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SAÚDE

INCIDÊNCIA DA COVID-19: ÚLTIMA SEMANA COM 
DESCIDA NA PÓVOA E SUBIDA EM VILA DO CONDE

O relatório de situação da 
Direção Geral da Saúde pu-
blicado na passada sexta-fei-
ra mostra uma descida nos 
valores da incidência cumu-
lativa a 14 dias de novos ca-
sos de Covid-19 na Póvoa 
de Varzim e uma subida em 
Vila do Conde. O documen-
to apresenta os dados conce-
lhios entre 19 de agosto e 1 
de setembro.

Desde o anterior boletim, 
o município poveiro desceu 
de 419 para 363 casos por 
cada 100 mil habitantes, ou 
seja, baixou de 264 para 229 
novos infetados reais nessas 
duas semanas. O concelho 
vilacondense subiu de 283 
para 308 casos por cada 100 
mil residentes no mesmo 
período, isto é, aumentou de 
226 para 246 novos infeta-

dos reais. 
Refira-se ainda que os 

concelhos vizinhos apresen-
tam uma incidência de 381 
em Famalicão e 506 em Es-
posende. O problema maior 
nas proximidades é agora 
Barcelos, com uma incidên-
cia cumulativa de 513 casos 
nas últimas duas semanas 
por cada 100 mil pessoas.

BALCÕES SNS 24 
EM FUNCIONAMENTO 
NA PÓVOA DE VARZIM

A partir de agora todos os 
cidadãos da Póvoa de Var-
zim, mas especialmente os 
que não têm equipamentos 
informáticos ou Internet, já 
podem “marcar consultas, 
renovar receitas de medi-
camentos, realizar uma te-
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leconsulta, consultar resul-
tados de exames ou aceder 
aos guias de tratamento”, 
através dos 14 balcões SNS 
24 criados nas juntas de fre-
guesia do concelho. Poderão 
assim ser evitadas algumas 
das deslocações às Unida-
des de Saúde Familiar ou a 
outros serviços existentes 
no Agrupamento dos Cen-
tros de Saúde (ACES) da 
Póvoa e Vila do Conde. A 
entrada em funcionamento 
dos balcões durou menos 
de um mês e o município 
garante que os colaborado-
res das juntas de freguesia 
“estão aptos a ajudar todos 
os munícipes”. Na sua in-
formação, a Câmara realça 
que a “implementação desta 
iniciativa foi possível graças 
à eficaz articulação e traba-

lho em rede estabelecido 
pelo Município da Póvoa 
de Varzim e todas as Juntas 

de Freguesia com o ACES e 
a ARS, Administração Re-
gional de Saúde, do Norte.



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 09 SETEMBRO 2021 | 3

EM FOCO

NEGÓCIO POLÉMICO AQUECEU AG DO CDP
O presidente do Des-

portivo da Póvoa (CDP) 
garante que não pende 
sobre o património do 
clube  qualquer ónus da 
empresa angolana com a 
qual  o emblema poveiro 
firmou um contrato para 
o desenvolvimento de um 
projeto imobiliário no lo-
cal onde estão o pavilhão, 
as piscinas e o parque de 
estacionamento anexo. 
Um projeto idealizado ten-
do em conta o estabelecido 
num Plano de Pormenor 
(PP) que,   entretanto, face 
à vontade do Varzim em 
continuar onde está, foi 
modificado e   tem uma 
nova versão, atualmente 
em fase auscultação pú-
blica. Face a esse regresso 
à estaca zero, a firma com 
sede em Luanda colocou 
uma ação no Tribunal re-
clamando da Câmara o 
pagamento de uma indem-
nização de 13,2 milhões 
de euros. Foi após ter co-
nhecimento dessa ação – e 
apreciar os documentos do 
processo - que o presiden-
te autarquia, Aires Pereira, 
referiu que houve um adi-
tamento ao acordo entre 
Desportivo e a firma  PEC 
-Projetos, Consultoria e 
Investimento que trans-
feriu para a empresa “os 
direitos adquiridos” no 
Plano de pormenor, afir-
mando os sócios do clube 
poderiam“já não ser donos 
de coisa nenhuma”.

Ora, o negócio e as suas 
consequências foram o 
prato forte da assembleia 
geral realizada na passa-
da semana, uma das mais 
concorridas dos últimos 

anos e onde foi notório que o 
tema não é consensual. Hou-
ve quem reivindicasse o fim 
de qualquer negócio, mas 
também quem, por outro 
lado, desse os  parabéns à di-
reção pelo trabalho realiza-
do no sentido de encontrar 
soluções para que o  CDP 
não seja subsídio-dependen-
te. Esta divisão acaba por ser 
natural, na opinião do pre-
sidente do clube, Caldeira 
Figueiredo, em declarações 
prestadas aos jornalistas no 
final da sessão. Sobre a fal-
ta de entendimento com a 
Câmara Municipal, o pre-

sidente da direção reiterou 
que o problema nunca esteve 
do lado do clube. A direção 
alegou ainda que não pode 
tornar públicos os contra-
tos com a empresa angola-
na, mas Caldeira Figueiredo 
garantiu que não há motivo 
para preocupação.

Seja como for, o próprio 
presidente da assembleia 
geral gostava que a direção 
desse mais informação aos 
sócios.   Rui Coelho desco-
nhece se existe uma obriga-
ção legal de não divulgar os 
contratos, mas lembrou que 
os sócios é que são “os donos 

do clube”. Na sessão falaram 
os sócios, e não só, já que o 
candidato pelo PS à Câmara 
acabou por intervir, aprovei-
tando o facto do presidente 
da AG não se ter apercebido 
que João Trocado se tinha 
anunciado como um ex-só-
cio. O socialista justificou 
que quis saber a opinião do 
clube sobre uma matéria, a 
revisão do Plano de Porme-
nor da Zona E54, que vai ser 
debatido ainda na assem-
bleia municipal.

       Recorde-se que, se-
gundo o que veio a públi-
co, o contrato-promessa de 

compra e venda, celebrado 
entre o CDP e a PEC, foi 
assinado a 12 de janeiro 
de 2018. A empresa paga-
ria 13,2 milhões de euros 
(sob a forma de 24 apar-
tamentos) pelos terrenos 
do clube, de acordo com o 
PP E54, e ficaria um hotel 
com 11 pisos e parte de um 
edifício de habitação (com 
80 fogos). Os sócios não 
puderam ver os contratos 
e aditamentos, mas fica-
ram a conhecer a versão da 
direção sobre o caso. O es-
clarecimento foi o objetivo 
único da sessão. 

Algarve
Gran Canária

Madeira
Açores
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ESCOLA EB2,3 FLÁVIO GONÇALVES QUASE PRONTA
A Escola EB 2,3 Flávio 

Gonçalves terá condições 
para receber os alunos no ar-
ranque do novo ano letivo. A 
obra está cada vez mais perto 
de fi car concluída e os estu-
dantes já não terão aulas em 
contentores dado que todos 
os blocos estarão operacio-
nais. A faltar fi carão apenas 
alguns arranjos exteriores 
que não impedirão o normal 
funcionamento do estabele-
cimento de ensino, avançou 
o autarca Aires Pereira na 
última reunião do executivo. 

No campo da educação, 
foi ainda aprovada a atribui-
ção de apoios num valor es-
timado de 35 mil euros para 
a aquisição gratuita de ca-
dernos de atividades (com-

plementares aos manuais 
escolares) aos alunos com 
escalão 1, bem como a com-
participação em metade do 
preço aos alunos com esca-
lão 2 do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico.

 Foi igualmente aprovada a 
abertura de concurso públi-
co para a realização de obras 
de reabilitação do Bairro 
Silveira Campos, na vila de 
Aver-o-Mar, e do Bairro de 
Amorim. 

Por fi m, no âmbito da pre-
paração do programa come-
morativo dos 250 anos da 
Igreja da Lapa, foi aprovado 
um apoio à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora 
da Lapa com vista à realiza-
ção das iniciativas culturais. 

APROVADO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL
Já se encontra defi nitiva-

mente aprovado o projeto 
de arquitetura para a am-
pliação do Hospital da Pó-
voa de Varzim para a nova 
área cedida pela Câmara 
Municipal. A revelação foi 
feita pelo presidente Aires 
Pereira, que não esconde 
a satisfação com a conclu-
são deste processo. O edil 
gostava que as obras co-
meçassem ainda este ano e 
desejou que “a  importante 
empreitada” não seja alvo 
de cativação por parte do 
Governo. 

Aires Pereira destacou 
que o novo edifício vai 
trazer imensas mais-valias 
de espaço e organização, 
sendo o custo estimado de 
11 milhões de euros entre 
verbas do Orçamento de 
Estado (7), Fundos Comu-

nitários (2,5) e do próprio 
município (1,5).

Várias novas valências, 
como oft almologia, poderão 
também surgir, acredita o 
autarca. O que por agora não 
está previsto é a interligação 
do atual hospital com as fu-
turas instalações por passa-
gem aérea por discordância 
das Estradas de Portugal. A 
autarquia vai agora aguardar 
que o Governo abra o respe-
tivo concurso público, tendo 
a expectativa que esta deci-
são seja tomada com a maior 
brevidade possível. 

Um desejo também ex-
presso pelo vereador socia-
lista Miguel Fernandes, que 
salienta as importantes me-
lhorias que estão a caminho 
e os benefícios que tal trará à 
população no que diz respei-
to a cuidados de saúde. 
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DOENÇA SÚBITA MATA MÉDICO PRESTIGIADO
       Realizou-se na passa-

da terça-feira o funeral de 
Paulo Miguel Bettencourt 
Sardinha Pontes Fernan-
do, que tinha 56 anos de 
idade e foi vítima de doen-
ça súbita no passado sába-
do. O médico coordenava 
atualmente a Unidade de 
Medicina Interna do Hos-
pital CUF Porto, depois 
de ter estado uma década 
como diretor do Serviço 
de Medicina Interna do 
Centro Hospitalar de São 
João, igualmente na cida-
de invicta. Paulo Betten-
court era também profes-
sor catedrático convidado 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto 
e um dos filhos do advoga-
do João Pontes Fernando 
(já falecido), ex-presidente 
do Varzim.

    
“BRUTAL E 
INESPERADO”

”Esta notícia, tão brutal 

como inesperada, veio tol-
dar de tristeza este final de 
Verão. A Medicina Interna 
Portuguesa está de luto pe-
sado. Perde uma das maiores 
autoridades em Portugal na 
área da Insuficiência Car-
díaca, de quem todos ainda 
esperávamos muitíssimo, 
desde logo no Registo Na-
cional de Insuficiência Car-
díaca, num protocolo entre 
a SPMI e a SPC, do qual o 
Professor Paulo Bettencourt 
tinha sido um dos seus gran-
des mentores. Percurso aca-
démico brilhante, Professor 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, 
assistente Graduado Sé-
nior de MI, Ex- Diretor do 
serviço de MI do CHUSJ e 
atual Coordenador de MI do 
Hospital da CUF-Porto. Pu-
blicações nas mais prestigia-
das revistas internacionais, 
incluindo duas como pri-
meiro autor na Circulation 
O Professor Paulo Betten-
court é um dos fundadores 

Faleceu um emigrante 
natural da Póvoa de Var-
zim que, com o seu tra-
balho, se tornou um dos 
mais afamados profissio-
nais do Brasil. 

Titulou o “O Globo”: 
“Alberto Marques, alfaiate 
que vestiu políticos e em-
presários, morre aos 92 
anos”. Já o Diário do Rio 
não teve dúvidas em abor-
dar o desaparecimento 
num artigo com esta cha-
mada de atenção: “Morre 
Alberto Marques, o maior 
alfaiate do Brasil”. 

O poveiro chegou a terra 
de Vera Cruz em 1934, tinha 
então cinco anos e aos doze 
começou a trabalhar com o 
pai, Ernesto, na rua da Qui-
tanda, no centro do Rio de 
Janeiro, onde desenvolveria 
a sua arte durante oitenta 
anos. 

“Requisitado e discreto, 
tornou-se um profissional 
destacado, atraindo clien-
tes entre políticos, advoga-
dos e executivos”, escreve o 
Globo que acrescenta: “seu 
ateliê foi frequentado pe-
los políticos Leonel Brizola, 
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Moreira Franco, Fernando 
Henrique Cardoso, Ronaldo 
Cezar Coelho e Tasso Jereis-
sati, além do desembargador 
Luiz Zveiter. Para Oscar Nie-
meyer, abria uma exceção: 
o arquiteto era atendido em 
casa”. 

