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Leça da Palmeira - Angeiras - Areosa - Póvoa de Varzim - Balasar - Viatodos

de 8 a 21 de Julho 2022

0,95€
CONCORRÊNCIA

1,89€

0,95€
CONCORRÊNCIA

1,89€

POUPE

Vinagre Gallo
Vinho Branco
500ml
1,90€/uni.

50%

1,95€
CONCORRÊNCIA

2,94€

1,95€
CONCORRÊNCIA

2,94€

POUPE

Café Delta
Lote Portugal
250g
7,80€/Kg

25%
2,49€

CONCORRÊNCIA

3,99€

2,49€
CONCORRÊNCIA

3,99€

POUPE

Compotas
St. Dalfour
284g
8,77€/Kg

40%

0,64€
CONCORRÊNCIA

0,79€

0,64€
CONCORRÊNCIA

0,79€

POUPE

Pão d’Avó
uni.
1,60€/Kg

20%

1,19€
CONCORRÊNCIA

1,59€

1,19€
CONCORRÊNCIA

1,59€

POUPE

Polpa de Tomate
Guloso
1L

25%

1,49€
CONCORRÊNCIA

2,29€

1,49€
CONCORRÊNCIA

2,29€

POUPE

Cevada Delta
Solúvel 200g
7,45€/Kg

35%

2,99€
CONCORRÊNCIA

4,29€

2,99€
CONCORRÊNCIA

4,29€

POUPE

Cápsulas de Café
L’Or Expresso
10 cáp.
0,30€/cáp.

30%

0,59€
CONCORRÊNCIA

0,99€

0,59€
CONCORRÊNCIA

0,99€

POUPE

Atum Açores
Petiscada
120g
4,92€/Kg

40%

2,99€
CONCORRÊNCIA

4,39€

2,99€
CONCORRÊNCIA

4,39€

POUPE

Filetes Pescada
Pescanova
c/ limão 400g
tipo caseiro 320g
9,34€/Kg

30%

1,79€
CONCORRÊNCIA

2,49€

1,79€
CONCORRÊNCIA

2,49€

POUPE

Batatas Fritas
Lay’s/Ruffles
215g
8,33€/Kg

30%

1,69€
CONCORRÊNCIA

2,19€

1,69€
CONCORRÊNCIA

2,19€

POUPE

Pão de Forma
Bimbo Familiar
700g
2,56€/Kg

25%

0,63€
CONCORRÊNCIA

0,69€

0,63€
CONCORRÊNCIA

0,69€

POUPE

Leite Gresso
M. Gordo/Magro
1L

10%

1,59€
CONCORRÊNCIA

2,49€

1,59€
CONCORRÊNCIA

2,49€

POUPE

Pão de Forma
Bimbo Artesano
550g
2,89€/Kg

35%

1,20€
CONCORRÊNCIA

1,99€

1,20€
CONCORRÊNCIA

1,99€

POUPE

Donuts Mini
5 uni.
0,24€/uni.

40%

3,49€
CONCORRÊNCIA

5,45€

3,49€
CONCORRÊNCIA

5,45€

POUPE

Cereais Special K
Kellogg’s
750g
4,65€/Kg

35%

Pub
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DESTAQUE

- CRÉDITO ATÉ 120 MESES
   COM OU SEM ENTRADA
- TODAS AS VIATURAS
   COM GARANTIAESTRADA NACIONAL 13, nº 120 - 4480-055 ÁRVORE | VILA DO CONDE

TEL: 252 644 315 | TLM: 919 959 545 | WWW.VIANACAR.PT

SÃO PEDRO ADOROU A FESTA DOS 60 ANOS
Os 60 anos das Festas 

de São Pedro deixam sau-
dades após uma semana 
de intensas celebrações 
que fi zeram regressar em 
pleno a forma como os 
poveiros habitualmente 
vivem o santo popular. 
Após o fecho da passada 
edição, o programa re-
servou como pontos altos 
o concerto de Augusto 
Canário no dia 30, a se-
gunda noitada nos seis 
bairros na sexta-feira se-
guinte, o Espetáculo com 
Atuação das Rusgas da 
Póvoa, MAPADI, Maria-
deira, Regufe, Belém, Sul, 
Matriz e Norte que lotou 
o Estádio do Varzim no 
sábado e o Cortejo Lu-
minoso trouxe grande 
animação e memórias às 
avenidas dos Banhos e 
dos Descobrimentos para 
a despedida no domingo. 
Nesse dia, mas de manhã, 
decorreu na marginal 
mais uma edição da Cor-
rida de São Pedro, que 
teve Francisco Rodrigues 
e Dulce Félix como ven-
cedores, com o poveiro 
Fernando Serrão a fechar 
o pódio masculino.

“DE PARABÉNS”

O presidente da Câ-
mara aproveitou a últi-
ma reunião do executivo 
para dar os parabéns a 
todos os intervenientes 
nas Festas de São Pedro. 
Aires Pereira felicitou 

os responsáveis e todos os 
elementos das associações 
ligadas aos seis bairros da 
cidade, tendo realçado o 

grande entusiasmo sentido 
nas ruas e que todo o even-
to decorreu de forma ordei-
ra e alegre. O edil destacou 

ainda a enchente registada 
no espetáculo das rusgas 
no Estádio do Varzim e 
fez questão de agradecer o 

empenho global neste re-
gresso em pleno aos fes-
tejos em honra do santo 
popular poveiro. 



4 | 14 JUlHO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

MUNICÍPIOMUNICÍPIO

VERÃO SEM BRIGADAS MISTAS (PSP/PM) NA RUA 
Este verão não tem a 

habitual atividade das 
Brigadas Policiais Mistas, 
integradas por elementos 
da PSP e da Polícia Muni-
cipal, na Póvoa de Varzim. 
A situação foi confirmada 
pela autarquia, que recor-
da que a “manutenção de 
padrões de tranquilidade 
e segurança” na época es-
tival era garantida dessa 
forma, servindo para “ate-
nuar a escassez de agentes 
que afeta tanto a PSP como 
a Polícia Municipal”.

