carreira na 1ª divisão em clubes como a Juventude de Viana e Valongo.
Com a primeira jornada do
campeonato agendada para
o mês de Outubro, o próximo mês de Setembro será de
muito suor para a renovada
equipa de hóquei em patins
poveira, com ambições redobradas para esta temporada de 2021/2022.

DUPLA DO CDP SÓ SABE GANHAR

Miguel Pinheiro e Filipe
Santos venceram a terceira etapa do campeonato
nacional de futevólei. A
prova decorreu em Castelo
de Vide e a dupla do Clube
Desportivo da Póvoa con-

seguiu a terceira vitória consecutiva, registando um percurso 100% vitorioso após
recentes êxitos em Lagoa e
no Porto. Na final, os poveiros derrotaram a dupla Bruno Silva/Kasser Anka, do CT

Alan Cavalcanti, tendo no
terceiro lugar do pódio terminado Júlio Alves/Ebongue, que agora representam
o ACDR Caxinas, depois já
terem envergado as cores do
CDP.

BASKET COMEÇA PARTICIPAÇÃO INÉDITA EM CASA
O Desportivo da Póvoa
vai estrear-se na Liga de
Basquetebol com uma receção ao Imortal. O sorteio
da competição decorreu
no Terminal de Cruzeiros
do Porto de Leixões. Ditou
a sorte que o primeiro jogo
da equipa treinada por
José Ricardo seja frente à
formação algarvia no dia
3 de outubro. Uma semana depois chega novo teste
difícil com a visita ao pavilhão da Oliveirense. Os desafios com os três grandes
na primeira volta vão suceder a 24 de outubro, no
reduto do Sporting, a 29 de
outubro, com a receção ao

Porto, e a 14 de novembro,
quando o Benfica visitar a
Póvoa e o pavilhão Linhares
de Castro. Ovarense, Vitória
SC, Académica, CAB Madeira, lliabum e Lusitânia serão os restantes adversários
dos poveiros.
ATLETA DO CDP
REPRESENTOU
SELEÇÃO NACIONAL
Teresa Santos concluiu
a prestação ao serviço da
seleção nacional sub-16
de basquetebol. A atleta
do Desportivo da Póvoa
esteve presente no grupo
que defendeu Portugal no

Challenger que decorreu em
Matosinhos. A jogadora de
apenas 15 anos e que mede
1,84 m teve oportunidade
de jogar frente às seleções
da República Checa, Rússia,
Eslovénia e Bélgica, fechando com 17 minutos de utilização, três ressaltos e dois
pontos. o CDP já expressou
o orgulho pela presença de
mais uma jogadora num
ponto alto internacional.
DIOGO BRITO
AJUDOU PORTUGAL
E DECIDIU FUTURO
Diogo Brito exibiu-se em

bom plano ao serviço da seleção nacional de basquetebol na fase de pré-qualificação para o Mundial de 2023.
Portugal logrou o objetivo
de passar à fase seguinte
após um registo de três vitórias e um desaire no duplo
confronto com Luxemburgo
e Suécia no grupo C. Nas
quatro partidas realizadas
em Matosinhos, o poveiro
de 24 anos obteve médias de
25 minutos e 14.5 pontos por
jogo, sendo um dos maiores
contribuidores para o sucesso da equipa das quinas.
Entretanto, soube-se que
o extremo vai prosseguir a

carreira no Club Baloncesto Morón, no terceiro
escalão de Espanha, na categoria LEB Plata. O novo
emblema confirmou a contratação no site oficial e
salienta que se trata de um
jogador muito completo
que, além de marcar pontos no ataque, tem uma
altura e envergadura que o
potenciam na zona do ressalto e na defesa. Recorde-se que Diogo Brito esteve
na época passada nos espanhóis do Ourense (LEB
Oro) depois de terminar a
formação na Universidade
de Utah State (EUA).
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KARATECA POVEIRO BRILHA EM LIGA MUNDIAL
Vitalie Certan obteve
uma grande vitória no Karate Combat. O atleta que
muito jovem veio viver
para a Póvoa de Varzim
continua a dar cartas na
modalidade. Agora nesta
competição profissional
que foi criada para promover o karate de full-contact
e reúne uma elite com dezenas de atletas mundiais.
O especialista em Shotokan, que se notabilizou
ao serviço do CKA, sob
orientação do mestre Vítor
Poças, derrotou o equatoriano Daniel Viveros e

alcançou o segundo triunfo
nesta liga onde o ‘ninja’ foi
pioneiro a nível nacional. Na
hora de saborear o sucesso,
Vitalie Certan não esqueceu
o agradecimento ao atual
treinador Marcos Gonçalves, que o tem acompanhado nos últimos anos.
AFONSO AZEVEDO
NO EUROPEU
Afonso Azevedo esteve
na Finlândia a participar no
Campeonato da Europa de
Cadetes, Juniores e Sub21
de karate. O atleta do CKA