A alfaiataria chegou a ter 
30 trabalhadores, mas   fe-
chou em março de 2020, no 
início da pandemia de CO-
VID 19.  

O poveiro foi fazendo 
atendimentos pontuais e 
morreu vítima de cancro, no 
passado dia 15 de agosto. 

do NEIC da SPMI, sendo o 
seu Coordenador atual. 

Ainda em choque, dou 

esta triste notícia aos asso-
ciados, sabendo da conster-
nação que a todos ela cau-

sará, porque sabemos ter 
perdido um dos nossos 
melhores”. 

       

MORREU EMIGRANTE POVEIRO QUE OBTEVE SUCESSO NO BRASIL
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JASMIM CORREIA PREMIADA NO MISS TEEN
Jasmim Correia ganhou a 

distinção de Melhor Dança 
Regional na grande final do 
Miss Teen Universe Inter-
nacional. A jovem poveira 
de 18 anos destacou-se no 
evento realizado na Nica-
rágua e trouxe esse galar-
dão perante a concorrência 
de quase três dezenas de 
adolescentes.   A Miss Teen 
Universe Portugal foi bas-
tante elogiada pela organi-
zação nacional, que lhe deu 
os “parabéns pela fantástica 
prestação ao longo de todo o 
concurso”, tendo sublinhado 
que Jasmim Correia é “um 
orgulho para Portugal por 
tão bem ter representado 
e honrado o País”. Refira-
-se que Jasmim Correia fez 
questão de desfilar e dançar 
com o traje de tricana com 
as cores do Bairro Sul, enti-
dade a que está ligada desde 
muito jovem.

COOPERATIVA RECONHECIDA  PELO GOVERNO COM ESTATUTO
A Filantrópica recebeu do 

Governo, por mais dez anos, 
o estatuto de “Utilidade pú-
blica” reconhecendo o papel 
da Cooperativa Cultural da 
Póvoa de Varzim. 

Num despacho do secretá-
rio de estado da Presidência 
do Conselho de Ministros, 
André Moz Caldas, lê-se que 
a instituição constituída em 
1935 “vem desenvolvendo... 
sem fins lucrativos, relevan-

tes atividades de interesse 
geral no âmbito da promo-
ção da cultura”. 

Nesse sentido, “tem orga-
nizado diversas iniciativas, 
como conferências, coló-
quios e debates, que contam 
com a participação de perso-
nalidades do setor; tem pro-
movido o turismo cultural, 
através de ações que visam a 
divulgação da história local 
e da interpretação do ter-

ritório”. E mais: “Coopera 
com diversas entidades, e 
em especial com o respetivo 
município, na prossecução 
dos seus fins”. Conclui o 
governante: “Desta forma, 
contribui significativamente 
para o desenvolvimento da 
cultura e da participação cí-
vica na vida comunitária do 
concelho. O despacho saiu  
no Diário da República e já 
entrou em vigor.
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CRISE NO LEITE: MINISTRA ANUNCIA MEDIDA
O Governo vai criar uma 

“subcomissão” que elabo-
re propostas para atenuar 
a crise no setor do leite e 
os problemas que afetam a 
produção. A novidade foi 
adiantada pela ministra da 
agricultura que deve ter 
ainda na memória o que 
lhe foi dito, na Póvoa de 
Varzim, por pessoas ligadas 
a toda a fileira, desde a in-
dústria à agricultura. Esse 
momento foi vivido na pas-
sada sexta-feira no comple-
xo da Agros, em Argivai. 
Maria do Céu Antunes 
esteve num encontro orga-
nizado pela União das 44 
Cooperativas que têm cerca 
de mil produtores associa-
dos, uma iniciativa intitula-

da de “No Coração do Leite”. 
Além de José Capelas, presi-
dente do conselho de admi-
nistração da Agros (entidade 
organizadora), e da ministra 
Maria do Céu Antunes , par-
ticiparam, por exemplo, os 
dois ex-ministros  Arlindo 
da Cunha e António Serrano 
(por chamada de vídeo), e 
ainda Manuel Santos Gomes,  
líder da CONFAGRI, a Con-
federação das cooperativas.

Mas a vinda da governan-
te à Póvoa teve também um 
protesto associado. Na en-
trada principal do recinto 
houve uma manifestação da 
APROLEP, Associação dos 
Produtores de Leite em Por-
tugal, tendo a vice-presiden-
te, Marisa Costa, justificado 

a iniciativa. A produtora da 
Póvoa de Varzim conseguiu 
falar com a Ministra da Agri-
cultura, mas Maria do Céu 
Antunes disse que o Governo 
não pode mexer nos preços, 
mas apenas tentar sensibili-
zar as partes envolvidas no 
negócio do leite. Seja como 
for, após a manifestação à 
porta do complexo da Agros, 
a Associação de Produtores 
dirigiu-se ao estabelecimento 
da cadeia de supermercados 
Lidl, de Vila do Conde, onde 
deixou um fardo de palha 
em forma de protesto contra 
os baixos preços praticados 
no leite. No futuro, prome-
tem continuar a sua linha de 
protestos, com o lema “preço 
justo para o leite”.
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ENCONTRADA SOLUÇÃO PARA RECICLAR ESFEROVITE DO MERCADO
A Câmara da Póvoa de 

Varzim aprovou a celebra-
ção de um protocolo com a 
Bewisynbra Circular Portu-
gal Lda., que colaborará com 

o Município num projeto de 
recolha – a custo zero para a 
autarquia – das caixas de es-
ferovite do Mercado Muni-
cipal. Graças a esta iniciativa 

ambientalmente sustentável, 
estas caixas deixarão de ter 
como destino final o conten-
tor de resíduos indiferencia-
dos, passando a ser tratadas 

de forma a obter uma ma-
téria prima secundária, que 
será utilizada no fabrico de 
novas embalagens ou outros 
artigos em esferovite.
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ESTELA TEM RUAS EM OBRAS
A Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim emitiu 
uma informação sobre o ar-
ranque de obras que estão a 
ter impacto na habitual nor-
malidade do centro de uma 
freguesia. É o início da in-
tervenção de requalificação 
das ruas Manuel Martins 

Felgueiras e Nossa Senhora 
da Ajuda, na Estela, sendo 
por isso necessário proce-
der ao desvio temporário de 
trânsito nessa zona, avisou a 
autarquia em comunicado. 
Os dois arruamentos estarão 
interditados à circulação ro-
doviária durante os próximos 

dois meses, por forma a 
permitir que a intervenção 
seja finalizada, acrescenta a 
edilidade poveira. A alter-
nativa será circular pela Rua 
Nossa Senhora do Ó, Rua 
Manuel António de Araújo, 
Rua de São José e Rua Padre 
João Faria.

TORNEIO DE BALASAR 
FOI PARA O FRADELOS

O Fradelos foi o grande 
vencedor do Torneio Qua-
drangular de Balasar. A equi-
pa do concelho de Famalicão 
derrotou a equipa anfitriã na 
marcação das grandes pena-
lidades após um empate no 

tempo regulamentar. Para 
chegarem à final, os balasa-
renses tinham derrotado os 
barcelenses do Negreiros na 
meia-final e os famalicenses 
tinham goleado os também 
barcelenses do Paradela.
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ACIDENTE MORTAL EM VILA DO CONDE
O despiste de um car-

ro seguido de uma coli-
são com outro provocou 
a morte de um homem e 
ferimentos ligeiros nou-
tras duas pessoas que iam 
no interior dos veículos 
que circulavam na Estra-
da Nacional 306, em Vila 
do Conde,   mais propria-
mente na freguesia de Ba-
gunte. O desastre ocorreu 
cerca das seis um quarto 
da tarde do passado dia 1 
e, segundo adiantou uma 
fonte da Guarda Nacional 
Republicana à Agência 
Lusa, a vítima mortal terá 
80 anos e foi projetada de 
um dos dois automóveis 
envolvidos. A via esteve 
cortada mais de uma hora 
e meia e além de Bombei-
ros Voluntários estiveram 
envolvidos na operação 
de socorro elementos do 

INEM (Instituto Nacional 
de Emergência Médica) re-
velou o membro da Guarda 
Nacional Republica, a força 
de segurança que tomou 
conta da ocorrência

ACIDENTE 
APARATOSO 
NA EN 13

O condutor de um au-
tomóvel ficou ferido na 
sequência de um acidente 
com capotamento na Es-
trada Nacional 13 pratica-
mente em frente ao ginásio 
Sport Spirit. O alerta foi 
dado por volta das 11h, al-
tura em que o jovem per-
deu o controlo da viatura 
e embateu noutros carros 
estacionados naquela via, 
provocando alguns danos 
materiais. Ao local acorre-
ram os Bombeiros da Pó-

voa de Varzim com dois 
elementos e um veículo, 
que socorreram a vítima e 
fizeram o transporte para 
a Urgência da unidade 
poveira do Centro Hospi-
talar. A PSP tomou conta 
da ocorrência, que obrigo 
ao corte temporário do 
trânsito nos dois sentidos.

MULHER 
ATROPELADA 
PELO METRO

Uma mulher de 59 anos 
foi atropelada pelo me-
tro entre as paragens de 
Modivas e Mindelo, no 
passado dia 2 em Vila do 
Conde. 

O alerta foi dado às 
12h31 e no local estive-
ram os bombeiros de Vila 
do Conde com 4 viaturas 
e 10 elementos. 



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 09 SETEMBRO 2021 | 11

A Autoridade Marítima 
Nacional (AMN) dá conta 
que, em Vila do Conde, na 
manhã da passada segun-
da-feira, dois adultos e três 
crianças foram arrastadas 
por um agueiro, ficaram 
em dificuldades e tiveram 
de ser socorridas. A mes-
ma entidade precisa que tal 
aconteceu numa zona sem 
vigilância “na praia Atlân-
tica” - é esta a designação 
dada pela AMN, mas leia 
o esclarecimento em bai-
xo - em frente à chamada 
“Quinta do Engenheiro 
Carvalho”, tendo o alerta 
sido recebido pelas 10h56, 
“através de nadadores-sal-
vadores das praias adjacen-
tes”.

Refere a autoridade que 
“foram ativados de imedia-
to para o local elementos da 
Polícia Marítima e do Pro-
jeto “SeaWatch”, bem como 
dois nadadores-salvadores 
e um enfermeiro”. Uma das 
crianças conseguiu chegar 
a terra pelos seus próprios 
meios, tendo as restantes 
vítimas sido resgatadas pe-
los nadadores-salvadores. 
Quatro das vítimas, dois 
adultos e duas crianças, que 
apresentavam sinais de hi-
potermia, foram assistidas 
no local pelos elementos 
do Projeto “SeaWatch” e 
pelos nadadores-salvadores 
e posteriormente transpor-
tadas para o hospital. 

A Onda Viva foi, no en-

tanto, contactada pelo titular 
da concessão da “Praia Atlân-
tica”, dizendo que a mesma 
possui vigilância e Bandeira 
Azul, como se pode consta-
tar aliás nos avisos junto ao 
restaurante Caximar. O con-
cessionário ficou de solicitar 
à Marinha que procedesse à 
eventual correção da infor-
mação divulgada.  

Susto junto à barra

Dois tripulantes de uma 
mota de água foram auxi-
liados, no passado dia 5 de 
setembro, por elementos da 
estação salva-vidas e o veícu-
lo rebocado para terra firme. 
Ao que divulga a Autoridade 
Marítima Nacional, o alerta 
para a situação foi dado às 
17h03 pelo nadador-salva-
dor da praia de Nossa Senho-
ra da Guia e, de imediato, foi 
accionada uma embarcação 
de salvamento cujos elemen-
tos verificaram que os tripu-
lantes da mota estavam “em 
dificuldades junto ao molhe 
norte da barra de Vila do 
Conde”, mas “bem” de saú-
de.  Já a mota  encontrava-se 
“junto às rochas e parcial-
mente alagada”tendo sido 
encaminhada “até uma das 
rampas de acesso existentes 
no interior do rio Ave, tendo 
sido retirada da água pelas 
17h44”. O Comando-local da 
Polícia Marítima da Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde to-
mou conta da ocorrência.