Há mudança na lideran-
ça do núcleo da Póvoa de 
Varzim da Iniciativa Li-
beral. António Teixeira (à 
esquerda) é o novo coor-
denador geral para o pró-
ximo biénio, substituindo 
Ricardo Zamith que re-
centemente entrou para a 
comissão executiva nacio-

ANTÓNIO TEIXEIRA LIDERA 
INICIATIVA LIBERAL

nal do partido. A decisão foi 
tomada em plenário e, em 
comunicado, o novo líder 
estabeleceu como desafios 
o crescimento do partido e 
da “massa crítica poveira”. 
António Teixeira elogiou 
Ricardo Zamith, o qual, por 
sua vez, manifestou o apoio 
aos novos eleitos e fez um 

A edilidade contava com 
a continuidade da inicia-
tiva e diz ter apresentado, 
“em devido tempo, à PSP a 
proposta de reativação, en-
tre meados de junho e fim 
de setembro, daquelas Bri-
gadas, cuja remuneração 
se dispunha, como sempre, 
a pagar”.  O comunicado 
da edilidade não esconde 
o “maior espanto” por ser 
informada, através do Co-
mando da Divisão Policial 
a que estamos adstritos, que 
na presente época balnear 

Pub

não será possível reativar 
aquelas Brigadas, devido 
ao elevado empenhamento 
diário dos agentes da PSP 
na segurança dos eventos 
que têm lugar na sua área 
de responsabilidade”.

Recusando “envolver-se 
em polémicas públicas com 
instituições que muito esti-
ma”, o Município defendia 
que “a forma mais expedita 
e eficiente de superar a ca-
rência de recursos era (é) 
exatamente a da coopera-
ção entre forças policiais”. 

balanço positivo aos resul-
tados eleitorais alcançados, 
nomeadamente a superação 
dos mil votos para a Câma-
ra Municipal e a eleição de 
um deputado para a As-
sembleia Municipal e outro 
para a Assembleia da União 
de freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai.

Lamentando a decisão da 
PSP, a Câmara da Póvoa 
termina com o desejo que 

desta situação “não decor-
ram as consequências que 
receamos”.
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MUNICÍPIO

PROJETO LEVA AO MAR QUEM TEM DIFICULDADES
Com o início de julho 

arrancou também o proje-
to “IN Póvoa – Praia para 
Todos”. A iniciativa do mu-
nicípio e do Instituto Maria 
da Paz Varzim tem como 
objetivo tornar as praias 
acessíveis a pessoas com 
mobilidade condicionada, 
reduzida ou difi cultada, 
como é o caso de pessoas 
com defi ciência física ou 
idosos que utilizem cadeira 
de rodas.

Este projeto de inclusão 
social, que começou em 
2016, está ao serviço nos 
seguintes locais e horários:
Na Praia Verde, junto ao 
Náutico, nos meses de julho 
e agosto, nas tardes de se-
gunda, quarta e sexta-feira 

(15h30 – 17h30), nas ma-
nhãs de terça e quinta-feira 
(09h30 – 11h30) e ao sábado 
durante todo o dia (09h30 
– 11h30 e 15h30 – 17h30).
Na Praia da Fragosa (Aver-

UNANIMIDADE EM LOUVOR NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal 

da Póvoa de Varzim, reali-
zada na passada quinta-
-feira, aprovou por unani-
midade um voto de louvor 
a todas as associações dos 
bairros que participaram 
nas Festas de São Pedro. A 
proposta da bancada so-

cial democrata recolheu os 
votos favoráveis de todos os 
partidos da oposição, ten-
do sido realçado o grande 
sucesso e emoção dos fes-
tejos que regressaram em 
pleno após dois anos de 
interrupção pandémica. Os 
deputados municipais reco-

-o-Mar) e na Praia de Paimó 
(Aguçadoura), em todos os 
fi ns-de-semana de julho, 
nas tardes de sábado e do-
mingo (15h30 – 17h30).

A iniciativa foi apresenta-

nheceram que o trabalho e 
empenho dos integrantes 
dos Bairros foram decisivos 
para festejar de forma segu-
ra e alegre o 60º aniversário 
do evento que celebra o san-
to popular poveiro.

Refi ra-se que na sessão 
foram também aprova-

dos a abertura de concur-
so público para o Arranjo 
Urbanístico da Rua Rocha 
Peixoto (no valor base de 
787 mil euros e que criará 
um novo acesso pedonal ao 
parque de estacionamento 
do antigo quartel militar) , 
a proposta de alteração do 

mapa de pessoal do Muni-
cípio para 2022 e ainda os 
contratos interadministra-
tivos de delegação de com-
petências celebrados com 
agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas 
do concelho da Póvoa de 
Varzim.

da ofi cialmente no passado 
dia 6 na presença das enti-
dades parceiras e voluntá-
rios.

COLÓNIAS DE GATOS 
CONTROLADAS

O Município da Póvoa de 
Varzim aprovou a assinatu-
ra de um acordo no campo 
da proteção e do bem-estar 
animal com o Movimento 
Internacional para a Defe-
sa dos Animais (MIDAS). 
Este visa dar continuidade 
ao programa de captura de 
gatos, encaminhamento 
para esterilização, em clí-
nicas ou hospitais, recobro 
dos animais, devolução dos 
mesmos à respetiva colónia 

e monitorização de coló-
nias de gatos localizadas 
em todo o concelho. O edil 
Aires Pereira explica que a 
mudança deveu-se a uma 
indisponibilidade da enti-
dade inicial que fazia esse 
trabalho. 

Os vereadores do PS 
aprovaram este ponto dis-
cutido na última reunião 
do executivo, mas João 
Trocado aproveitou para 
lamentar que este processo 
tenha estado parado quase 
um ano, segundo revelou. 
O porta-voz socialista ma-
nifestou apoio à iniciativa e 
espera agora que as colónias 
que estão menos controla-
das seja alvo de uma rápida 
intervenção. 