– Póvoa de Varzim alinhou
na prova de kumite júnior
-55 kg e éfoi um dos 11
elementos que representaram Portugal neste grande
evento internacional.

ATLETA VILACONDENSE CHEGA A LIGA INTERNACIONAL
Ana Catarina Monteiro
continua em destaque na natação internacional. A atleta
vilacondense anunciou que
vai representar os New York
Breakers na terceira edição
da International Swimming
League. Trata-se de uma
competição que envolve
os melhores nadadores do
mundo e que vai para a terceira temporada. Ana Catarina Monteiro, especialista
nos 200 metros mariposa, é
a primeira nadadora portuguesa a chegar à ISL, tendo já
realçado estar “muito feliz”
pela oportunidade.
Entretanto, Ana Catarina
Monteiro esteve no Brasil
para competir no Troféu José

Finkel, o Campeonato Nacional Absoluto de Natação.
A surpresa é que a atleta do
Fluvial Vilacondense representou o Flamengo nessa
competição.
JOVEM DO FLUVIAL
SOMA MAIS UMA
CONQUISTA
Pedro Canelas conquistou

mais um título nacional. O
atleta poveiro, que representa o Clube Fluvial Vilacondense, venceu no passado
sábado o Troféu Nacional de
Esperanças na categoria K1
Cadete 6000 metros. A competição realizou-se na Barragem dos Pisões, em Montalegre, tendo contado com mais
de 550 jovens canoístas e 20
clubes.
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RUI COSTA CORRE NA ALEMANHA E RENOVA COM UAE
Rui Costa vai voltar à ação
esta quinta-feira na Volta
à Alemanha. O ciclista poveiro esteve sem competir
no último mês desde que
terminou a participação na
Volta a França. Rui Costa
está na lista de seis corredores inscritos pela equipa
UAE Emirates. A corrida
alemã terá quatro etapas e
vai decorrer entre 26 e 29
deste mês, sendo o aguçadourense um dos corredores
mais cotados, encontrando-se no lugar 87 do ranking
da União Ciclista Internacional. Entre a concorrência estará o português João
Almeida, que recentemente
venceu a Volta à Polónia.
Entretanto, foi confirmado que Rui Costa vai continuar mais um ano ao serviço
da UAE e no patamar mais
alto do ciclismo mundial
(World Tour). O anúncio do
prolongamento do contrato
foi feito na passada segunda-feira. O corredor de 34
anos já se encontra na mesma estrutura desde 2013 (até
2017 designava-se Lampre).
O diretor da equipa, Joxean
Fernández ‘Matxin’, explicou

dos, pelo que ver converter
esse talento e experiência no
apoio à equipa e a um líder
como o Tadej Pogacar, como
fez no Tour, no qual teve um
papel importante, sabemos
que podemos confiar nele”.
DOIS JUNIORES
NO TOP-10 NACIONAL

a renovação: “O Rui Costa
enfrentou um novo desafio
na sua longa e bem-sucedida
carreira. O Rui é um antigo
campeão do mundo e tem
alcançado grandes resulta-

A equipa Póvoa de Varzim/CDC Navais alcançou
lugares de honra nos campeonatos nacionais de ciclismo para as categorias
jovens que decorreram em
Sernancelhe. Em juniores,
Lucas Lopes conseguiu o
quinto lugar na prova de
contrarrelógio, mas desistiu
na prova de fundo, na qual

Vasco Cunha foi a melhor
da formação poveira terminar no nono posto, quase seguido de João Oliveira
na 11ª posição. Em cadetes,
Miguel Pereira conseguiu o
21º lugar no contrarrelógio
e foi o melhor na corrida de
fundo ao ser o 23º classificado a cortar a meta.
IVO RIBEIRO
VENCE EM FAFE

çalo Costa fechou o pódio.
A prova da Associação de
Ciclismo do Minho decorreu na Zona Industrial do
Socorro. Rodrigo Ferreira,
também da formação poveira, alcançou a segunda
posição na prova de destreza
no escalão pupilo/benjamin.
O segundo lugar foi ainda
alcançado por Alexandra
Faria na prova de inicados
femininos.