TRÊS CRIANÇAS E 2 ADULTOS ARRASTADOS PELO MAR

OCORRÊNCIAS 

Pub

PSP FEZ DUAS DETENÇÕES NA PÓVOA DE VARZIM
Segundo um comunicado 

da PSP, à 01h50 da passada 
quinta-feira, na rua Viriato 
Barbosa, na Póvoa de Var-
zim, foi detido um homem 
com 34 anos, residente na 
Póvoa de Varzim, que tinha 
na posse heroína suficiente 
para 13 doses individuais. 
A detenção foi efetuada por 
elementos da Esquadra de 

Intervenção e Fiscalização e 
o suspeito do crime de trá-
fico foi notificado para com-
parecer junto das autorida-
des policiais. O mesmo vai 
ter de fazer um homem com 
23 anos, residente na Póvoa 
de Varzim, que foi detido 
às 14h20 no mesmo dia, na 
Avenida Mouzinho de Albu-
querque. Na sequência das 

diligências policiais, foram 
apreendidos 4 vasos com 
plantas de cannabis, 1 ba-
lança de precisão e diversos 
artigos utlizados no cultivo 
de pés de cannabis como: 
ventilador, extrator, lâmpa-
das de aquecimento, trans-
formadores entre outros 
artigos relacionados com a 
referida prática ilícita.

CARRO FURTADO NA 
PÓVOA JÁ ESTAVA
 ‘CAMUFLADO’

A Polícia de Segurança 
Pública encontrou um auto-
móvel furtado na Póvoa de 
Varzim na passada semana – 
estava estacionado numa rua 
na cidade de Vila Nova de 
Famalicão – mas o veículo já 

tinha sido ligeiramente alte-
rado. Os larápios foram a um 
carro semelhante, também 
na urbe famalicense, retira-
ram as chapas de matrícula 
e colocaram na viatura leva-
da do território poveiro. A 
operação policial foi desen-
volvida no dia seguinte pelo 
Comando Metropolitana da 
PSP de Braga.
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REGIÃO

PESCAR COM REDES QUE SE DESFAZEM
Em Esposende está a ser 

desenvolvido um “estudo–
piloto sem precedentes” (é 
esta a informação adianta-
da pela Câmara Municipal) 
que consiste em fornecer 
às mais de 30 embarca-
ções de pesca locais, redes 
biodegradáveis ou seja 
armadilhas que, com o 
tempo, se vão desfazendo 
no mar - ao contrário das 
sintéticas - se forem aban-
donadas ou perdidas. Isto 

porque os “monofilamentos” 
das redes são feitos de uma 
resina especial. Durante um 
ano a utilização vai estar em 
teste pelos homens do mar e, 
no final, será aferida a opi-
nião dos pescadores sobre 
a eficiência e a durabilidade 
das  redes que podem signi-
ficar um passo em frente na 
defesa do meio ambiente. 
O estudo está integrado no 
projeto “E-Redes” e é confi-
nanciado pelos EEA Gran-

CÂMARA DE ESPOSENDE ADQUIRE DESFIBRILHADORES
Em Esposende, cinco 

edifícios municipais e o 
veículo da Proteção Civil 
estão já apetrechados com 
aparelhos de Desfibrilha-
ção Automática Exter-
na que podem ser vitais 
quando alguém sofre uma 
paragem cardiorrespira-
tória. A autarquia refere 
em comunicado que após 
a formação de 53 traba-
lhadores, habilitando-os a 
fazer uma intervenção de 
emergência, o município 
colocou as máquinas nos 
Paços do Concelho, no 
Centro Interpretativo de 
S. Lourenço, na Casa da 

Juventude e nos estádios do 
Marinhas e de Esposende. 
O presidente da Câmara, 
Benjamim Pereira, justifi-
cou a escolha dos locais face 
à grande concentração de 
pessoas em todos os sítios 
e, nalguns casos, com prá-
tica de atividade desportiva. 
A informação da edilidade 
acrescenta que “durante o 
ato de entrega dos aparelhos 
foram exemplificadas situa-
ções concretas, com trans-
missão dos procedimentos 
a adotar” e o autarca disse 
esperar que a formação seja 
alargada, num futuro próxi-
mo, às escolas.

tes, ou seja pelo Mecanismo 
Financeiro do Espaço Eco-
nómico Europeu. A promo-
ção é do Município local, em 
parceria com a empresa mu-
nicipal  Esposende  Ambien-
te, a Universidade do Minho 
e a Associação de Defesa do 
Ambiente - Rio Neiva.E a 
concretização procura con-
tribuir para o cumprimento 
dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU.

Pub

ATENÇÃO AOS UTENTES DO METRO
Se vai viajar de metro para 

o hospital de S. João, no Por-
to, tome a devida nota de que 
já se encontra encerrada a 
estação junto à unidade hos-
pitalar, por causa do arran-
que da obra de construção, 
naquela paragem, de um in-

terface com o serviço de auto-
carros, uma cafetaria e uma loja 
Andante. Os trabalhos orçados 
em três milhões de euros levam 
a empresa Metro do Porto a 
informar que a paragem no S. 
João vai estar inacessível aos 
utentes e essa linha, a Amarela, 

terá como derradeiras estações 
a do IPO ou do Pólo Univer-
sitário, alternadamente. O in-
vestimento de três milhões de 
euros poderá aumentar a capa-
cidade de circulação dos atuais 
11 para 16 veículos por hora em 
cada sentido.
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VILA DO CONDE

ADRIANA OLIVEIRA FAZ HISTÓRIA EM PORTUGAL
É de Vila do Conde a 

primeira mulher a cum-
prir o exigente curso para 
a classe de Mergulhadores 
da Marinha Portuguesa. A 
primeiro-grumete Adriana 
Oliveira mereceu por isso 
um destaque especial por 
parte daquele ramo das 
Forças Armadas. A mili-
tar tem 24 anos e concluiu 
com sucesso a formação de 
especialização, que dura 
um ano e na qual teve de 
conseguir atingir 81 me-
tros de profundidade e de-
sativar explosivos debaixo 
de água. Após ter feito o 
juramento da bandeira, a 3 
de julho de 2020, Adriana 
Oliveira, juntamente com 
outros nove elementos da 
Marinha, terminou ago-
ra o ingresso na classe de 
mergulhador e “recebeu o 
diploma de conclusão do 
curso bem como os emble-
máticos cordões azuis, que 
simbolizam que pertence a 
uma unidade operacional 
dos mergulhadores”, refe-
re a Marinha. A cerimónia 
realizou-se na Esquadri-
lha de Subsuperfície e foi 
presidida pelo ministro da 
Defesa, João Gomes Cra-
vinho, acompanhado pelo 

Chefe do Estado-Maior da 
Armada, almirante António 
Mendes Calado. 

Adriana Oliveira recebeu 
os elogios do governante: 
“Hoje assinalámos mais uma 
barreira quebrada com a in-
tegração da grumete Adria-
na Oliveira como a primeira 
mulher a concluir com su-
cesso este exigente curso. Pa-
rabéns. É mais uma pioneira 
nas Forças Armadas e isso só 
nos deve encher de orgulho”, 
declarou Gomes Cravinho 
que acrescentou: “Espera-
mos que a grumete Adriana 
Oliveira sirva de inspiração 
a muitas outras jovens e que, 
apesar de ser a primeira, não 

Pub

LAVAR   -  SECAR  -  ENGOMAR

Praça do Almada 23 A - Póvoa de Varzim
(ENTRE A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS)

Lavandaria Self-Service

BREVEMENTE

Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde

TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

OP Automóveis, Lda

www.opautomoveis.com

facebook.com/opautomoveis

Qualidade e Confiança
desde 1990

seja a última a seguir este 
exigente percurso”.

A jovem, licenciada em 
Ciências do Mar, pela Uni-
versidade dos Açores, en-
tra assim para a história de 
Portugal como a primeira 
mergulhadora da Marinha: 
“Espero servir de inspira-
ção para outras mulheres 
que pensem que não é pos-
sível. As coisas são possíveis 
quando a gente quer e que 
pensem sempre que uma 
mulher consegue fazer tudo 
o que um homem consegue 
fazer. De uma maneira dife-
rente sim, não temos a mes-
ma força que um homem 
possa ter, mas temos outras 

coisas boas, o que também 
importa bastante a nível mi-
litar, não é só a força bruta, 

também é preciso ter uma 
cabeça boa e espero que 
venham muitas mais”.
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PÓVOA DE VARZIM 

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 

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 

Assembleias de Freguesia 

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

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 

ESPOSENDE 

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

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

Assembleias de Freguesia 

Antas 
PS – Anabela Lajoso 
PSD – Manuel José Viana 

Forjães 
PSD – Vítor Quintão 
LIF – Manuel Ribeiro 

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

Vila Chã 
LIV – Mário Boaventura 

Apúlia / Fão 
CDS – Manuel Torre
CDU – Manuel Laranjeira 
CHEGA – António Roxo 
PSD – Valdemar Mota Faria 
PS – Ânia Peixoto
LIPAF – Manuel Melo 

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

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

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

VILA DO CONDE 

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 

Assembleia de Freguesia 

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 

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

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 

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 

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

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

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 

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.

PESQUISA: 
CARLOTA GOMES
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FUTEBOL

AS VÁRIAS FORMAS 
DE POTENCIAR 
O ATAQUE EM 
PROFUNDIDADE

RUI RODRIGUES Existem equipas que pelas 
características e qualidade 
dos seus futebolistas defi-
nem um modelo de jogo 
específico que através de 
passes longos tenta tirar par-
tido dos desequilíbrios po-
sicionais e desorganizações 
defensivas temporárias dos 
adversários, para potenciar 
e criar possíveis situações de 
finalização. 

Mas esta vertente é dema-
siado redutora pois existem 
vários padrões e comporta-
mentos quando procuras a 
profundidade nos momen-
tos ofensivos. 

A profundidade pode 
também ser desenvolvida 
através de progressões in-
dividuais com bola, poten-
ciada também pela subida 
dos laterais e combinações 
destes em largura com os 
alas e em combinações inte-
riores com o avançado que 
arrastando a marcação pode 
criar espaços livres para o 
desenvolvimento das diago-

nais posicionais dinâmicas. 
A procura de apoios frontais 
curtos ou longos na frente 
ofensiva e a mobilidade e 
movimentações dos avança-
dos e alas são decisivos para 
dar seguimento á qualidade 
dos passes verticais que os 
teus médios terão de ter para 
no timing certo servir as 
movimentações e espaços de 
rutura que estes podem criar 
para possíveis situações de 
finalização. 

É bastante diferente uma 
equipa desenvolver ataques 
rápidos ou transições rá-
pidas, os comportamentos 
posicionais são diferentes, a 
qualidade, ritmo e acerto no 
passe torna-se decisivo em 
ambas as ideias ofensivas de 
jogo. 

Considero que o Varzim 
desenvolve mais os seus mo-
mentos ofensivos em tran-
sição, já o Rio Ave é uma 
equipa que através da posse 
potencia mais o ataque posi-
cional.

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

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22
Pedro Gomes assumiu a liderança do concurso com o palpite exato no Nacional 2x1 Varzim e o acerto no triunfo do Rio Ave sobre o Leixões. Agora há 

jornada dupla para os concorrentes começarem a somar mais pontos e tentarem isolar-se no comando da tabela. Uma edição que promete ...

ANDREA 
SILVA

1 PONTO

PAULO 
AREAL 

SEM PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

3 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA
1 PONTO

PAULO 
MORIM 

1 PONTO

JOSÉ 
TORRES
1 PONTO

PEDRO 
GOMES

4 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 
1 PONTO

RUI 
MAIA 

3 PONTOS

Leixões 2x0 Varzim 
Varzim 1x1 Amadora

Amadora 0x2 Rio Ave 
Rio Ave 3x1 Feirense

JOSÉ 
RICARDO
1 PONTO

Esta época vamos atri-
buir um troféu ao jogador 
mais pontuado de cada 
clube segundo a avaliação 
do relatador André Veloso 
e dos comentadores José 
Pedro Marques e Rui Ro-
drigues. 

Eis a atual classificação. 