Consultas de Especialidade
Clínica Geral |Cirurgia Plástica | Dermatologia

Pediatria | Otorrinolaringologia | Psiquiatria

Unidade Diferenciada Medicina Dentária

Unidade Diferenciada Saúde Mental

Análises Clínicas | Enfermagem

Segunda a Sexta: 9.00 Segunda a Sexta: 9.00 -Segunda a Sexta: 9.00 -19.00Segunda a Sexta: 9.00 
Sábado: 9.00 
Segunda a Sexta: 9.00 
Sábado: 9.00 Sábado: 9.00 –
Segunda a Sexta: 9.00 Segunda a Sexta: 9.00 Segunda a Sexta: 9.00 Segunda a Sexta: 9.00 Segunda a Sexta: 9.00 

– 13:00 www.povoamed.com
Rua Patrão Lagoa 12Rua Patrão Lagoa 12

Póvoa de Varzim  
252 616 301 | 910 699 492

Pub
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CULTURA

FESTIVAL DE MÚSICA JÁ ANIMA A PÓVOA
Na passada sexta-fei-

ra começou a edição 44 
do Festival Internacio-
nal de Música da Póvoa 
de Varzim. O arranque, 
como habitualmente, foi 
feito com uma conferên-
cia pelo músicólogo Rui 
Vieira Nery na Cooperati-

va Cultural “A Filantrópica”. 
Uma situação clássica – já 
vai num quarto de século 
consecutivo - e cuja concre-
tização deixa muito feliz o 
diretor do certame, Raúl da 
Costa, jovem pianista povei-
ro que assumiu a organiza-
ção em 2019. Nesta altura já 

decorreram três dos eventos 
do programa: a Companhia 
Nacional de Bailado dançou 
no sábado no Garrett, Paolo 
Pandolfo e Amélie Chemin 
atuaram na Igreja de Rates 
na segunda-feira e o Cuar-
teto Casals foi protagonis-
ta ontem na Igreja Matriz. 

Para hoje, quinta-feira, 
está previsto o concerto 
de Sérgio Carolino e Temo 
Marques e no sábado a 
protagonista será a pianis-
ta Tamara Stefanovich, em 
ambos os casos no Garrett. 
Os concertos seguintes po-
dem ser conferidos na lista 
em baixo. 

AFONSO PINHÃO FERREIRA 
EXPÕE DOTES ARTÍSTICOS

Em São Pedro de Rates 
já é possível apreciar uma 
exposição de pintura e es-
cultura de Afonso Pinhão 
Ferreira no Núcleo Museo-
lógico da Igreja Românica. 

O professor catedrático 
na Universidade do Porto 
e presidente da Assem-

bleia Municipal da Póvoa 
de Varzim preparou uma 
mostra que proporciona 
dois catálogos na sequên-
cia do convite que recebeu. 

“Manifestação genética” 
tem curadoria de José Rosi-
nhas e vai ficar patente até 
ao final do mês de agosto. 

Afonso Pinhão Ferrei-
ra dedica-se desde 1992 
à pintura e à escultura, 
tendo até ao momento 
executado mais de três 
centenas de trabalhos, so-
bretudo na área do retra-
to. Alguns deles podem 
agora  ser visto em Rates.

 

86º ANIVERSÁRIO DO 
RANCHO POVEIRO

iO Rancho Poveiro fes-
tejou o 86º aniversário. A 
data foi assinalada com 
uma Eucaristia de ação de 
graças na Igreja da Lapa 
e com um convívio numa 
unidade hoteleira de Lau-
ndos. O grupo folclórico 
foi fundado em 1936, pelo 
etnógrafo poveiro Antó-
nio dos Santos Graça, com 
a finalidade de manter vi-

vos os trajes, danças e can-
tares típicos dos pescadores. 
Em mais de oito décadas de 
atividade, o Rancho Poveiro 
dançou um pouco por todo 
o Mundo, palmilhando to-
dos os caminhos de Portu-
gal e tendo já visitas a paí-
ses europeus como Bélgica, 
Espanha, França, Suíça e ao 
continente sul-americano, 
nomeadamente o Brasil.
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SOCIEDADE

OBRA INAUGURADA, OUTRA APRESENTADA, 
UM ALERTA E UMA HOMENAGEM

Está oficialmente inau-
gurado o complexo de 
armazéns de aprestos no 
molhe sul do porto de 
pesca. Um projeto que 
teve grande apoio finan-
ceiro comunitário, num 
montante superior a 8 mi-
lhões de euros, com o ob-
jetivo de promover a pes-
ca sustentável, eficiente, 
inovadora e competitiva. 

O evento do passado dia 
2 contou com a presença 
da Ministra da Agricultu-
ra e Alimentação, Maria 
do Céu Antunes, que re-
conheceu a grande impor-
tância desta empreitada e 
agradeceu o empenho que 
foi colocado para a con-
cretização deste  equipa-
mento que veio dar apoio 
e melhorar as condições 
de trabalho em terra..

Na cerimónia em que 
também participou a Se-
cretária de Estado das 
Pescas, Teresa Coelho, um 

dos momentos altos foi o 
descerramento de uma pla-
ca evocativa ao mestre José 
Festas, o grande impulsio-
nador da obra promovida 
pela Associação Pró-Maior 
Segurança dos Homens do 
Mar. Perante vários fami-
liares próximos e amigos, 
o sucessor do fundador 
da entidade, João Morei-

Pub

ra Leite, lembrou o lega-
do deixado pelo primeiro 
presidente e agradeceu a 
quem colaborou para le-
var o barco a bom porto.

Durante o evento ficou a 
saber-se que a Câmara de 
Vila do Conde vai atribuir 
ao mestre Festas o nome de 
um arruamento na cidade 
vilacondense, revelação que 

A Revista de Marinha 
passou a ser detida por uma 
empresa de uma família 
poveira. A ‘Barco à Vela’ 
adquiriu o título este ano 
e recentemente lançou o 
primeiro número (Maio/ju-
nho) sob a direção de Pau-
la Marques. A editora tem 
como sede a Rua António 
Graça e tem como nicho de 
mercado os “Assuntos do 
Mar”.

O número 1027 da pres-
tigiada publicação é dedica-

do ao “Mergulho e Náutica 
de Recreio” e à Conferência 
da ONU em Portugal. Os 
novos proprietários, entre 
os quais se inclui o econo-
mista Miguel Marques, po-
veiro especialista em assun-
tos marítimos e que assina 
a crónica ‘Heterónimos do 
Mar’, pretendem manter a 
periodicidade bimestral da 
revista que foi fundada em 
1937. Nesta edição há dois 
assuntos relacionados com 
a nossa comunidade: o 130º 

aniversário do ISN cele-
brado na Póvoa de Varzim 
e um artigo sobre o Clube 
Naval Povoense escrito pelo 
presidente Paulo Neves.