Um jovem ciclista da
equipa Póvoa de Varzim/
CDC Navais esteve em destaque Prémio de Ciclismo
de Fafe - Terra de Emoções.
Ivo Ribeiro foi o grande vencedor da corrida no escalão
de juvenis e o colega Gon-

NAVAL POVOENSE APOSTA FORTE NO BODYBOARD
O Circuito Nacional de
Bodyboard vai começar
no próximo fim de semana
e terá 12 atletas no Clube
Naval Povoense em ação. O
calendário da competição
engloba quatro etapas em
locais com ondas de classe
mundial: Aveiro (Praia de
São Jacinto), Figueira da
Foz (Praia do Cabedelo),
Terceira/Praia da Vitória
(Santa Catarina) e Peniche
(Supertubos ou Pico da
Mota), provas que se disputam entre Agosto e Outubro. O treinador e responsável pela secção, Rui
Campos, já fez saber que
o objetivo “é melhorar as
classificações do ano anterior e se possível terminar
nos 16 primeiros lugares”
entre mais de 80 atletas”
participantes. A lutar pelo
título nacional estará o experiente Ricardo Rosmaninho que foi terceiro no ano
anterior, enquanto o jovem
Joel Rodrigues entrará motivado em melhorar o 6º

lugar de 2020.
Refira-se que Rosmaninho esteve recentemente no
México a preparar também
o próximo campeonato do
Mundo, que vai decorrer em
Sintra, já este ano, usufruindo de condições de excelência naquele país para chegar
à competição no melhor nível possível.
Ainda pela modalidade, refira-se que a Póvoa de
Varzim vai receber a última
etapa do Circuito Nacional
Esperanças. Será nessa prova organizada pelo Naval
Povoense, no último fim de
semana de setembro, que
serão decididos os novos

campeões. O responsável
pela secção, Rui Campos, já
se congratulou com o voto
de confiança da Federação,
tendo revelado que em ação
estarão 15 atletas do clube.
Destaque para a presença do
jovem Joel Rodrigues, recordista com 7 títulos nacionais
e que se apresentará com a
ambição declarada de revalidar o título de campeão em
casa.
CNP prepara-se a 30 metros de profundidade
Para preparar a nova época, a iniciar já em Setembro,
a secção de actividades suba-

quáticas do Naval Povoense
realizou o primeiro estágio
de “Segurança, compensação
e profundidade no mergulho
em apneia”. Este decorreu na
Ria de Vigo, numa parceria
com o Apnea Vigo, tendo
sido destinado aos atletas do
clube e contado com uma
sessão teórica de técnicas
específicas de segurança, saídas de mar e uma sessão final
com visualização dos vídeos
dos profundistas. A orienta-

ção dos trabalhos esteve a
cargo do treinador do CNP,
Raul Arenas, apoiado pelos
instrutores Alejandro Sánches Barreiro e Riccardo
Concu, do clube anfitrião.
Paulo Sarmento, responsável pela secção, sublinhou
que “a iniciativa teve sucesso absoluto, com todos os
participantes a superarem
os máximos pessoais com
marcas próximas dos 30
metros.”
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TRADUZINDO O MARKETÊS

UMA MARCA SOBREVIVE AO SEU CRIADOR
LUÍS MÁRIO

No último dia 24 de Agosto encerra-se um capítulo
do Rock mundial com o falecimento do baterista dos
Rolling Stones, Charlie Watts.
Mais do que um excelente baterista, Watts era a
liga que unia os super egos
de Mick Jagger e Keith Richards em torno da marca
Rolling Stones.
O desenho da boca sensual com a língua para fora,
é uma das logos mais conhecidas do mundo, independentemente do segmento.
Está no mesmo nível de
reconhecimento de marcas
como Coca Cola, Nike e
Apple.
A banda nasceu em 1962
com a união dos amigos de
infância Mick e Keith.
Aconteceu uma questão
curiosa na primeira formação da banda, o integrante
Bill Wyman foi convidado
para ser o baixista apenas
por possuir amplificadores
que faltavam aos demais
membros.
Logo ele seria substituído
por Ron Wood.