VARZIM 

Heliardo 50
Murilo 48
André Micael 44
João Reis 44
Ricardo 44
Cássio 42
Nuno Valente 42
Tavinho 41
Luís Silva 40
Luís Pinheiro 38
Agdon 32
Zé Tiago 30
André Leão 30
George Ofosu 25
Assis 24
Lessinho 12

Cerveira 8
Raí 6
Zé Ferreira 6
Luís Pedro 2

RIO AVE 

Guga 57
Gabrielzinho 55
Joca 53
Aderllan Santos 50
Pedro Mendes 50
Jonathan 50
Hugo Gomes 49
Zimbabwe 42
Costinha 41
Zé Manuel 40
Sávio 38
Ukra 34
Vítor Gomes 22
Pedro Amaral 22
Aziz 20
Ângelo Meneses 20
Rúben Gonçalves 18
Fábio Ronaldo 16
Sylla 12
Ronan 11
Leandro 2

TROFÉU ONDA VIVA

Leixões 2x2 Varzim 
Varzim 1x1 Amadora

Amadora 0x2 Rio Ave 
Rio Ave 1x1 Feirense

Leixões 1x1 Varzim 
Varzim 1x0 Amadora

Amadora 1x3 Rio Ave 
Rio Ave 2x2 Feirense

Leixões 1x1 Varzim 
Varzim 1x0 Amadora

Amadora 1x2 Rio Ave 
Rio Ave 2x0 Feirense

Leixões 1x1 Varzim 
Varzim 1x0 Amadora

Amadora 0x1 Rio Ave 
Rio Ave 2x1 Feirense

Leixões 0x2 Varzim 
Varzim 2x0 Amadora

Amadora 1x3 Rio Ave 
Rio Ave 3x0 Feirense

Leixões 1x1 Varzim 
Varzim 2x1 Amadora

Amadora 1x3 Rio Ave 
Rio Ave 2x1 Feirense

Leixões 2x1 Varzim 
Varzim 1x1 Amadora

Amadora 1x2 Rio Ave 
Rio Ave 1x0 Feirense

Leixões 1x1 Varzim 
Varzim 1x0 Amadora

Amadora 1x1 Rio Ave 
Rio Ave 1x0 Feirense

Leixões 1x2 Varzim 
Varzim 2x0 Amadora

Amadora 1x1 Rio Ave 
Rio Ave 1x0 Feirense

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

Pub
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No pontapé de saída para 
o campeonato maior do fu-
tebol feminino, a equipa al-
vinegra conseguiu um pre-
cioso empate no reduto do 
Valadares. Um adversário 
com outros pergaminhos, 
e que nos primeiros 20m 
fizeram jus ao favoritismo. 
Contudo, paulatinamente 
a equipa liderada por Ro-
ger Pinheiro começou a 
surpreender as locais com 
contra ataques, que apenas 
falharam para ineficácia 
ofensiva. O nulo acabou por 
ser um bom resultado e um 
estímulo para a 2ª jornada, 
com as poveiras a receberem 
o Clube Albergaria, que per-
deu em casa por 4x0 contra 
o Famalicão.

DUPLA NA 
SELEÇÃO SUB-19

Duas jogadoras do Var-
zim foram convocadas para 
um Torneio de Preparação 
da seleção nacional sub-19 
de futebol. Carolina Aroso e 
Inês Oliveira são as lobas do 

mar que integram as esco-
lhas do selecionador para a 
competição que vai decorrer 
na Cidade do Futebol, Oei-
ras, entre os dias 13 e 21 des-
te mês. As duas jovens var-
zinistas poderão somar três 
internacionalizações diante 
de Dinamarca, Irlanda e No-
ruega.

VARZIM GOLEIA 
MELGACENSE

O Varzim venceu por 4-0 
o Melgacense numa partida 
amigável, realizada no pas-
sado sábado, que serviu para 
o emblema do Alto Minho 
fazer a apresentação do seu 
plantel para a próxima tem-

porada no campeonato da 
Associação de Futebol de 
Viana do Castelo. No con-
junto varzinista, que apro-
veitou da melhor forma a 
paragem da II Liga, desta-
que para a estreia de Bruno 
Tavares, emprestado pelo 
Sporting. Marcaram para os 
poveiros Luís Pedro (2), Zé 
Tiago e Tavinho.

DOIS JOGADORES
SUSPENSOS

Dois varzinistas foram 
suspensos devido ao con-
teúdo do relatório do árbitro 
Rui Lima sobre a partida na 
Madeira frente ao Nacional 
que ditou uma derrota dos 

LOBAS DO MAR COM ESTREIA A PONTUAR 

No jogo de estreia reali-
zado no Estádio Municipal, 
a equipa B do Varzim não 
foi além de uma igualdade 
a 2 golos contra o CD Can-
dal. 

Os golos de Diogo Araú-
jo e Cevada não foram su-
ficientes para conquistar os 
3 pontos, apesar da vontade 
demonstrada pelos pupilos 
às ordens de Tobias Troca-
do. O técnico poveiro tem 
pela frente uma tarefa ár-
dua, até porque lidera um 
grupo bastante jovem e 
com muitas caras novas em 
relação à última época.

O plantel que vai dis-
putar a Divisão de Elite 
Pro-nacional, uma com-
petição da Associação de 
Futebol do Porto, tem três  
guarda-redes: Vilaça, Juan 
Entenza e Pedro. Os joga-

dores de campo são: Vasco, 
Miranda, Gustavo Aguiar, 
Diogo Duarte, Grilo, Tiago 
Costa, Ricardo Pires, Ceva-
da, Ricardo Fernandes, Re-
nato, Tomás Martins, Noah, 
Diogo Araújo, Pedro Lemos, 
Dinis, Queirós, Jójó, Pedro 
Silva, Rúben Ribeiro e Már-
cio. A equipa técnica conta 
ainda com Pedrinho, Tiago, 

bos da Areia se despediram 
das competições. Num jogo 
em que o quarteto de brasi-
leiros já não fez parte da con-
vocatória, desde cedo que a 
superioridade dos campeões 
nacionais se fez sentir. Ape-
sar de tudo, a equipa varzi-
nista cumpriu o principal 
objetivo e irá continuar na 
Elite do Futebol de Praia 

poveiros por 2-1. Escreveu 
o juiz que o atleta Luís Sil-
va, que viu o cartão verme-
lho direto, “tentou agredir 
o adversário com uma ca-
beçada, quando este estava 
à sua frente de pé” enquan-
to Luís Pedro, que também 
foi expulso. “pontapeou um 
adversário com força exces-
siva na disputa da bola, na 
cabeça do adversário”. Face a 
isto ambos os atletas vão ter 
de cumprir uma partida de 
castigo e pagar uma multa 
de 179 euros para o médio 
e de 108 para o defesa cen-
tral. Dessa partida, há ainda 
a realçar a aplicação de uma 
sanção ao Varzim de 357 eu-
ros por “chegada tardia” ao 

terreno de jogo que provo-
cou um atraso de “dois mi-
nutos” no início da segunda 
parte. 

SPORTING EMPRESTA 
DOIS JOVENS

O Varzim recebeu dois 
jogadores do Sporting por 
empréstimo até ao final da 
temporada. Os poveiros 
aproveitaram o último dia 
do mercado de transferên-
cias para inscreverem na 
Liga o central Rodrigo Rego 
e o extremo Bruno Tavares. 
O defesa tem 19 anos e, na 
época transata, fez 18 jogos 
na equipa sub 23 tal como 
o seu companheiro que 
também vai estar na Póvoa. 
Neste caso o dianteiro com-
pletou 17 partidas tendo 
marcado por seis vezes. Am-
bos são internacionais pelas 
camadas jovens de Portugal. 
Um deles, Rodrigo Rego, 
jogou os 90 minutos no em-
pate a zero da seleção portu-
guesa sub-20 contra a Poló-
nia na passada terça-feira

EQUIPA B EMPATA NO ARRANQUE DO CAMPEONATO

Marafona, Marcos e Améri-
co Filipe. 

FUTEBOL DE PRAIA 
GOLEADO NA 
DESPEDIDA

Foi com uma goleada por 
11x0, sofrida nos quartos 
de final da Taça de Portugal, 
contra o SCBraga, que os Lo-

na próxima temporada. 
Certamente, com alguma 
remodelação, até porque 
todos os adversários apos-
tam forte numa modalida-
de que, cada vez mais, tem 
o apoio da FPF, nomeada-
mente abrindo portas para 
apoios de patrocinadores, 
já que todas as etapas são 
televisionadas.
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Todos os anos, por esta 
altura, todos fazemos uma 
análise, mesmo que incons-
ciente, daquilo que foi o 
mercado de transferências 
e somos capazes de eleger 
quais delas são as mais so-
nantes ou até mesmo as mais 
surpreendentes. 

Este ano a quantidade de 
transferências sonantes é 
tamanha que fi ca difícil es-
colher qual delas será a mais 
acertada.

O foco está sob os clubes 
mais ricos e poderosos como 
o Paris Saint-Germain e os 
rivais de Manchester. 

Os franceses, apesar de 
não terem feito nenhuma 
transferência exorbitante 
como em outros anos, as-
seguraram a contratação 
a custo zero, de jogadores 
como Sérgio Ramos, Wij-
naldum, Donnarumma e… 
Lionel Messi. Ainda contra-
taram Hakimi por um valor 
a rondar os 60 milhões de 
euros e Nuno Mendes por 45 
milhões, a serem pagos no 
próximo ano. 

Em Manchester, as libras 
voaram bem alto com as 
contratações de Sancho e 
Grealish. 

O inglês que jogava pelo 
Dortmund, assinou pelo 
United numa transferência 
que rondou os 85 milhões 
de euros e regressou a In-
glaterra 4 anos depois de ter 
deixado a formação do Man-

Após uma época na se-
gunda divisão, o Varzim 
iniciou a presente tempora-
da na principal liga do fu-
tebol feminino nacional, no 
passado domingo. Apesar 
de um jogo bastante dispu-
tado, as alvinegras regressa-
ram a casa com um empate 
frente ao Valadares Gaia 
(0–0). Apesar de as poveiras 
terem entrado com garra e 
determinação para somar 
os três pontos, nenhuma 
das duas equipas se estreou 
a marcar. 

Recorde-se que esta com-
petição é composta por 

MERCADO HISTÓRICO

VARZIM EMPATA NA ESTREIA NO NACIONAL

A GRANDE ARMA
Pedro Mendes, um joga-

dor em destaque na equipa 
do Rio Ave Futebol Clube. 
Chegou, viu, entrou e mar-
cou. É peça chave na mano-
bra ofensiva de Luís Freire e 
tem sido decisivo no que to-
que a colocar a redondinha 
dentro da baliza. Natural de 
Guimarães, o jovem ponta 
de lança começou a sua ca-
minhada no Vitória SC, ten-
do depois repartido a for-
mação com os Sandinenses 
e o Moreirense até acabar, 
em Alcochete, com as cores 
do Sporting CP. Sempre foi 
um atacante possante e com 
faro de golo, usufruindo do 
seu porte físico e fi nalização 
apurada para fazer balançar 
as redes ao longo de toda a 
sua formação. Na equipa 
secundária do Sporting rea-

Vimaranense, Quim Berto destacou-se no Vitória SC. Lateral moderno, com pendor ata-
cante e muito disponível para o jogo, foi transferido para o Sporting em 1997. Em Alvalade 
viria a sagrar-se campeão nacional em 1999/2000 e até começou por ser bastante utilizado. 
Todavia, passou discretamente pelo clube. Com surpresa seria contratado pelo Benfi ca em 
2001. Nem se estreou ofi cialmente pelos encarnados. Seguiria para a Póvoa onde se reencon-
trou com o seu melhor futebol. A sua experiência e polivalência casaram na perfeição com um 
Varzim primodivisionário. À entrega a cada jogo Quim Berto juntava a sua grande imagem de 
marca: senhor de um portentoso pontapé, foi um exímio marcador de livres diretos que ajuda-
ram de sobremaneira os Lobos do Mar. Preponderante, tinha um espírito de liderança que o 
diferenciava, assumindo momentos decisivos como a marcação de grandes penalidades. Com 
as cores alvinegras Quim Berto voltou a ser protagonista e é um dos nomes incontornáveis da 
história recente do Varzim Sport Club.