Em próxima edições po-
derão ser encontrados te-
mas como a “Marinha de 
Guerra”, “Pesca e Activi-
dades Conexas”, “Marinha 
Mercante”, “Ambiente e 
Energia Marítimos”, “Ciên-
cia & Tecnologia do Mar”, 
“História Marítima” e “Por-
tos e Atividades Portuárias”.

EMPRESA POVEIRA PASSA A EDITAR REVISTA DE MARINHA

mereceu o grande aplauso 
dos presentes. O presiden-
te Vítor Costa também não 
enjeitou a oportunidade de 
revelar que agora segue-se 
um novo projeto de recupe-
ração paisagística da super-
fície superior dos armazéns: 
o investimento rondará os 
2 milhões de euros e terá 
várias valências que darão 

outra imagem à zona que 
fica ao lado da marginal 
atlântica, promovendo o 
equilíbrio entre as funções 
piscatórias, o desenvolvi-
mento turístico e o usufru-
to pela população. O futu-
ro espaço incluirá espaços 
verdes, parque infantil e 
diversos elementos deco-
rativos como uma pérgula 
escultórica, um espaço de 
contemplação que irá sim-
bolizar a afirmação da co-
munidade piscatória das 
Caxinas e Poça da Barca.

Aproveitando a pre-
sença de governantes na 
sessão, o presidente da 
Câmara da Póvoa de Var-
zim deixou um alerta em 
nome da comunidade pis-
catória local. Aires Pereira 
pediu atenção às condi-
ções de segurança e de 
acesso dos barcos ao por-
to, lembrando o constante 
assoreamento que causa 
várias contrariedades.
 

Leitura de cartas - Baralho Cigano 
e Tratamentos Espirituais

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
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FREGUESIAS

O Salão Paroquial de 
Rates encheu no passado 
dia 6 para o lançamento 
do livro “S. Pedro de Rates 
– Uma História Contem-
porânea. Da Revolução 
Liberal aos nossos dias”, 
de Armindo Ferreira. O 
antigo presidente da jun-
ta de freguesia preparou 
afi ncadamente uma obra 
com cerca de quatro cen-
tenas de páginas sobre a 
vila natal.

Mais de duas centenas 
de pessoas não quiseram 
desperdiçar a oportunida-
de de ouvir Armindo Fer-
reira numa sessão que foi 
moderada por Luís Dia-

mantino, vice-presidente 
da Câmara da Póvoa, tendo 
incluído testemunhos de 
várias personalidades como 
Gustavo Vasconcelos, Rosá-
rio Matias e os padres Abel 
Matias e Manuel Sá Ribeiro. 
No evento também esteve 
o antigo autarca Macedo 
Vieira e o sucessor Aires 
Pereira deixou palavras elo-
giosas ao trabalho diário e 
literário do autor.

Armindo Ferreira quis 
escrever sobre as gentes da 
terra que o viu nascer, deta-
lhando após uma aprofun-
dada investigação a história 
das famílias do centro histó-
rico e da Granja, os lugares 

AGRUPAMENTO DE AVER-O-MAR FAZ 
SUCESSO COM PEÇA DE TEATRO NO GARRETT

O Cine-teatro Garrett 
registou casa cheia para 
assistir a uma peça prepa-
rada pelo Agrupamento 
de Escolas de Aver-o-Mar. 
Partindo do texto original 
de um livro recomenda-
do pelo Plano Nacional 
de Leitura, Andreia Tei-
xeira adaptou e encenou 
o espetáculo “A rapariga 
de pijama às riscas”, que 
foi apresentado na noite 
do passado dia 5 após ter 
sido intensamente prepa-
rado nas últimas semanas. 
A representação esteve a 

cargo de alunos, professo-
res e funcionários e deixou 

ARMINDO FERREIRA APRESENTOU LIVRO 
SOBRE AS GENTES DE SÃO PEDRO DE RATES

o público que lotou a sala 
bastante emocionado com 

mais habitados de Rates. O 
livro foi preparado ainda 
antes da pandemia e agora 

está à venda por 23,5 euros, 
passando a ser um docu-
mento valioso para quem 

gosta de Rates, estando na 
forja a saída de um segun-
do volume.

o trabalho que retratou o 
período da II Guerra Mun-

dial e os campos de con-
centração nazi.

 

 

 

Festas 
da Vila 

 

 

 

Rates 
 

15 a 17 julho 2022 – Centro Histórico 
 

Sexta-feira 
15/7/2022 

 
18h00 - Abertura do evento 
 

18h30 - Arrancada do linho e 
merenda 
 

21h00 - Cantares ao desafio 
 

22h30 - Noite de Fados - 
Francisco Moreira 
 

Sábado  
16/7/2022 

 
10h30 - Abertura com cantares ao 
desafio 
 

15h00 - Malhada do Centeio 
 

16h00 - Jogos tradicionais: torneio da 
malha, jogo do prego, jogo da corda, 
corrida de sacos 
 

18h00 - Teatro : A ida de Tomé de 
Sousa 
 

21h30 – XXVIII Festival de Folclore S. 
P. Rates 
 

Domingo  
17/7/2022 

10h30 - Abertura do evento com 
animação de rua 

14h30 - Cantares ao desafio 

15h30 – Atuação das Instituições: 
 Centro Social: Finalistas dos 5 

anos– “S. Pedrinho e a 
Pequenada” e Finalistas dos 3 e 4 
anos – “Danças Típicas da 
Holanda” 

 Associação de Pais: Atuação dos 
finalistas “patrulha cavalo” 

 Escola de Musica: “História 
Musicada”. 