Charlie Watts entra definitivamente como baterista
em Janeiro de 1963.
Apesar da banda estar beirando os 60 anos, o logótipo,
como conhecemos tem apenas 40 anos.
Foi projectado pelo 3sturante de artes John Pasche
em 1970 que se inspirou na
icónica boca de Mick Jagger.
A marca procura passar
uma atitude irreverente e
anti-autoridade da banda e
uma clara conotação sexual
que movia a juventude da
contra cultura dos anos 70.
O autor recebeu pelo logotipo 40£ e dois anos mais
tarde, devido ao sucesso da
marca mais 200£.
Seu criador nunca poderia
imaginar que o logótipo desenvolvido para uma banca
de rock seria um dos mais
famosos de todos os tempos.
Mas a marca só se tornou
mundialmente conhecida
porque representava todo
um trabalho que diferenciou
os Stones das demais bandas, inclusive dos Beatles,
seu alter ego.
Como banda empresa eles

souberam se adaptar às mudanças sociais e culturais de
6 décadas e estavam a preparar uma nova digressão
quando seu baterista, Charlie Watts anunciou que não
iria participar por motivos
de saúde.
Nesse último dia 24 de
Agosto, ele veio a falecer
junto à família em um quarto de hospital.
Não sabemos quais serão as consequências de
sua morte para o futuro
dos Rolling Stones, podem
substituí-lo, como já estava previsto para a digressão
de 2021, mas nunca mais os
Rolling Stones serão os mesmos.
Caso a banda decida encerrar suas atividades, a
marca, o logo, a boca, sobreviverá à banda, pois ganhou
vida própria no imaginário
da cultura pop.
Quero aproveitar esse momento de despedidas para
fazer a minha também.
Durante esses últimos meses estivemos juntos aqui na
coluna Explicando o marke-

tês tentando traduzir em
palavras e conceitos simples
o mundo do marketing é da
publicidade.
Esse espaço, que me foi
gentilmente cedido pelo jornal Notícias Onda Viva, foi
uma experiência muito rica
para mim, como profissional
e espero que tenha contribuído de alguma forma para
desmistificar o tema para a
maioria dos leitores.
Infelizmente, por motivos
profissionais, terei que encerrar minha colaboração
nessa coluna.
Desejo os melhores votos
de sucesso à quem se inspirou com o tema e deseja seguir esse caminho.
Com os melhores cumprimentos,
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.

SAÚDE E BEM ESTAR

ALIMENTAÇÃO E DEPRESSÃO
Se, antes da pandemia covid-19, as perturbações de
foro depressivo afetavam
imensa gente, não só em
Portugal, como em todo o
mundo, com o aparecimento deste vírus, a situação
agravou-se, uma vez que
esta levou ao isolamento e
a restrições a nível de laser,
para além da ameaça constante que paira sobre as
pessoas em geral. Este vírus
assemelha-se a um inimigo,
que tem uma arma sempre
apontada à nossa cabeça, no
entanto não o conseguimos
visualizar, o que causa ainda
mais pânico no ser humano.
Qualquer pessoa pode ser o
inimigo, até mesmo a nossa
família, uma vez que este vírus nem sempre se manifesta
de forma inequívoca.
Sabe-se que em Portugal,

estas doenças são a terceira
principal causa de incapacidade, afetando cerca de
16,7% da população, principalmente do sexo feminino,
o que afeta, entre outros aspetos a dinâmica conjugal,
filial e familiar, uma vez que
as mulheres ainda representam, na nossa sociedade, as
responsáveis pelo bom funcionamento do núcleo familiar.
No sentido de amenizar estes distúrbios, alguns
trabalhos científicos referem
que “a dieta mediterrânica”,
ou seja, uma alimentação
pautada pela fruta, pelos
produtos hortícolas, pelos
cereais integrais, bem como
pelas carnes brancas, peixe e
lacticínios com baixo teor de
gordura podem ser eficazes
na redução destas doenças

e das suas comorbilidades.
Assim sendo, há que promover uma alimentação e estilo
de vida saudáveis, nomeadamente através do consumo
de alimentos pouco ricos em
açucares, bem como a realização de pequenas refeições, ao longo do dia e ainda
uma hidratação adequada,
através da água preferencialmente, contribuem para
o bem-estar físico e psicológico. Por fim, o consumo
do azeite, em detrimento
de manteigas e óleos, bem
como o consumo equilibrado de oleaginosos nas suas
vertentes naturais (nozes,
amêndoas, pinhões, etc.…)
funcionam como um aporte
adequado de gorduras mono
e polinsaturadas essenciais
para a manutenção da saúde
mental.