QUIM BERTO

lizou umas épocas de se tirar 
o chapéu, sempre passando 
a dezena de golos. Porém, já 
como sénior e sem espaço 
no plantel leonino decidiu 
trilhar o seu próprio rumo 
e viajou até Almería numa 
primeira parte e depois ao 
Nacional, na segunda parte 
da época, sem nunca se ter 
afi rmado. Um arranque a 
meio gás como sénior até que 
aterrou em Vila do Conde, 
por empréstimo, e até agora 
ainda não tirou o pé do ace-
lerador. Em 6 jogos, o joga-

duas séries, norte e sul, e as 4 
primeiras classifi cadas apu-
ram-se para a fase seguinte. 
Os favoritos da prova são o 
Braga da zona norte, Benfi ca 

dor de 22 anos, já marcou 
2 golos e fez 1 assistência, 
sendo que estes números 
não refl etem, de todo, a to-
talidade do seu jogo. É um 
jogador fundamental para 
o coletivo, um trabalhador 
nato, segura de costas para 
a baliza, consegue atacar a 
profundidade, vem buscar 
jogo atrás e ataca a baliza 
adversária como ninguém. 
Tem surpreendido os adep-
tos verde e brancos, sendo 
que estes, aquando da sua 
contratação, estavam reti-
centes quanto à validade da 
aposta neste homem golo. 
A época ainda mal come-
çou mas certamente que 
esta Liga 2 SABSEG tem 
Pedro Mendes como uma 
das principais fi guras de 
destaque.

chester City. 
O United contratou tam-

bém Raphael Varane ao Real 
Madrid por 50 milhões de 
euros masa inda assim, a 
contratação mais sonante da 
cidade foi obviamente, o re-
gresso do português Cristia-
no Ronaldo ao Manchester 
United.

Os “citizens” asseguraram 
o “lion” Jack Grealish vindo 
do Aston Villa, tornando-se 
na transferência mais cara da 
história da Premier League 
com um valor a rondar os 
120 milhões de euros.

O Barcelona assegurou 
a contratação de Memphis 
Depay e Aguero a custo zero 
e por sua vez, vendeu Griez-
man de volta ao Atlético de 
Madrid. 

Assim, podemos concluir 
que este ano o mercado foi 
completamente de loucos 
e numa mistura de transfe-
rências astronómicas com 
assinaturas a custo zero, po-
demos assistir a uma grande 
dança de contratações que 
prometem com certeza ani-
mar os grandes palcos do fu-
tebol europeu.

e Sporting da zona sul. 
As lobas do mar voltam a 

jogar a 26 de setembro e re-
cebem no campo de Aguça-
doura, o Clube Albergaria.

... no jogo de estreia pela 
seleção principal da Ar-
gentina, Lionel Messi foi 
expulso estando apenas 47 
segundos em campo.

SABIAS QUE ...
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 FEMININO EXTINTO NO PÓVOA FUTSAL
Os responsáveis do Pó-

voa Futsal / Varzim SC 
emitiram um Comunicado 
a dar conta da extinção dos 
escalões femininos, no-
meadamente da sua equipa 
sénior que militou na 1ª di-
visão nacional. 

Contudo, o conteúdo 
do mesmo na página de 
facebook do clube gerou 
algumas reações, com o 
ex.técnico Rui Casanova e 
as diretoras Teresa Gomes 
e Juliana Monteiro a indig-
narem-se perante os mo-
tivos (ou a falta deles) de 
uma decisão que demons-
tra “ muita ingratidão por 
quem muito fez pelo clube 
a troco de nada. 

O clube ganhou o Pré-
mio da Ética Desportiva 
muito pelo trabalho desen-
volvido no futsal feminino, 
que agora é posto de lado, 
sem que justifiquem às pes-
soas o porquê.” 

Uma polémica que o pre-
sidente João Rocha  não quer 
alimentar, já que segundo 
ele “ esta é uma decisão da 
direção que está legitimada 
para o fazer.”

SENIORES VENCEM 
TORNEIO EM FAFE

A equipa sénior do Póvoa 
Futsal /Varzim venceu a 1ª 
Edição da Carlos Mendes 

xx

Cup, um torneio organizado 
pelo Nun’ Alvares, na cidade 
de Fafe. No primeiro jogo, a 
equipa orientada por Miguel 
Marinho empatou a 2 go-
los contra a equipa da casa, 

passando à final vencendo 
no desempate por penal-
tis. Na decisão, os poveiros 
venceram os Amigos de 
Cerva por 4x2, garantindo 
o triunfo na prova. Miguel 
Marinho já contou com o 
último reforço, o ala Frede-
rico Santos, conhecido por 
Freddy, um futsalista com 
muitos anos de 1ª divisão, 
e que nos últimos anos teve 
experiências no futsal do 
Luxemburgo e da Itália.
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TRIBUTO AO ETERNO CAPITÃO DO PÓVOA ANDEBOL
Foram 3 dias de andebol 

de 1ª linha, com a realiza-
ção do IV Torneio de Ve-
rão Luís Gonçalves, a levar 
algumas centenas de adep-
tos a presenciarem 6 jogos 
com as equipas do Póvoa 
Andebol, ABC/UMinho, 
ADA Maia/ISMAI e FC-
Gaia. Ainda numa situa-
ção precoce da pré-época, 
este torneio serviu para 
homenagear o malogrado 
capitão dos poveiros Luís 
Gonçalves, que precoce-
mente nos abandonou, 
vítima de uma acidente de 
viação. Desportivamente, 
todos aqueles que foram 
até ao Pavilhão Municipal, 
não fi caram defraudados, 
já que os 6 jogos acabaram 
por ser arduamente dispu-
tados e equilibrados. Na 
entrega dos troféus, cou-
be ao pai do malogrado 
atleta, sr. Cândido Gon-
çalves entregar o prémio 
aos vencedores. Sem que-
rer gravar declarações, fez 
questão de agradecer aos 
dirigentes do clube, que 
tal como o fi lho, considera 
uma família. “A ferida está 
sempre aberta, mas é ame-
nizada com estes gestos 
que, tanto eu como toda 
a família, jamais esquece-
remos. Muito obrigado a 

todos, a Póvoa estará sempre 
nos nossos corações.”

 Resultados:  Póvoa 25x24 
ISMAI ; ABC 36x34 FCGaia 
; Póvoa 27x26 FCGaia ; ABC 
29x25 ISMAI ; Póvoa 29x29 
ABC; ISMAI 22x22 FCGaia

1º classifi cado ABC/ UMi-
nho ; 2º classifi cado Póvoa 
Andebol Clube, 3º FCGaia 
4º classifi cado ISMAI

Melhor guarda redes: 
Humberto Gomes ( PAC)

Melhor jogador e marca-
dor: Rui Batista ABC / UMi-
nho

EQUIPA B 
APRESENTA-SE

Aproveitando a realização 
do Torneio, a equipa B do 
Póvoa Andebol, fez o jogo de 
apresentação frente ao Gi-

násio de Santo Tirso. Uma 
derrota por 39x30, a refl etir 
ainda o precoce momento 
da preparação da equipa 

poveira, que esta época se 
vai estrear na 2ª divisão na-
cional. Muito trabalho pela 
frente para a equipa técnica 

liderada por Pedro Santos, 
num plantel com muita 
juventude e que tem como 
objetivo a manutenção.
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Apesar de não terem 
conseguido mais que o 
último lugar do quadran-
gular organizado pelo Ju-
ventude Pacense, para o 
técnico Ruben Fangueiro 
“ os jogadores estiveram 
bem, conseguindo om-
brear com a AD Oliveiren-
se, empatando a 3 golos e 
só sendo derrotados nos 
penaltis. Contra a equipa 
da casa fomos para o inter-
valo a vencer por 2x0, e por 
várias razões consentimos 
a reviravolta e perdemos 
por 4x2. O grupo está a 

HOQUISTAS EM 
BOM PLANO 

trabalhar bem, e concerteza 
de que estaremos muito me-
lhor quando o campeonato 
começar.” Nos 2 jogos rea-
lizados, Cristiano Fanguei-
ro, Ziga e Diogo Fernandes 
marcaram contra a Olivei-
rense, e Luís Melo bisou con-
tra o Juventude Pacense. Até 
Outubro, altura do inicio 
do campeonato, os poveiros 
realizarão mais jogos amigá-
veis, estando agendado para 
o próximo sábado, um jogo 
pelas 11h da manhã, contra 
o Gulpilhares na Póvoa.

 POVEIROS FALHARAM QUARTA VITÓRIA NO FUTEVÓLEI

O Clube Desportivo da 
Póvoa anunciou as duas 
primeiras contratações 
para a equipa sénior mas-
culina de basquetebol. 

Um é Nakye Sanders, 
um  norte-americano ape-
nas com experiência uni-
versitária e que vestiu a ca-
misola dos Towson Tigers 
e dos Duquesne Dukes na 
NCAA. O jogador  tem 23 
anos e alinha na posição 
de poste, sendo um impor-
tante reforço para o jogo 
interior da equipa, tendo 
registado médias de 9.2 
pontos e 6.4 ressaltos nas 
quatro temporadas. 

O outro é Diego Kapelan, 
um  bósnio-canadiense que 
jogou no Murcia, na Leb 
Oro (II divisão) em Espanha 
na época passada. O joga-
dor  tem 34 anos e alinhas 
nas posições de base e extre-

mo, tendo uma vasta expe-
riência internacional pois já 
representou cerca de 15 clu-
bes de uma dezena de paí-
ses.O CDP deverá contratar 
ainda mais dois estrangeiros 
para fechar o plantel que 

BASKET CONTRATA E CONHECE CALENDÁRIO

Depois de três vitórias 
consecutivas, o futevó-
lei poveiro não conseguiu 
conquistar a etapa realizada 
na praia da Rocha em Por-
timão. 

A dupla Miguel Pinhei-
ro e Filipe Santos não par-
ticipou, por ausência do 
primeiro, que foi substituí-

do por Nelson Pereira. No 
pódio garantiram presença 
duas duplas do Clube Des-
portivo da Póvoa, que vem 
dominando a modalidade 
ao longo da última década, 
fazendo da Póvoa a capital 
do futevólei. Para a história, 
estes foram os resultados fi -
nais:

1º Alan Cavalcanti/Eduar-
do Oliveira (CT Alan Caval-
canti)

2º David Peres/Djalmir 
Andrade (FC 11 Esperan-
ças)

3º Beto Correia/Fábio 
Murraças (CD Póvoa)

4º Filipe Santos/Nelson 
Pereira (CD Póvoa)

vai fazer a estreia no escalão 
principal.

Entretanto, o Futebol Clu-
be  do Porto jogará na Póvoa 
de Varzim em outubro e o 
Sport Lisboa e Benfi ca em 
novembro. Essas são já cer-
tezas que estão no calendário 
da principal Liga do basque-
tebol nacional. A formação 
orientada por José Ricardo 
Rodrigues vai estrear-se no 
dia 3 de outubro contra o 
Imortal, de Albufeira,  a dez 
vai ao reduto da Oliveirense, 
a 14 recebe o CAB Madeira 
e   depois desloca-se ao pa-
vilhão João Rocha para de-
frontar o Sporting (dia 24) 

logo de seguida com o FC 
do Porto na Póvoa no dia 
29   e, para fechar o mês 
surge uma saída ao pavi-
lhão da Académica. Em 
novembro o CDP terá pela 
frente três jogos: na casa 
da Ovarense no dia 7, com 
o Benfi ca num pavilhão 
poveiro no dia 14 e, fi nal-
mente, em Ílhavo, o desa-
fi o será contra o Ílliabum, 
a 20 de novembro. O mês 
seguinte para os poveiros 
signifi cará a realização de 
duas partidas: em casa com 
o Lusitânia no dia cinco e 
em Guimarães, frente ao 
Vitória, a 12 de dezembro.
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MODALIDADES

Três atletas do Naval Po-
voense começaram na pas-
sada terça-feira a competir 
na prova do circuito mun-
dial de bodyboard que vai 
decorrer até domingo no 
mar da Praia Grande, em 
Sintra.  E é grande a expe-
tativa no clube para ver as 
prestações de Ricardo Ros-
maninho, Joel Rodrigues 
e Isaac Moreira na edição 
25 da prova portuguesa 
até porque a delegação 
poveira tem qualidade já 
comprovada: Ricardo Ros-
maninho já foi por diver-
sas vezes o melhor portu-
guês e em 2015 foi sétimo 
no mundial disputado na 
Nazaré; Joel Rodrigues é 
o atual campeão europeu 
sub18 e Isaac Moreira já 
conquistou o título da Eu-
ropa por equipas. Os três 
manifestaram a confiança 
na obtenção de bons resul-
tados já que o local é um 
dos preferidos dos prati-
cantes de bodyboard.