17h00 - Teatro: A vida de Tomé 
de Sousa 

18h00 – Sunset – DG convidado 

Parceiros: Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro de Rates; Associação de Amizade de S. Pedro de Rates; Associação de Pais e Amigos das 
Escolas do 1º Ciclo e Jardim de Infância de S. Pedro de Rates; Casa Escola Agrícola Campo Verde; Comissão de Festas a Santo António; Fábrica 
da Igreja Paroquial de S. Pedro de Rates (Catequese, Comissão do Salão Paroquial, Conferência Vicentina, Grupo de Jovens e LIAM); Grupo de 
Mulheres “Cantares do Linho”, Fundação Centro Social de Bem-Estar de Rates; Leicar; Melodiartes; Rancho Folclórico de S. Pedro de Rates; 
RatesPark; Velha Lamparina 

 

  

Animação de rua 
em Permanência 

 

ESTELA CELEBROU 882 ANOS
Na Estela festejaram-se os 

882 anos de história da terra 
que veio originar a atual fre-
guesia. O evento englobou 
vários momentos ao lon-
go de três dias: uma sessão 
solene de abertura na sede 
da junta, um espetáculo de 
teatro na sede do GDCR Se-
nhora do Ó, um peddy-pa-
per e um arraial no Parque 
Lúdico, uma missa campal 
e a cerimónia de encerra-
mento. 

Foi nessa altura que o 
atual presidente da Junta, 
Vítor Costa, atribuiu uma 
distinção especial ao ante-

cessor. José Armandino foi 
distinguido com a Carta do 
Couto, o mais alto galardão 

da freguesia, reconhecendo 
o trabalho efetuado em prol 
da comunidade estelense. 
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OCORRÊNCIAS 

Ocorreu na tarde do 
passado domingo uma 
derrocada parcial da “em-
pena” da antiga fábrica de 
Conservas A Poveira. A si-
tuação causou um grande 
susto nas casas vizinhas do 
equipamento que está há 
vários anos desativado e já 
foi apontado como futuro 
Museu do Mar. 

A Câmara Municipal, 
dona do edifício, refere 

que estão a ser apuradas as 
causas para a situação que 
não causou “feridos nem 
dano significativos”, mas 
obrigou a autarquia a pro-
ceder ao corte de circulação 
nas ruas Cego do Maio e da 
Assunção para retirada do 
entulho. Está a ser feita uma 
avaliação ao estado do edi-
fício “por forma a garantir 
a total segurança” da antiga 
fábrica.

AMBULÂNCIA DESTRUÍDA EM ACIDENTE NA EN 205
A tarde do passado sá-

bado ficou marcada por 
dois violentos acidentes 
praticamente seguidos na 
Estrada Nacional 205. 

Tudo começou com um 
despiste de uma carrinha 
que deixou o condutor, 
um septuagenário, em 
estado grave. O veículo 
embateu  numa estrutura 
de proteção pedonal na 

freguesia de Terroso, tendo 
sido transportado para a 
urgência do Hospital da Pó-
voa de Varzim. 

Esse socorro foi, no en-
tanto, atribulado dado que 
uma primeira ambulância 
do INEM que para lá se di-
rigia chocou com outro car-
ro cerca de um quilómetro 
antes, nos limites com a fre-
guesia de Amorim. O forte 

PARTE DA FÁBRICA 
“A POVEIRA” CAIU 
PARA A RUA

embate deixou bastante 
danificadas as viaturas en-
volvidas, tendo provoca-
do ferimentos  ligeiros aos 
dois tripulantes do meio 
de emergência. Nos dois 
locais estiveram, além da 
corporação de Bombeiros 
da Póvoa de Varzim, a Via-
tura Médica de Emergência 
e Reanimação  do Hospital 
Pedro Hispano e a GNR. 

PJ INVESTIGA CASO DE TIROS EM MINDELO
O Clube Atlântico foi 

alvejado com seis tiros de 
pistola no passado domin-
go à tarde, segundo uma 
fonte contou à Onda Viva. 

Os disparos não feriram 
ninguém, de acordo com 
o que foi possível apurar, 
mas causaram danos em 
portas e partiram vidros 
no estabelecimento de 
diversão situado em Min-
delo. 

O atirador colocou-se 
em fuga após o sucedido 
e terá atuado por vingança 
após ter sido impedido de 
entrar na discoteca na noi-
te anterior. 

A GNR de Vila do Con-
de foi chamada para o lo-
cal, mas a investigação foi 
encaminhada para a Po-

lícia Judiciária por ter sido 
utilizada uma arma de fogo.

BURLAS A IDOSOS

A Póvoa de Varzim este-
ve no centro da operação 
de indivíduos que se de-
dicaram a roubar e burlar 
idosos. Segundo a acusação 
deduzida pelo Ministério 
Público no Departamento 
de Investigação e Ação Pe-
nal da Procuradoria da Re-
pública de Braga, foi num 
“estabelecimento”  poveiro 
de compra e venda de ouro 
usado que, a troco de quan-
tias em dinheiro, dois acu-
sados se livraram das peças 
roubadas.

Por causa disso, quem 
comprou vai ter de res-
ponder pela prática de seis 
crimes de recetação até 
porque, tendo em conta 

a versão da acusação, esse 
comerciante sabia que os 
objetos “tinham sido re-
tirados aos legítimos pro-
prietários”. Mas é sobre o 
duo executante, atualmente 
em prisão domiciliária, que 
pendem os  factos mais gra-
ves e os arguidos terão de 
ir ao julgamento no Tribu-
nal de Guimarães respon-
der por quatros crimes de 
burla (dois na forma ten-
tada), dois de roubo e três 
de furto, mas todos com 
agravamento de serem qua-
lificados (praticados sobre 
pessoas frágeis).

Os homens agiram entre 
setembro e o final de de-
zembro no ano passado na 
Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde, Esposende, Barcelos 

Ponte de Lima, Cerveira e 
Arcos de Valdevez. O Mi-
nistério Público diz que 
os alvos foram “pessoas 
idosas de condição social 
modesta, desacompanha-
das e muitas vezes fragili-
zadas por doença” com os 
quais “entabulavam uma 
conversa” para lhes apa-
nhar os bens sem que as 
vítimas dessem conta ou 
enganando-as para obter 
dinheiro. Para isso intitu-
lavam-se trabalhadores da 
Segurança Social, do Cen-
tro de Saúde ou de IPSS’s 
locais. Com esse esquema 
conseguiram em menos 
de três meses apropria-
rem-se de peças em ouro 
e dinheiro no valor de, 
pelo menos, 9620 euros.