Por sua vez, o consumo
de vitaminas do complexo
B, ferro, zinco e magnésio,
que se encontram nas leguminosas, fruta e hortícolas,
parecem ser importantes na
prevenção da depressão.
Há ainda a referir que
a cafeína e o consumo de
bebidas alcoólicas, bem
como determinados chás,
determinadas bebidas energéticas, determinados refrigerantes como cafeína
e o chocolate potenciam o
agravamento das doenças
de foro psiquiátrico. Assim,
não devemos excluir, de forma drástica, estes produtos
da nossa alimentação, mas
consumi-los de forma moderada e pontual.
Por fim, a prática de exercício físico regular, bem
como a meditação e ioga

e ainda a apologia do pensamento positivo e, consequentemente, a desvalorização do supérfluo parecem
ser fatores essenciais para o
equilíbrio da saúde mental.
Independentemente dos
cuidados referidos, o apoio
de um profissional especializado, na área da saúde mental, é essencial para detetar
e ultrapassar estas patologias. De forma a agendar e
a encontrar o profissional de
saúde mais adequado para
a resolução destas patologias, é importante falar com
o médico de família que irá
encaminhar o paciente para
a especialidade clínica mais
adequada, por exemplo, psicologia ou psiquiatria.
CARLOTA GOMES
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ONDA VIVA: ENTREVISTAS E VISITAS ESPECIAIS
A Rádio Onda Viva recebeu nos últimos dias vários
convidados no programa
Grande Entrevista. O mais
recente foi o presidente da
Câmara da Trofa, Sérgio
Humberto, cuja edição vai
para o ar no próximo fim
de semana (sábado às 13h
e 19h, domingo às 12h).
Antes foi a vez de passarem
pelos estúdios a fundadora
do Movimento Lírio Azul
e presidente da Associação
de Defesa e Consolidação
do Património Poveiro,
Odete Costa, assim como
Jorge Carvalho e José Henrique Teixeira, treinador da
equipa sénior e vice-presidente do Póvoa Andebol.
Os últimos dias também
foram pródigos em visitas
especiais, sendo de destacar a de Leonardo Nunes,
nosso antigo comentador
de futebol; assim como de
uma ouvinte, Paula Almeida, que nos veio oferecer
uma lembrança por ela produzida: uma peça de artesanato com conchas do mar.
Finalmente, merece destaque a vinda de Rui Nova
ao programa Vitamina. O
cantor poveiro apresentou
aos ouvintes o CD ‘ Um
mar de canções’ que recentemente lançou com 10 novos temas e um best-of (9
temas).
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A DEMOCRACIA É A ARTE DA DIVERGÊNCIA,
NÃO A ARTE DA MALEDICÊNCIA
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Estamos a cerca de um
mês das eleições autárquicas e os processos autárquicos dos diversos partidos,
coligações e movimentos
de cidadãos independentes
estão fechados, ou seja, as
listas candidatas já foram
entregues no repectivo tribunal de comarca. Todavia,
este processo autárquico
poderá ficar marcado por
decisões inéditas do Tribunal Constitucional, quanto
ao funcionamento dos partidos políticos, no que diz
respeito à escolha dos candidatos autárquicos. Tenho
estado atendo ao site oficial

do Tribunal Constitucional e, na altura em que escrevo este artigo, julgo que
já não existem processos
do Conselho de Jurisdição
Nacional (CJN) do PSD em
sede de recurso na mais
alta instância do país. Os 3
processos, Aveiro, Barcelos,
Castelo Branco terminaram
com a derrota de Rui Rio.
A isso junta-se Sintra, um
processo em que o Conselho de Jurisdição considerou irregular a cativação de
quotas feita pela Secretaria-Geral àquela concelhia.
Estas 4 derrotas são fruto
da incapacidade de Rio e
dos seus “afluentes” respeitarem a lei, neste caso, os
Estatutos do PSD. É triste
ver o PSD nesta situação e é
triste constatar que, uma vez
que o prazo de entrega de
listas já terminou, as vitórias
do CJN em sede de Tribunal Constitucional de nada
valerão nestas autárquicas,