PÓLO AQUÁTICO 
DO CNP MAIS 
AMBICIOSO 

A secção de pólo aquáti-
co do Clube Naval Povoen-
se já prepara o início de 
mais uma época despor-

TRIO COM ASPIRAÇÕES NO MUNDIAL DE BB

tiva. Direção, coordenação 
e equipa técnica ultimam 
os detalhes de preparação 
dos trabalhos dos vários es-
calões, estando o início dos 
treinos previsto para a pró-
xima semana. Ainda sem 
conhecer o modelo com-
petitivo e as regras a adotar 
para as competições, existe 
já a certeza que o número de 
atletas voltará a crescer com 
o regresso de vários jovens 
que tinham interrompido 
a atividade com receios da 
pandemia e a vinda de ou-
tros fruto das ações de cap-

tação efetuadas.  No que diz 
respeito à equipa de absolu-
tos, que compete no escalão 
principal, irá manter a espi-
nha dorsal da época passada, 
sendo complementada com 
alguns reforços com o objeti-
vo de melhorar os resultados 
obtidos. 

CNP COM FORTE A
POSTA NA NATAÇÃO 
PARA A NOVA ÉPOCA

O Naval Povoense apre-
sentou a estrutura técnica 
da secção de natação para a 

FÁTIMA SILVA CONQUISTA TÍTULO NACIONAL
A ligação de Fátima Silva 

ao atletismo é de há muito 
anos, com um palmarés in-
vejável nas provas de fundo. 
A atleta de Terroso, coor-
denadora da secção de atle-
tismo do Clube Desportivo 
da Póvoa, continua a somar 
vitórias, e no passado fim de 
semana sagrou-se campeã 
nacional de Estrada no esca-
lão Master 50, em Felgueiras. 
A poveira não perdeu o “ví-
cio” de ganhar e somou mais 
um título à sua longa carreira 
desportiva. 

ATLÉTICO 
TAMBÉM VENCE

Também em Felgueiras, 
Joana Campos sagrou-se 
campeã nacional ANNDI 
(Associação  Nacional de 
Desporto para Desenvol-
vimento Intelectual) nos 
10.000 metros estrada. Na 
mesma distância, Simão Bas-
tos, do mesmo clube, foi o 
décimo na prova masculina 
mas foi o mais bem classifi-
cado dos sub23 e assim arre-
cadou o título. 

época que abriu oficialmente 
no início desta semana. An-
tónio Vasconcelos assume, 
pelo sexto ano consecutivo, a 
condução da modalidade no 
clube, tendo ainda na estru-
tura e para os escalões mais 
jovens as treinadoras Joana 
Fonseca, Joana Lopes, Ana 
Carvalhinho e Cláudia San-
tos. 

O experiente técnico, que 
leva mais de 40 anos a tra-
balhar na natação, refere que 
na competição “os objetivos 
passam pela melhoria dos 
registos cronométricos bem 

como técnicos e ainda pela 
participação nas principais 
provas nacionais”. Há ain-
da, complementa o profes-
sor, uma aposta também 
na promoção dos “valores 
e comportamentos de éti-
ca e respeito” que regem 
o Clube Naval Povoense. 
Todos os escalões - pré, ca-
detes, infantis, juvenis, ju-
niores, seniores e masters 
– vão funcionar em pleno 
e num total com cerca de 
meia centena de nadado-
res, segundo a diretora 
Ana Cruz.
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REGIÃOMODALIDADES

É de Vila do Conde a 
vencedora da primeira 
Volta a Portugal em ci-
clismo. Raquel Queirós, 
que se tem destacado no 
BTT, ao serviço do Gui-
lhabreu e de Portugal, foi 
uma inscrita de última 
hora pela equipa da Velo 
Performance/JS Campi-
nense e concluiu as qua-
tro etapas com 7h28m52s, 
menos 35 segundos do que 
a júnior Sofia Gomes (Ve-
sam/Blok-Vilanonvense 
Cycling Girls) e menos 48 
segundos do que a cata-
lã Iris Gómez, segunda e 
terceira, respetivamente. 
Raquel Queirós venceu o 
contrarrelógio e uma etapa 
em linha, tendo conquista-
do um terceiro lugar e um 
sétimo posto. A corredora 
vilacondense fez assim his-
tória no desporto nacional.

SELECIONADOR 
CHAMA RUI COSTA 
PARA EUROPEU

Está confirmada a pre-
sença do Rui Costa, em 
representação da Portu-
gal, no Campeonato da 

RAQUEL QUEIRÓZ COM VITÓRIA  HISTÓRICA

Europa de Estrada que está 
a decorrer em Trento, Itália. 
O ciclista de Aguçadoura 
foi chamado pelo seleccio-
nador José Poeira, tal como 
mais cinco corredores: João 
Almeida, Nelson Oliveira. 
Rafael Reis, Ruben Guerrei-
ro e Rui Oliveira. Os seis vão 
competir na prova de fundo, 
no domingo, que terá quase 

180 quilómetros de exten-
são, com oito passagens por 
um topo e  um circuito urba-
no na parte final. Entretanto, 
Lucas Lopes estava pré-ins-
crito, no escalão júnior, mas 
o ciclista da equipa Póvoa de 
Varzim – CDC Navais não 
entrou na lista final de seis 
elementos desse escalão.

Na preparação para esta 

corrida, Rui Costa foi 23º 
classificado da geral na Vol-
ta à Alemanha. O ciclista 
poveiro conseguiu o melhor 
resultado possível numa 
corrida de quatro dias em 
que os sprinters dominaram 
e ocuparam as posições ci-
meiras. O corredor da UAE 
Emirates terminou a 26 se-
gundos do vencedor, mas 
com o mesmo tempo do dé-
cimo classificado.

LUCAS LOPES 
NO PÓDIO DA 
VOLTA JÚNIOR

Lucas Lopes subiu ao pó-
dio final da 15.ª Volta a Por-
tugal de Juniores. O ciclista 
da equipa Póvoa de Varzim/
CDC Navais foi terceiro 
classificado na prova de 
quatro etapas e esteve sem-
pre na luta pelos lugares de 
destaque numa corrida que 
acabou por ser totalmente 
dominada por  elementos 
da formação do Bairrada. O 
jovem poveiro acabou por 
conseguir ainda o terceiro 
posto na classificação por 
pontos e no prémio da mon-
tanha, tendo terminado a 

prestação a 2 minutos e 21 
segundos do camisola ama-
rela, António Morgado. 
Outros elementos da equi-
pa treinada por Sérgio Car-
valho concluíram a prova 
com êxito: Vasco Cunha foi 
25.º, João Oliveira foi 49.º, 
Eduardo Junqueira foi 59.º, 
Diogo Soares foi 64.º e Dio-
go Ferreira foi 71.º. Todos 
contribuíram para o quinto 
posto coletivo.

MAIS ÊXITOS 
NO CICLISMO

Lucas Lopes, ao serviço 
da Póvoa de Varzim – CDC 
Navais, obteve uma dupla 
vitória no 1.º Grande Pré-
mio Agitágueda, na cate-
goria de juniores. O ciclista 
venceu a classificação geral, 
mas além da correspon-
dente camisola amarela, 
arrecadou também a clas-
sificação da montanha. O 
fim de semana trouxe, no 
entanto, mais um vencedor 
da mesma equipa. Gonçalo 
Costa, triunfou em juve-
nis no Prémio de Ciclismo 
“Fafe-Sala de Visitas do 
Minho”.

Pub
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CULTURA

A 1 de Setembro, no Ci-
ne-Teatro Garrett, a Vara-
zim Teatro apresentou o 
programa da Edição XI do 
É-Aqui-in-Ócio Festival 
Internacional de Teatro, 
que acontecerá de 22 de 
Setembro a 2 de Outubro 
de 2021 na cidade da Póvoa 
de Varzim. A conferência 
de imprensa contou com a 
participação de Luís Dia-
mantino, Vice-Presidente 
e Vereador da Cultura da 
Câmara Municipal da Pó-
voa de Varzim.

A Varazim Teatro orga-
niza desde 2007 este Fes-
tival, que sempre contou 
com o apoio do Município 
da Póvoa de Varzim, mas 
que nesta edição, através 
do apoio sustentado bienal 
que foi atribuído à Varazim 
Teatro para 2021/22, con-
ta pela primeira vez com 
o apoio do Ministério da 
Cultura / Direção Geral 
das Artes.

No dia em que se dá o 
equinócio de outono, 22 de 
Setembro, dá-se a abertu-
ra de mais uma edição do 
É-Aqui-in-Ócio Festival 
Internacional de Teatro na 
Póvoa de Varzim. Este ano 
sob o tema “O Ser Huma-
no e os outros Seres, Hu-
manos” o Festival tem na 
sua génese uma preocupa-
ção com a inclusividade, a 
acessibilidade e a sustenta-
bilidade, que se refl ete para 
além da programação e se 
revela em diversas das suas 
particularidades.  

INCLUSIVIDADE

O espetáculo de abertura 
da edição deste ano Damas 
da Noite, Uma Farsa de El-
mano Sancho (dia 22 de Se-
tembro), abre desde logo as 
portas a um programa em 
que são abordados temas 
ainda fracturantes para a 
nossa sociedade e mostra 
que a arte pode ser um veí-
culo, não de respostas, mas 
para que estes temas sejam 
pensados. 

 
ACESSIBILIDADE

Espetáculos direciona-
dos a público familiar (de 
compreensão e possibilida-
de de fruição por pessoas 
de várias faixas etárias), 
bilhetes a preços acessíveis 

EDIÇÃO XI DO É-AQUI-IN-ÓCIO

e programar o festival para 
espaços no centro da cidade, 
são fatores de acessibilida-
de que têm vindo a defi nir 
o É-Aqui-in-Ócio ao longo 
dos anos.

Na edição de 2021, para 
além de manter estas carac-
terísticas, a organização do 
Festival ousa ir mais além; 
o espetáculo “Semente, O 
Homem que Plantava Ár-
vores” (dia 24 de Setembro), 
terá tradução para Língua 
Gestual Portuguesa e Au-
diodescrição, já o espetáculo 
“JOJO” (dia 1 de Outubro) 
terá apenas Audiodescrição, 
uma vez que se trata de um 
espetáculo sem texto oral. 
Nestes dois espetáculos, an-
tes da abertura da sala ao 
restante público, está previs-
to que as pessoas com defi -
ciência visual, que assim o 
desejem, possam fazer uma 
visita ao palco, para fazerem 
reconhecimento do espaço 
cénico e terem um conhe-
cimento prévio das perso-
nagens através do contacto 
com os atores.  Nestes es-
petáculos serão colocadas, à 
disposição do público, folhas 
de sala em Braille.

SUSTENTABILIDADE

Para além de espetáculos 
que nos falam da relação do 
Ser Humano com o meio 
ambiente e com os outros 
Seres (Semente; JOJO), toda 
a organização do É-Aqui-in-
-Ócio e seus processos ope-
racionais estão desenhados 
para tornar o É-Aqui-in-Ó-
cio num festival sustentável. 
A título de exemplo, neste 
evento não haverá plástico 
de utilização única e através 
de uma parceria com a Soc. 
Com. C. Santos o Staff  utili-
zará uma viatura de serviço 
100% elétrica. 

HUMANIDADE

Refl etindo sobre o Ser 
Humano e a sua Huma-
nidade, os espetáculos 
programados no É-Aqui-
-in-Ócio deste ano abor-
dam temas como: o Cyber-
bullying, a identidade de 
género, a sustentabilidade 
ambiental, a extinção de 
espécies, a institucionali-
zação e abandono dos ido-
sos, a homosexualidade, o 
próprio teatro e, por entre 
todas as refl exões, vem-
-nos do México, De Risa 
en Risa, uma homenagem 
a algo que esta pandemia 
teima em nos esconder, o 
sorriso.

Podemos ainda encon-
trar no programa de ativi-
dades paralelas uma expo-
sição de Alfredo Cunha “A 
Mulher na Geomorfologia 
Cultural e a Cultura na 
Geomorfologia da Mu-
lher”, uma exposição foto-
gráfi ca inédita que resulta 
de uma viagem do artista à 
Guiné Bissau.  