Pub
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REGIÃO

A Lipor entregou na 
passada semana cerca de 
40 mil euros em material 
ortopédico e similar de-
corrente das 16ª e 17ª fases 
da Operação Tampinhas 
que decorreu entre janei-
ro de 2020 e dezembro de 
2021.

Nesse espaço de tempo, 
a empresa multimunicipal 

ENTIDADES BENEFICIAM COM ENTREGA DE ‘TAMPINHAS’

Na passada sexta-fei-
ra foram divulgados os 
rankings das escolas nos 
principais órgãos nacio-
nais de comunicação so-
cial. Estas classificações 
tiveram em conta os resul-
tados dos exames em vá-
rias disciplinas de acordo 
com dados oficiais do Mi-
nistério da Educação.

A Rádio Onda Viva 
escolheu os dados publi-
cados segundo os crité-
rios do jornal online Ob-
servador e daí ordenou 
o posicionamento geral 
nacional, número de exa-
mes realizados e médias 
obtidas nessas provas pe-
los estudantes dos estabe-
lecimentos de ensino da 
região.

225º - Escola Secundária 
José Régio - Vila do Conde 
- 601 exames e média de 
11,86.

252º - Escola Secundária 
Rocha Peixoto - Póvoa de 
Varzim - 585 exames e mé-
dia de 11,75. 

280º - Escola Secundária 

EXAMES ORDENAM SECUNDÁRIAS E ESEQ DESTACA-SE

das Ondas, o Agrupamento 
de Escolas Cego do Maio 
e a União de Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai. 

Em Vila do Conde os be-
neficiários foram a Escola 
Secundaria José Régio, a 
Venerável Ordem Terceira 
de S. Francisco, as juntas de 
freguesia de Malta/Canide-

lo, de Árvore e de Vila do 
Conde.

Este projeto resulta de 
uma vontade comum de 
escolas, autarquias, cida-
dãos anónimos e empresas 
retomadoras, entre outros, 
que através de um peque-
no gesto defendem duas 
causas: o ambiente e a so-
lidariedade.

D. Afonso Sanches - Vila 
do Conde - 208 exames e 
média de 11,61.

400º - Escola Secundária 
Henrique Medina - Espo-
sende - 453 exames e mé-
dia de 11,11. 

Recorde-se que as mu-
danças efetuadas em 2020, 
devido à pandemia de Co-
vid-19, mantiveram-se em 
2021: não houve provas 
do 9º ano e, no secundá-
rio, os exames não foram 
requisito obrigatório para 
concluir o ensino secun-
dário (apenas contaram as 
notas internas, atribuídas 
pelos professores). Desta 
forma, os exames serviram 
apenas como provas es-
pecíficas para ingresso no 
ensino superior.

de gestão de resíduos rece-
beu 93 toneladas de tampas 
de plástico de embalagens, 
o que lhe permitiu benefi-
ciar 59 entidades e pessoas 
de várias localidades com 
um total de de 166 equipa-
mentos ortopédicos.

Os contemplados na 
Póvoa de Varzim foram a 
Unidade de Saúde Familiar 

Refira-se que estas mé-
dias são influenciadas pelo 
número de provas realiza-
das em cada escola, entre 
outros fatores sócio-econó-
micos, por exemplo.

Destaque para a continui-
dade da  Escola Secundária 
Eça de Queirós no top-10 

nacional dos estabeleci-
mentos de ensino público. 

79º - Escola Secundária 
Eça de Queirós - Póvoa de 
Varzim - 792 exames e mé-
dia de 12,71.

125º - Colégio de Amo-
rim - Póvoa de Varzim - 165 
exames e média de 12,38.

OLMAIS PARTICIPOU 
NA EXPOVILA

A empresa OLMAIS, de-
tida por uma família po-
veira, participou na última 
edição da EXPOVILA, em 
Vila Flor. 

Os responsáveis Júlio e 

Juliana Alves apresentaram 
os vários produtos que fa-
zem parte do portfolio da 
firma que tem vencido vá-
rios prémios internacionais 
no setor dos azeites. 
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A Câmara de Esposen-
de lançou o concurso pú-
blico internacional para a 
elaboração de projetos do 
“Parque Desportivo” que 
vai contemplar, entre ou-
tras valências um recinto 
para a prática de futebol 
federado (bancadas cober-
tas e controlo de acessos, 
por exemplo), o que per-
mitirá  desativar o estádio 
Padre Sá Pereira. O novo 
complexo terá retângulos 
para futebol - três em rel-
va natural e um sintético -, 
mas também um pavilhão 
polidesportivo (destinado 
a futsal, andebol e outras 
modalidades) e campos de 
basquetebol (3x3), ténis 
(no mínimo dois), volei-
bol de praia e futevólei.

Todo o empreendimen-
to deverá custar 11 mi-
lhões de euros e ocupará 
26 hectares a norte da 
cidade na fronteira com 

ESPOSENDE PROJETA PARQUE DESPORTIVO

a zona de Cepães, entre a 
Estrada Nacional 13 e as 
dunas. Nesta fase está em 
causa a obtenção dos pro-
jetos (num valor base de 
590 mil e 400 euros) para 
esses equipamentos.  Mais 
tarde, refere a Câmara, são 
construídos um Centro de 
Corrida, Orientação e BTT, 
uma pista Pump Track (bi-

Na passada semana, en-
tre quarta-feira e domin-
go, decorreu mais uma 
edição da ExpoTrofa, um 
evento que, segundo a or-
ganização, procurou dar “a 
conhecer as empresas da 
região, os artesãos locais 
e as associações do conce-
lho”. Foi o muito esperado 
regresso do evento após 
a suspensão de dois anos 
por causa da pandemia de 
COVID 19.

No recinto, na Alameda 
da Estação, não faltaram 
as “habituais tasquinhas” 

e animação musical notur-
na juntou multidões para 
ouvir Augusto Canário, 
Banda Myllenium, Paulo 
Praça e Zé Amaro, tendo 
encerrado com um desfile 
de moda. Milhares de tro-
fenses e visitantes aprovei-
taram os cinco dias para 
viver bons momentos de 
convívio e lazer.