ficando assim defraudados os legítimos anseios de
quem recorreu ao CJN para
que a lei fosse respeitada.
Mas posto isto, deixo aqui
algumas singelas reflexões
sobre as eleições autárquicas. Terminado o processo
de escolha dos candidatos
e entregues as listas, é tempo dos candidatos afinarem
as máquinas para a campanha que se aproxima.
As eleições autárquicas
são sempre umas eleições
especiais, são eleições de
proximidade, em que muitas vezes o voto é decidido
em função da pessoa que
se candidata e não em função de filiações partidárias.
Meios pequenos, em que
todos se conhecem, em
que famílias se cruzam em
listas adversárias, caindo-se, por vezes, em exageros
inadmissíveis, exageros esses que chegam a colocar
em causa o normal fun-

cionamento da democracia
e da liberdade individual.
Não podemos continuar
a apregoar que queremos
abrir os partidos à sociedade
civil e, depois, cada vez que
um independente, competente e sério, com uma carreira feita, decide entrar na
política, logo os políticos
profissionais se apressam a
tentar destruir a sua honra
e credibilidade apenas, e só,
pelo medo que esses independentes representam para
os políticos profissionais. E
fazem-no com o maior descaramento, mentindo com
todas as letras. Político profissional foge de independentes competentes e sérios
como o diabo da cruz…
É chegado o momento de
se elevar o debate político,
de se respeitarem os adversários, de se ser sério nas
promessas que se fazem e do
Povo abrir bem os olhos e
não se deixar ir em contos de

fadas de quem tudo promete
apenas com o objectivo de
conquistar o poder através da
mentira consciente, uma vez
que sabe que não conseguirá cumprir o que promete.
Querer transformar umas
eleições, sejam elas quais forem, numa guerra entre inimigos e não apenas o que são
- uma democrática luta de
ideias e projectos para a conquista do poder - é um dos
maiores erros que se comete e um dos piores serviços
que se pode prestar à democracia e que só beneficia
os extremos e a abstenção.
É altura de se dignificar a
actividade política e colocá-la no seu verdadeiro lugar.
Colocá-la ao serviço do Povo
e não colocar o Povo ao serviço dos interesses pessoais
dos políticos. É altura dos
políticos subirem ao povo.
(Artigo escrito de acordo com a antiga ortografia)

AUTÁRQUICAS PÓVOA DE VARZIM 2/3
(CANDIDATOS E LISTAS)
DANIEL SÁ FERREIRA

No momento em que este
artigo está a ser escrito falta
pouco mais de 1 mês para as
eleições autárquicas. Com a
Póvoa- tal como o país- a banhos, a campanha eleitoral,
que até aqui tem sido morna, passa por um período de
ainda maior acalmia.
Naquilo que diz respeito
às listas apresentadas pelos
diversos partidos e grupos
de independentes- embora
não tenham sido muitas as
verdadeiras surpresas- há
algumas alterações e pormenores que merecem ser
registados.
O facto que merece maior
realce, dada a tradição do

partido no nosso concelho,
é a incapacidade que o CDS
demonstrou para apresentar
candidaturas a qualquer das
Assembleias de Freguesia
do concelho. Artur Castelo
Branco, presidente da concelhia democrata-cristã, é
o candidato a Presidente de
Câmara, enquanto José Carmo, que já foi assessor de
Pires de Lima no Ministério
da Economia, encabeça a lista do partido à Assembleia
Municipal.
Outro facto curioso é
que só a CDU e o CHEGA
apresentam listas próprias
a todas as Assembleias de
Freguesia do concelho. O
PSD e o PS apresentam listas a todas as freguesias
com excepção de uma, onde
apoiam listas independentes. O PSD apoia a lista “A
Força da União”, encabeçada pelo presidente da Junta,
Carlos Maçães, em Aver-o-Mar, Amorim e Terroso. O
PS apoia a lista CABEM em