Assim como uma Expo-
sição Vídeo Documental, 
onde encontraremos al-
guns depoimentos sobre as 
diversas temáticas aborda-
das no festival.

Realizar-se-ão mesas de 
refl exão e conversa, num 
olhar para o Homem, num 
olhar para o Teatro no seu 
interior e na sua relação do 
Teatro com o público.

Um Festival para assistir 
no Cine-Teatro Garrett a 
partir de 22 de Setembro, os 
espetáculos são às 21h30, 
tendo o bilhete inteiro o 
valor de 7,00€; o passe ge-
ral para o É-Aqui-in-Ócio 
é de 40€. Existem várias 
modalidades de descontos 
para um mais abrangente 
acesso à Cultura!

EDIÇÃO Nº 166 DE 9/9/2021
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BITAITES

ONDA VIVA LANÇA ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
A Rádio Onda Viva co-

meçou no passado dia 4 a 
transmitir entrevistas com 
os cabeças-de listas às Câ-
maras Municipais e juntas 
de freguesias dos concelhos 
da Póvoa de Varzim, Vila 
do Conde e Esposende. 

Todos foram convidados 
e compareceram os candi-
datos que assim desejaram 
ou puderam. 

Ao fim de semana, as 
opiniões são expressas nos 
habituais espaços do pro-
grama Grande Entrevista 
– sábados à uma e às sete 
da tarde e aos domingos ao 
meio-dia - e durante a se-
mana pode escutar os deba-
tes depois das 10 da noite. 

Já foram para o ar, por 
esta ordem, os seguintes 
programas: 

1. Aveleda, com Arman-
do Ferreira da Silva (PS) 
e Pedro Pereira da Silva 
(PSD);

2. Árvore, com Carlos 
Correia (NAU), José Mário 
Martins (PS), Guilhermina 
Costa (CDU) e Fernando 
Soares (PSD); 

3. Azurara, com Pedro 
Rocha (PS), João Paulo 
Castelo (PSD), Carlos Silva 
(NAU) e de António Cam-
pos (CDU).

4. Apúlia e Fão, com Ma-
nuel Laranjeira  (CDU) e 
António Roxo (CHEGA);

5. Fajozes, com Pedro 
Menezes (PSD);

6. Esposende, Marinhas 
e Gandra, com Manuel 
Cunha (CHEGA) e Afonso 
Carvalho (CDU):

7. Fornelo e Vairão, com 
Hugo Fernandes (PS), Joa-
quim Carlos Costa (PSD), 
Raquel Sousa (NAU) e Se-
rafim Santos (MIFV); 

8. Aver-o-Mar, Amorim 
e Terroso, com Paulo Pi-
res (CHEGA), Rui Lopes 
(CDU) e Joaquim Vilar 
(PS). 

Esteja atento ao calendá-
rio de emissões na ROV.

REGIÃORÁDIO

O cantor Zé Praia, na-
tural do vizinho concelho 
de Esposende, mas a viver 
atualmente em França, 
visitou recentemente os 
estúdios da Radio Onda 

Viva na Póvoa de Varzim e 
esteve à conversa no pro-
grama matinal Vitamina de 
Carlos Pereira.

O experiente artista abor-
dou a sua carreira, recordou 

os primeiros passos na mú-
sica e expressou a grande 
admiração pelos seus amigos 
pescadores esposendenses 
de disse quem guardar mui-
tas histórias de vida.

CANTOR ZÉ PRAIA DE VISITA

1

7

65

43

2

8
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DANIEL SÁ FERREIRA

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Faltam 20 dias para as elei-
ções autárquicas na Póvoa 
de Varzim e ainda nenhuma 
candidatura disponibilizou 
ao público em geral o seu 
manifesto eleitoral comple-
to. Esta frase, que poderia 
ser escrita sobre muitos mu-
nicípios por esse país fora, é 
um retrato da desvalorização 
a que está votada a discussão 
política com conteúdo.

Vários partidos políticos 
já preencheram (esbanjan-
do simpatia no verbo) as 
nossas rotundas com caras 
que, ora sorridentes, ora 
graves, vão procurando au-
mentar a notoriedade dos 

que, não tendo o mesmo ní-
vel de reconhecimento ime-
diato por parte da popula-
ção, em teoria beneficiariam 
mais de ter a sua imagem 
ubiquamente exposta pelo 
concelho ou freguesia. 

Por outro lado, sabemos 
que vivemos num mundo 
em que as redes sociais se 
vão tornando na principal 
arena de combate político. 
No entanto, numas eleições 
autárquicas num concelho 
com as características da 
Póvoa de Varzim, que é su-
ficientemente grande para 
não conhecermos as famí-
lias e os antecedentes de 
cada candidato, mas em que 
muito provavelmente todos 
conheceremos alguém que 
integra uma lista candida-
ta nestas eleições, a opinião 
que temos sobre as pessoas 
que integram as listas, ou o 
conhecimento directo que 
temos das pessoas que as en-
cabeçam, podem acabar por 
determinar o nosso sentido 
de voto, mais do que a filia-

Entre os dias 27 e 30 de 
Agosto de 2021 decorreu, 
em Alcoutim, o Summer 
CEmp, organizado pela re-
presentação da Comissão 
Europeia em Portugal. De 
entre os vários oradores da 
iniciativa houve dois que me 
chamaram a atenção, pelo 
que lá foram dizer. Fernan-
do Frutuoso de Melo, antigo 
Director Geral da Coopera-
ção Internacional e do De-
senvolvimento, hoje chefe 
da Casa Civil do Presidente 
da República e Sofia Colares, 
representante da Comis-
são Europeia em Portugal.

que reside o grande Pro-
blema. Enquanto os outros 
países têm estratégias bem 
definidas quanto a esse as-
sunto, nós infelizmente não.

É triste ouvir colegas, 
como ouvi durante o tem-
po que lá estive dizerem: 
“eu queria candidatar-me a 
um lugar que abriu. Disse 
isso ao meu chefe e ele en-
corajou-me, mas disse-me 
que seria muito importante 
que eu tivesse o apoio do 
meu país ou das delegações 
do meu país. Infelizmen-
te não tenho porque eles 
não querem saber de nós”.

Por vezes é mais fácil aos 
funcionários Portugueses 
terem o apoio de outras 
delegações do que da de-
legação portuguesa. E isto 
é um sentimento transver-
sal a todas as instituições 
Europeias. Andamos aqui 
abandonados, Portugal não 
quer saber de nós, Portu-
gal não quer saber dos seus 
funcionários, até agradece 
que lá estejam pois serão 
menos uns por cá a chatear.

OPINIÃO

AUTÁRQUICAS PÓVOA DE VARZIM (3/4)

DA EUROPA SÓ NOS INTERESSA O DINHEIRO

ção partidária ou a orienta-
ção ideológica, ou as ideias 
apresentadas para a gover-
nança das concretas autar-
quias locais. 

Nesse sentido, é natural 
que uma parte importante 
da campanha seja o dar a co-
nhecer nesses meios – par-
ticularmente na rede social 
mais popular e transversal, 
o Facebook- todos os rostos 
que integram as listas, com a 
excepção dos casos de listas 
feitas “a martelo” com fami-
liares ou moradores de ou-
tros concelhos. 

Aquilo que já não é tão 
aceitável, é que nessa azá-
fama a disputa de ideias e 
projectos seja relegada para 
terceiro plano. Até ao mo-
mento, o único pingue-pon-
gue de comunicados das 
concelhias das duas forças 
políticas mais representati-
vas do concelho esteve rela-
cionado com uma alegada 
pressão feita por autarcas do 
PSD a pessoas que viriam a 
integrar as listas apresenta-

Enquanto for este o com-
portamento do Governo 
Português, continuaremos, 
alegres e contentes, a perder 
influência nas instituições 
da UE até ao dia em que 
não reste um Português para 
contar a história. E é pena 
porque os funcionários Por-
tugueses são dos melhores. 
Elevam sempre bem alto 
o nome de Portugal. Fa-
zem mais por Portugal que 
muitas instituições públi-
cas que têm essa obrigação.

Infelizmente continua-
mos a ter uma diplomacia 
do croquete e do rissol. To-
dos sabemos que muitos 
desses lugares resultam de 
equilíbrios políticos que 
têm de ser feitos e traba-
lhados. Lembro-me sempre 
de um país que no início de 
cada legislatura reunia na 
sua representação perma-
nente, os diversos partidos 
políticos com uma lista de 
funcionários do Parlamento 
Europeu e via os que esta-
vam à beira de se reformar.

Nessa reunião, deci-

diam qual seria o candida-
to desse país para ocupar 
esse lugar e trabalhamos 
para esse fim, o que qua-
se sempre conseguiam.

No Parlamento Euro-
peu o mesmo se passa, por 
exemplo, nos lugares que 
os diversos partidos têm no 
seu grupo político. E aqui, 
falo apenas, do que na al-
tura se passava no Grupo 
do Partido Popular Euro-
peu onde o PSD e o CDS 
vinham constantemente a 
perder influência e lugares, 
lugares esses a que tinham 
direito. O que melhor retra-
ta o interesse de Portugal na 
UE é a pergunta de António 
Costa à Presidente da Co-
missão Europeia, aquando 
da aprovação do Plano de 
Recuperação e Resiliên-
cia:” já posso ir ao Banco?”

Um abraço de amizade 
e solidariedade a todos os 
funcionários Portugueses 
nas Instituições Europeias..

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

das pelo PS e pela lista inde-
pendente CABEM. O caso, 
pouco edificante, acabará 
por ser resolvido no tribu-
nal.

Em abono da verdade, te-
remos que dizer que candi-
daturas como a da Iniciativa 
Liberal, do Bloco de Esquer-
da, da CDU e do Partido So-
cialista já deram a conhecer 
aquilo que provavelmente 
serão os eixos estruturantes 
dos seus programas. Mas, 
mesmo essas candidaturas, 
ainda não colocaram em 
local acessível para todos 
um documento estruturado 
com o projecto de governa-
ção que preconizam para os 
próximos quatro anos para o 
concelho. Isto sem entrar na 
questão dos programas para 
cada uma das freguesias, que 
frequentemente acabam por 
ser esquecidos.

Esperemos que o “início” 
oficial da campanha eleitoral 
traga novidades. Cá estare-
mos para escrever sobre isso.

6/09/2021 

candidatos apresentados. 
Com toda a naturalidade e 
lógica, os partidos de opo-
sição- ou os que apresentam 
um candidato novo- têm 
maior necessidade de dar a 
conhecer as caras que, passe 
a quase redundância, corpo-
rizam os projectos políticos 
a apresentar. Já para quem 
detém o poder político há 
muito tempo, a utilização 
de cartazes, ou de materiais 
de campanha com a cara do 
candidato, é menos relevan-
te e necessária. No entanto, 
num estilo algo demagógico 
inaugurado pelo nosso Pre-
sidente da República, vemos 
muitos dos que, por estarem 
há longo tempo na vida pú-
blica e dessa forma terem 
índices de notoriedade entre 
os seus munícipes ou fre-
gueses a rondarem os 100%, 
a fazer grande alarido da in-
tenção de não utilizar meios 
de campanha eleitoral de 
que efectivamente não pre-
cisam, tentando dessa forma 
condicionar os adversários 

 Ambos nos alertam para 
o decréscimo de portu-
gueses nos cargos de lide-
rança da Europa, da exis-
tência de Direcções Gerais 
sem qualquer Português, 
e para o facto de, actual-
mente, Portugal ter apenas 
um Director Geral, quan-
do, há uns 6 anos, Portugal 
tinha 3 Directores Gerais.

Até aqui nada a dizer, 
pois é a realidade nua e 
crua, há muito que Portu-
gal vem perdendo influên-
cia em todos os organis-
mos da União Europeia.  

A pergunta que se poderá 
colocar é: o que tem acon-
tecido ao longo dos tempos 
para Portugal estar a per-
der a sua influência? Para 
mim, que estive 10 anos 
no Parlamento Europeu, a 
resposta é só uma. A falta 
de qualquer estratégia por 
parte do Estado Português/
Portugal relativamente aos 
funcionários Europeus.