ALTERAÇÃO NO 
CENTRO DE 
VACINAÇÃO

A partir desta semana 

EXPOTROFA VOLTOU EM GRANDE ESTILO

cicleta, skate ou trotineta), 
um anfiteatro exterior, uma 
parede de escalada, o Skate 
Parque e instalada uma área 
de ginástica ao ar livre. “O 
futuro Parque Desportivo 
Municipal de Esposende 
apresentará espaços aprazí-
veis, em virtude da requa-
lificação das linhas de água 
e das lagoas naturais, ofe-

recendo pequenas praças e 
jardins para usufruto dos 
visitantes”.

APROVADOS APOIOS 
PARA INCENTIVAR 
INVESTIMENTOS

O executivo camarário 
de Esposende aprovou, na 
passada quinta-feira, a ade-
são à Rede de Apoio ao In-
vestidor da Diáspora, que 
tem suporte num programa 
nacional, instituído pelo 
Governo, para “emigrantes 
portugueses e lusodescen-
dentes que queiram inves-
tir ou alargar a  atividade 
económica em Portugal”. 
Ou seja, um potencial uni-
verso de cinco milhões de 
pessoas.

E Esposende “tem muitos 
cidadãos emigrados que se 
enquadram neste perfil”, 
referiu o presidente Benja-
mim Pereira. Já integram 

esta rede 300 entidades 
que “desenvolvem o tra-
balho de ligar serviços, 
nomeadamente as diferen-
tes áreas da governação, 
as entidades regionais, os 
municípios ou até associa-
ções empresariais que po-
dem apoiar o investimento 
da diáspora (em Portugal), 
estando dotadas de instru-
mentos para esse efeito”.

Na reunião da vereação 
foi também aprovado a as-
sinatura de um protocolo 
com a Câmara de Comér-
cio de Pequenas e Médias 
Empresas Portugal - China 
que, segundo a edilidade 
”desenvolve uma rede de 
competências e de infor-
mação nos domínios da 
economia, negócios, jurí-
dico, tecnologia e informa-
ção” e assim “é uma opor-
tunidade para promover 
a internacionalização das 
empresas da região”.

o Centro de Vacinação 
da Trofa, localizado no 
Aquaplace – Academia 
Municipal da Trofa, pas-
sou a funcionar apenas 
às quartas-feiras entre as 
8h30 e as 14h30. Nos res-
tantes dias está fechado. 

A Câmara Municipal 
refere que tal alteração 
foi tomada pelo Agru-
pamento dos Centros de 
Saúde Trofa /Santo Tirso 
e “decorre da diminuição 
do volume de vacinas mi-
nistradas” nesta altura do 
ano.

Pub
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Já foram entregues os 
prémios do Concurso 
Montras de São João pro-
movido pela Associação 
Comercial e Industrial de 
Vila do Conde, liderada 
por Ricardo Santos. 

Feitas as contas das vota-
ções desta quarta edição da 
iniciativa, saiu vencedora 
a montra (na foto) do Vila 
Sénior - Centro de Ativi-

dades, Reabilitação Física e 
Cognitiva com 11,93%, ten-
do arrecadado um cheque 
de 500 euros para investir 
em material para os utentes. 

O segundo lugar foi para 
o Café Santa Luzia (9,87%), 
seguido da Marisol Moda 
(7,08%) no terceiro posto, 
tendo a Ourivesaria Ga-
veto (4,38%) e o Bell Café 
(4,15%) fechado o top-5.

VILA DO CONDE

JOAQUIM GOMES DA SILVA HOMENAGEADO EM MINDELO
A Junta de Freguesia de 

Mindelo promoveu na ma-
nhã da passada sexta-feira 
a sessão de descerramento 
da placa toponímica da Rua 
Joaquim Gomes da Silva. 
A cerimónia, além da atri-
buição do topónimo ao ar-
ruamento, foi também um 
momento de homenagem 
a um distinto mindelense e 
colaborador da autarquia. 
Tudo isto no dia em que se 

celebraram 190 anos sobre 
o desembarque das tro-
pas liberais na freguesia de 
Mindelo. 

No tributo estiveram 
presentes o vereador da 
Câmara de Vila do Conde, 
Paulo Vasques, e Cláudio 
Matos, presidente da Junta 
de Freguesia de Mindelo, 
aos quais se juntaram os fa-
miliares do homenageado e 
a comunidade. 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL ENTREGOU 
PRÉMIOS DO CONCURSO DE MONTRAS DE SÃO JOÃO

JOVEM ‘MAGUI’ CONTINUA A 
BRILHAR NO ‘THE VOICE KIDS’

A vilacondense Marga-
rida Rodrigues continua a 
mostrar todo o talento no 
‘The Voice Kids Portugal’. 

A jovem foi a escolhida 
pela mentora Bárbara Ti-
noco na fase das batalhas 
em que enfrentou mais 

duas colegas. Esta foi mais 
uma etapa ultrapassada 
com sucesso no programa 
da RTP. 

‘Magui’, como é conhe-
cida, já tinha conseguido 
virar as quatro cadeiras do 
júri na prova cega e afirma-

-se cada vez mais como uma 
forte candidata no concur-
so. 

O excelente desempenho 
na interpretação de ‘Sym-
phony’, tema de Clean Ban-
dit ft. Zara Larrson, colo-
cou-a na fase das galas. 

Pub

agora também em
VILA DO CONDEPÓVOA DE VARZIM

Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)

Póvoa de Varzim - Telef.:  252 618 865

Av. Dr. João Canavarro, 353
(junto ao Tribunal de Vila do Conde)

Vila do Conde

visite a nossa loja na
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A passada sexta-feira 
fi cou marcada por um en-
contro entre o presiden-
te da Câmara de Vila do 
Conde, Vítor Costa, e a 
ministra da Saúde, Marta 
Temido. A reunião suce-
deu em Lisboa, no Mi-
nistério da Saúde, tendo 
englobado a participação 
da vice-presidente da au-
tarquia, Sara Lobão, do Se-
cretário de Estado Adjunto 
- da Saúde, António Sales, 
e a Secretária da Saúde, 
Maria de Fátima Fonseca. 
Juntou-se à sessão, por 
videoconferência, o pre-
sidente da Administração 
Regional de Saúde, Carlos 
Nunes.

O momento foi apro-
veitado para serem abor-
dados importantes temas 
para o concelho vilacon-
dense, nomeadamente a 
nova Unidade de Saúde 
Familiar das Caxinas e o 
Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde.