Balasar, onde Pedro Malta,
alavancado num bom resultado em 2017 e em 4 anos de
trabalho político coerente e
constante, procura conquistar uma Junta de Freguesia
que é governada pelo PSD
há mais de 35 anos.
Nas listas apresentadas à
Assembleia Municipal, há
igualmente algumas alterações interessantes. Na lista
do PSD, o aspecto que se
destaca é o regresso de Afonso Oliveira. A sua colocação
no segundo lugar sugere
que será o líder de bancada
do partido, se, como tudo
parece indicar, Afonso Pinhão Ferreira voltar a liderar a Assembleia Municipal.
Saem da lista do PSD Teresa
Castro Lopes e André Tavares Moreira, deputados que
intervinham na Assembleia
Municipal com frequência.
Em sentido inverso, entra
Alexandre Galiza, membro
do Conselho Nacional da Juventude.

Também no PS a palavra
de ordem parece ser renovação. Saem Miguel Pinto
e Edgar Torrão, que até tinham cooperado na elaboração do plano Estratégico
2020-2030 para a Póvoa de
Varzim e entram uma série
de jovens. Aliás, a juventude
é uma das características das
listas apresentadas pelo PS
nas autárquicas de 2021. O
candidato apresentado à Assembleia de Freguesia da Póvoa de Varzim é Miguel Nascimento, líder da Juventude
Socialista local, (a última
vez que isto aconteceu foi
em 2001, quando o candidato do PS foi o meu falecido
amigo Carlos Frasco). O PS
apresenta também candidatos na mesma faixa etária às
Assembleias de Freguesia de
Aguçadoura e Navais e de
Laúndos. Ainda no Partido
Socialista, saúda-se o regresso de Joaquim Vilar, autarca
aguerrido e leal, dedicado à
sua terra e às suas gentes.

A nível de Assembleias
de Freguesia, a aposta mais
interessante de observar
da CDU é a candidatura de
Miguel Andrade à Assembleia de Freguesia da Póvoa
de Varzim, Beiriz e Argivai.
Uma candidatura que parece particularmente bem
colocada para captar o eleitorado jovem e progressista
que muitas vezes foge para
outros partidos de esquerda, ou que não se sente suficientemente motivado para
votar.
De entre as disputas em
outras freguesias, prevê-se
que na Estela a contenda
entre o PSD e a LEI de Vítor Correia seja novamente
acesa.
(no próximo artigo, se,
como esperamos, uma
maior número de partidos
disponibilizar os seus programas, poderemos passar
para questões mais substanciais)
22 de Agosto
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2. O Notícias Onda Viva dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se insere.
3. O Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O Notícias Onda Viva tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

CALCULA E PREENCHE
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LAZER
ANEDOTAS
Um psicólogo estava a fazer testes para a admissão de candidatos para uma
empresa. Entra o primeiro candidato:
- O senhor pode contar até dez, por favor?
- Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.
- Por que é que contou de trás para a frente?
- É que eu trabalhava na NASA.
- Sinto muito, mas está reprovado.
Entra o segundo candidato:
- O senhor pode contar até dez, por favor?
- Um, três, cinco, sete, nove, dois, quatro, seis, oito, dez!
- Por que você contou primeiro os ímpares e depois os pares?
- Porque eu trabalhava como carteiro.
- Sinto muito, mas está reprovado.
Entra o terceiro e último candidato:
- Bem, antes de começarmos, pode-me dizer o que fazia no emprego
anterior?
- Era funcionário público.
- Ok! O senhor pode contar até dez, por favor?
- É claro! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valete, dama, rei
e ás.
Um homem rindo às gargalhadas conta para o amigo:
- Hoje às 3 da manhã entrou um ladrão em casa!
O amigo diz:
- A sério?! Mas um ladrão entrou na tua casa e estás a rir? E o que é que ele
levou?
E o homem responde:
- Levou porrada da minha mulher! Achou que era eu a chegar bêbado!
- Sr. polícia, o meu marido saiu de casa ontem à noite, disse que ia comprar
arroz, e até agora ainda não voltou. O que faço agora?
- Sei lá! Faça macarrão!
Uma loira, uma morena e uma ruiva estão perdidas no deserto. Encontram
uma lamparina, e depois de a esfregar, um génio acaba por sair e concede
um desejo a cada uma. A ruiva pede:
- Eu quero regressar a casa.
Então o génio a faz regressar a casa. Então a morena diz:
- Quero ir para casa ter com a minha família.
A mesma regressa a casa com a sua família, e depois a loira pede:
- Gostava que as minha amigas estivessem aqui comigo...
Numa certa tarde, batem à porta e o dono da casa vai abrir:
- Boa tarde, desejava contribuir para o lar de 3º idade?
- Claro que sim! Esperem só um bocado que eu vou buscar a minha sogra!
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P.VARZIM E V.CONDE COM 216 CASOS
DE COVID-19 NA ÚLTIMA SEMANA
A Póvoa de Varzim está
com a segunda pior incidência cumulativa de novos casos de Covid-19 no distrito
do Porto e Vila do Conde
segue numa posição intermédia entre 18 municípios.
Os últimos dados disponibilizados pela Administração
Regional de Saúde de Norte
mostram que as infeções nos
dois concelhos andam na
casa da centena a cada semana que passa.
A Póvoa de Varzim teve
118 novos infetados entre
15 e 21 de agosto e em Vila
do Conde o registo do mesmo período foi de 98 novos
casos, ou seja, um total de
216 novas infeções. O documento aponta uma ligeira
subida no município poveiro
em relação à penúltima semana, entre 8 e 14 de agosto,
altura em que se registaram
115 casos (um aumento de
3 por cento). A mesma fonte evidencia uma descida no