O que faz o Estado Por-
tuguês pelos funcionários 
Portugueses? Nada. E é aqui 
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que cada cidade oferece, 
preferindo naturalmente a 
que lhes faculta a melhor 
relação entre custo e 
benefício.  Portanto, cidade 
vencedora é aquela cuja 
população cresce – e este 
indicador (o da demografia) 
é cada vez mais importante, 
se considerarmos que o 
nosso país (um dos mais 
envelhecidos do mundo) 
tem, em 2021, menos 214 
mil cidadãos do que há uma 
década (não obstante o saldo 
migratório positivo), e que, 
por isso, corremos o risco de 
chegar a meio deste século 
com menos 2 a 3 milhões do 
que tínhamos no início.

Fala-se muito da 
litoralização da população 
e, consequentemente, da 
desertificação do interior. 
Mas – convém notar – até 
já no litoral há municípios a 
perder população.

Diz-se – isto é recorrente 
no discurso politico entre 
nós – que as pessoas se 
deslocam e se fixam onde 
há mais e melhor oferta 
de emprego (entenda-
se: indústria e serviços), 
habitação mais acessível, 
melhor mobilidade, melhor 
agenda cultural…

Convido, portanto, o 
leitor a atentar nos seguintes 
números: de entre os 
17 municípios da nossa 
Área Metropolitana, só 
5 registaram nos últimos 
anos 10 anos (conforme 
demonstra o recente 
recenseamento) saldo 
populacional positivo: S. 
João da Madeira (atenção: o 
município é só a cidade, não 
tem freguesias), com mais 
2.1%; Vila do Conde (mais 
1,7%); Póvoa de Varzim 
(mais 1,4%); Valongo (mais 

NO CAMINHO CERTO (1)
1%); e Vila Nova de Gaia 
(mais 0,6%).

Os restantes 12 
municípios (entre eles os 
muito industrializados: 
Maia, Santo Tirso, Santa 
Maria da Feira…) perderam 
população. Até o Porto! 
(menos 2,4%). 

E aqui à nossa volta, 
vemos que Vila Nova 
de Famalicão e Barcelos 
(dois dos municípios mais 
industrializados e mais 
exportadores do país) 
igualmente perderam 
residentes, ao invés de 
Esposende (que cresceu 
2,6%).

Abstraindo de uma análise 
aprofundada às razões que, 
em cada município, terão 
determinado a evolução 
(positiva ou negativa) da 
respetiva demografia, uma 
certeza tenho: o que se passa 
na Póvoa – e que determina 
que a nossa população tenha 
crescido, sustentadamente, 
nas últimas décadas – 
tem a ver com o modelo 
de desenvolvimento 
adotado: no campo 
económico, a coexistência 
(e a complementaridade) de 
setores tão diversos como a 
agricultura (de excelência), 
a pesca, os serviços (o 
turismo e a sua vasta fileira), 
o comércio, a indústria… 
- ao invés dos concelhos 
que, por apostarem 
excessivamente num setor, 
sofrem as contingências 
das suas crises; no campo 
social, pela implementação, 
através de uma vasta rede 
de agentes que o município 
coordena, de políticas que 
garantem a sobrevivência 
(digna), em situação de 
carência económica; no 
campo educativo, através da 

aposta na criação da melhor 
rede pública de educação 
(resultados já à vista, a nível 
regional e nacional); no 
campo habitacional, através 
de intervenção reguladora 
no mercado, que permitirá 
que jovens casais aqui se 
fixem – e que todos os 
residentes beneficiem da 
taxa mais favorável de IMI; 
na área cultural, através 
da oferta de uma agenda 
que satisfaz e atrai públicos 
diversos, animando a 
fileira cultural e setores 
complementares. (A Póvoa 
vem apostando, desde há 
um quarto de século, na 
cultura e no lazer como 
vetores de desenvolvimento 
– e a aposta tem-se mostrado 
acertada).

A Póvoa foi uma das 
primeiras cidades do 
norte a dispor de um 
Plano Estratégico de 
Desenvolvimento, que foi 
atualizando.

E, recentemente, elaborou, 
com amplo consenso local, 
a Estratégia para a Década 
2020-2030, que orientará 
os próximos investimentos 
municipais, suportados 
por recursos próprios, por 
fundos comunitários e pelo 
tão falado P.R.R. (a “bazuca” 
europeia).

O trabalho feito (com 
excelentes resultados) e o 
que está no nosso horizonte 
próximo recomendam, pois, 
confiança em quem nos 
trouxe até aqui e escancarou 
o caminho que devemos 
seguir – e prudência, para 
não deitarmos tudo a perder.

Continuidade, portanto, 
do projeto – e da equipa que 
o tem liderado.

P.R.

Quem tem feito o favor 
de me ler percebeu, desde 
o início desta série de 
crónicas, que, dum modo 
geral, apoio as políticas que 
o nosso município vem 
implementando.

E não o faço por 
obediência político-
partidária, que não tenho 
– faço-o, sim e apenas, por 
coerência com a minha 
(muito própria) perspetiva 
do que deve ser o futuro do 
nosso concelho, à luz das 
políticas que convergem 
num modelo sustentável de 
desenvolvimento adequado 
à nossa realidade, no tempo 
e nas circunstâncias que nos 
condicionam. De algumas 
dessas circunstâncias (dos 
desafios que nos colocam 
e das oportunidades que 
nos oferecem) falei aqui, 
vagamente, ao longo das 
últimas semanas. Hoje, 
e na próxima crónica, 
demonstrarei porque penso 
que a Póvoa de Varzim 
está no caminho certo – e, 
portanto, porque entendo 
que é neste rumo que deve 
continuar: as mesmas 
políticas, pontualmente 
afinadas e aprofundadas.

A norma mais imperativa 
da gestão local é esta: 
os municípios estão em 
competição. É sobretudo 
nos territórios municipais 
(e, por maioria de razão, 
nas sedes dos municípios 
– em geral, cidades) que 
se desenrola a competição 
entre países. E a medida 
maior do sucesso (ou do 
fracasso) das políticas 
com que os municípios 
procuram vencer é a 
atratividade de população: 
os cidadãos é que são os 
grandes juízes da qualidade 
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UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR
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ANEDOTAS

Uma loira entra num casino e, logo à entrada, vê uma máquina de 
refrigerantes.
Mete uma moeda de 50 cêntimos e sai uma lata de refrigerante.
Mete outra e sai outra lata, e assim sucessivamente.
Entretanto, um homem chega e diz-lhe:
- Desculpe lá, mas a senhora vai beber isso tudo?
Ela responde:
- Schiu, não me interrompa que estou a ganhar!

Num convento de freiras, a madre superiora, rigorosíssima, levanta-se da 
cama e exclama:
- Que noite maravilhosa! Hoje estou tão feliz que até vou tratar bem as freiras!
Sai do quarto e encontra uma freira no corredor:
- Bom dia, irmã Josefa. Está com muito boa aparência! E que bela camisola 
está a tricotar!
- Obrigada, madre. A senhora também está muito bem, mas parece que se 
levantou do lado errado da cama, não?
A madre não gostou nada do comentário, mas continuou.
Mais adiante, encontrou outra freira.
- Bom dia, irmã Maria! Você parece muito bem! E o seu bordado está a � car 
lindo. Parabéns!
- Obrigada, madre. A senhora também está com bom aspeto. Mas vê-se que 
hoje se levantou do lado errado da cama.
A madre superiora � cou furiosa, mas seguiu o seu caminho.
Todas as freiras que encontrava e cumprimentava, respondiam a mesma coisa.
Assim, quando chegou à quinta freira, já estava irritadíssima e resolveu tirar a 
história a limpo.
- Bom dia, irmã Leonor. Por favor, seja sincera. Eu estou com ar de quem se 
levantou hoje do lado errado da cama?
- Sim, madre.
- E posso saber porquê?
- É que a senhora calçou as sandálias do padre António, madre.

Uma loira chega ao trabalho num pranto.
- O que se passa? - pergunta-lhe o patrão.
- A minha mãe morreu - diz a loira a soluçar.
- Os meus sentimentos - diz o patrão - olhe, vá para casa, descanse.
- Não - replica a loira - se for para casa é pior. Se � car aqui, ao menos não 
penso nisso.
Passado umas horas, o patrão repara que a loura está a chorar 
compulsivamente.
Preocupado, diz-lhe o patrão:
- Sente-se bem?
- Não - responde a loira - acabo de falar ao telefone com a minha irmã que 
disse que a mãe dela também morreu.

NIB: 00451460 4027 6966 0599 3 
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ÚLTIMAS

POC MANTÉM DEMOLIÇÕES EM 
AVER-O-MAR E ‘POUPA’ CIDADE

O Programa da Orla Cos-
teira Caminha-Espinho 
mantém a previsão de de-
molições em Aver-o-Mar. 
O aglomerado a demolir 
engloba duas dezenas de ca-
sas e três prédios junto à foz 
do Rio Esteiro, um prédio 
e meia dúzia de moradias 
junto ao campo de futebol 
e mais uma dezena junto 
à praia, a sul do parque de 
estacionamento, segundo o 
JN, que calcula que naquela 
zona habite cerca de uma 
centena de famílias. Os mo-
radores contestam a demoli-
ção e estão indignados por 
não terem sido ouvidos. A 
versão final do documento 
manteve o que estava previs-

to na polémica versão inicial 
de 2018, com “recuo planea-
do e acomodação com nível 
de prioridade intermédio”. A 
culpa será do Rio Esteiro e 
existe também “grande pro-
babilidade de ocorrência de 
fenómenos de galgamento 
oceânico”. 

Na marginal da cidade po-
veira é que deixam de estar 
previstas as demolições das 
piscinas municipais, da Es-
planada do Carvalhido e do 
Enseada, que estão todos em 
cima do areal, sendo uma 
área a proteger com recurso 
à alimentação artifical das 
praias com prioridade eleva-
da, segundo a mesma fonte. 

Refira-se que em Vila do 

 

9 setembro, quinta

“Coletiv – um caso de 
corrupção” 
Cinema
Horário: 21h45
Local: Cine-Teatro 
Garrett

16 setembro, quinta

“O Movimento das 
Coisas” 
Cinema
Horário: 21h45
Local: Cine-Teatro 
Garrett

“À Espera dos Bárba-
ros” 
Cinema
Horário: 21h45
Local: Teatro Municipal 
de Vila do Conde

18 setembro, sábado

Concerto de Carolina 
Deslandes
Música
Horário: 16h30 e 21h30
Local: Cine-Teatro 
Garrett

Pub

A Escola Passos de Dan-
ça esteve presente na 17ª 
edição da Competição In-
ternacional Dançarte que 
decorreu em Faro.  Este 
concurso dirige-se a jo-
vens bailarinos de escolas 
nacionais e internacionais 
e abrange vários estilos de 
dança. Após terem sido 
previamente selecionados 
por vídeo para a edição de 
2020, que não se realizou 
devido à pandemia, os alu-
nos Francisco Leocádio e 

Maria Miguel Monteiro tive-
ram oportunidade de com-
petir no Escalão 3 com os 
seus solos de Ballet Clássico 
e Contemporâneo na edição 
de 2021. Depois de 3 dias de 
masterclasses e competição, 
Francisco Leocádio não só 
alcançou o 3º lugar como 
ainda garantiu duas bolsas 
de estudo: uma semana na 
Escola Berlin State Ballet 
School oferecida pela jura-
da Kathrin Baum-Höfer e o 
curso  “COMO International 

Dance Workshop” ofere-
cido pelo jurado Roberto 
Altamura. Estes resultados, 
segundo a escola poveira, 
“demonstram o trabalho, 
esforço e dedicação por 
parte dos alunos e docen-
tes”. 

Refira-se que as ins-
crições para o ano letivo 
2021/2022 já estão abertas, 
estando disponíveis tanto o 
ensino vocacional como o 
lúdico na Av. Mouzinho de 
Albuquerque Nº 38. 

ESCOLA PASSOS DE DANÇA DESTACA-SE

22 setembro, quarta

“Damas da Noite”
Teatro
Horário: 21h30
Local: Cine-Teatro 
Garrett

conde também já não irá 
abaixo o restaurante Caxi-
mar e que haverá proteção 
especial nas Caxinas. Nas 
freguesias devem avançar 
as demolições nas praias de 
Árvore (uma dezena de ca-

sas), de Mindelo (dez casas a 
norte do parque de estacio-
namento) e de Vila Chã: na 
Congreira, são duas dezenas 
a norte do portinho de pes-
ca, mais outras 15 na praia 
de Pucinho. 

O TEMPO NA REGIÃO - 9 A 17 DE SETEMBRO