“Adrenaline”
Circo
Horário: 21h45
Local: Parque da Cidade

27 agosto, sexta
“Noites de Verão
com Fado”
Música
Horário: 21h30
Local: Largo da
Alfândega
município vilacondense, que
teve 101 casos nessa tal semana anterior (uma queda
de 3 por cento).
A Póvoa de Varzim mantinha a 21 de agosto, segundo a ARSN, uma incidência
cumulativa de 371 casos em
14 dias por cada 100 mil
habitantes (233 casos reais),
enquanto Vila do Conde
apresentava 249 casos em 14
dias por cada 100 mil residentes (199 casos reais).
Em comparação com os
números da Direção Geral

de Saúde da passada sexta-feira, estes dados apontam
a uma melhoria no caso poveiro e a uma manutenção
da situação vilacondense.
PÓVOA PODE
MANTER CENTRO
DE VACINAÇÃO
A Câmara da Póvoa de
Varzim ainda não recebeu
qualquer contacto que indique uma eventual data para
o encerramento do centro de
vacinação a cargo da autar-

quia e transferência do processo para os centros de saúde. O autarca Aires Pereira
deixou essa garantia ao Observador, tendo mostrado
também a disponibilidade
para manter em funcionamento a atual infraestrutura
situada na antiga escola do
Cruzeiro, na vila de Aver-o-Mar, sobretudo se as autoridades de saúde confirmem
a intenção de administrar
terceiras doses da vacina
contra a Covid-19 à população mais fragilizada.

POVEIROS DESPEDIRAM-SE DO MUNDIAL

Acabou precocemente
o Mundial de futebol de
praia para Bruno Torres e
Fábio Costa. Os dois poveiros faziam parte da seleção
nacional que foi afastada
da prova na fase de grupos
após perder por 7x6 com o
Uruguai na terceira e derra-

26 agosto, quinta

deira partida do grupo D. O
veterano e experiente Torres foi o capitão da equipa
das quinas na despedida da
competição. O jovem Fábio Costa estreou-se a este
nível e traz a consolação
de ter marcado um golo no
único triunfo sobre Omã.

O TEMPO NA REGIÃO - 26 AGOSTO A 2 SETEMBRO
O TEMPO NA REGIÃO - 12 A 20 AGOSTO

“Buena Vista Social
Club”
Cinema
Horário: 21h30
Local: Solar - Galeria de
Arte Cinemática

28 agosto, sábado
Os Bardos de Mindelo
Música
Horário: 16h
Local: Ruas de Fajozes
Concerto de Bruno
Ribeiro
Música
Horário: 21h30
Local: Cine-Teatro
Garrett

29 agosto, domingo
“O vaqueiro que não
mentia”
Teatro Tuk Tuk
Horário: 15h
Local: Praia de Mindelo

31 agosto, terça
“Velocidade Furiosa 9”
Cinema ar livre
Horário: 21h
Local: Parque João
Paulo II

02 setembro, quinta
“Viúva Negra”
Cinema
Horário: 21h30
Local: Teatro Municipal
de Vila do Conde
Pub