No primeiro caso, se-
gundo revelou a Câmara, 
“fi cou garantida a inclusão 
da construção da Unidade 
das Caxinas no Plano de 
Recuperação e Resiliência 
(PRR), cujo projeto está 
em fase de execução, sen-
do assim assegurado o seu 
fi nanciamento”. Recorde-
-se que o Município dispo-
nibilizou já o terreno onde 
a construção ocorrerá. No 
que se refere ao Centro 
Hospitalar, foi discutida a 
atual situação da Unidade 
de Vila do Conde e foi en-
tregue “à equipa ministe-
rial um memorando tendo 
em vista uma solução de 
futuro que irá ser analisa-
da por todas as partes”.

Em comunicado, a edi-
lidade presidida por Vítor 
Costa sublinha que foi 
“uma profícua reunião de 
trabalho que muito con-
tribuirá para o futuro dos 

serviços de saúde prestados 
a todos os vilacondenses”.

OPOSIÇÃO 
CONHECEU 
PORMENORES 
SOBRE A 
DESCIDA DA ÁGUA

Vítor Costa fez questão de 
explicar pessoalmente aos 
líderes dos partidos con-
correntes às últimas elei-
ções autárquicas os termos 
do acordo recentemente 
estabelecido com a Inda-
qua para a renegociação 
do Contrato de Concessão 
em Vila do Conde. O edil 
avançou com esta iniciativa 
para comunicar e analisar as 
condições negociadas com 
a empresa e promoveu vá-
rias reuniões individuais ao 
longo da manhã da passa-
da segunda-feira. Recorde-
-se que está apontada uma 
acentuada redução do preço 
da água, que pode atingir 

VILA DO CONDE

VÍTOR COSTA REUNIU COM MINISTRA DA SAÚDE

os 35% para uma grande 
maioria de consumidores 
domésticos, em troca de um 
conjunto de contrapartidas 
municipais.

O acordo ainda não está 
ofi cializado porque terá 
primeiro de ser submeti-
do a aprovação dos Órgãos 
Autárquicos do Município, 
sublinha o comunicado, 
que apelida estes encontros 
de “grande signifi cado, não 
apenas pela importância 
do assunto em apreço, mas 
ainda porque também par-
ticiparam vários partidos 
que não têm representação 
na Câmara e na Assembleia 
Municipal”.

A edilidade destaca que 
apenas o movimento NAU 
“não respondeu ao convi-
te, nem se fez representar”, 
confi rmando que estiveram 
presentes todas as outras 
forças políticas (BE, CDS-
-PP, CDU, Chega, IL, PAN, 
PS e PSD), defendendo que 

tal postura “consubstancia 
uma saudável e desejada 
participação na vida políti-
ca coletiva”. Nesse sentido, 
o presidente da Câmara 
deixou “expressa a disponi-
bilidade para estas reuniões 
serem alargadas a outros 
temas de relevante interesse 
municipal”.

DELEGADAS 
COMPETÊNCIAS 
ESCOLARES 
NOS DIRETORES

Em Vila do Conde já fo-
ram assinados os contratos 
interadministrativos entre 
a Câmara e os Agrupamen-
tos de Escolas/Escola não 
agrupada do concelho, no 
âmbito do quadro de trans-
ferência de competências no 
domínio da educação.

Na sequência do trabalho 
conjunto entre a autarquia e 
os estabelecimentos de ensi-
no e dada a possibilidade de 
delegação de competências 
nos diretores escolares, os 
contratos assinados abran-
gem diversas áreas, desig-
nadamente pessoal não do-
cente, transporte dos alunos 
da educação inclusiva, leite 
escolar, fornecimento de 
água e luz, limpeza, higiene, 
material de escritório e pe-
quenas obras de reparação 
urgentes e inadiáveis.

Em comunicado, a edili-
dade revela que vai atribuir 
fundos de maneio, tendo 
como referência o valor das 
despesas que foram regista-

JOAQUIM GOMES DA SILVA HOMENAGEADO EM MINDELO

dos em anos anteriores.

PROJETO 
PROMOVE 
RECICLAGEM

Com o objetivo de refor-
çar a sensibilização da co-
munidade para a redução, 
reutilização e reciclagem 
do plástico, o Município 
de Vila do Conde aderiu ao 
‘TransforMAR’. O projeto 
decorre na Frente Urbana 
Norte, onde está prevista a 
dinamização de atividades 
durante os fi ns-de-semana 
de julho e agosto.

Esta é uma iniciativa 
conjunta do Lidl Portu-
gal, da Electrão e da As-
sociação Bandeira Azul da 
Europa, contando com o 
apoio da Marinha, Quer-
cus, da Agência Portugue-
sa do Ambiente e da Bri-
gada do Mar. As pessoas 
estão convidadas a de-
positar as embalagens no 
equipamento disponível 
para ganhar t-shirts feitas 
100% com plástico reci-
clado. Nesta 5ª edição, os 
resíduos recolhidos serão 
transformados em têxteis 
fabricados em Portugal. 
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VIANA CAR CELEBRA 25 ANOS DE SUCESSO

O Stand VianaCar feste-
jou, no passado sábado, o 
25º aniversário de ativida-
de. A celebração ocorreu 
nas próprias instalações da 
empresa que ficam locali-
zadas na Estrada Nacional 
13, nº 120, na freguesia de 
Árvore, em Vila do Conde.

Com mais de duas déca-
das de ligação a este ramo 
de negócios, Bento Viana 
mantém-se como gerente 
de um dos stands mais afa-
mados no setor automóvel 
da região. “Nesta empresa 
estamos sempre disponí-
veis para atender os nossos 
clientes. Estamos muito 
contentes com esta data 

PUBLIRREPORTAGEM

e por isso convidamos os 
nossos amigos e conhecidos 
para festejar com eles”, refe-
riu o proprietário.

Da bem sucedida equipa 
do VianaCar, stand que está 
no mercado desde 1997 e 
tem um cariz vincadamente 
familiar, fazem parte tam-
bém Daniel Viana (ven-
dedor), Carina Cruz (ad-
ministrativa) e Domingos 
Paulo (preparador das via-
turas). O filho trabalha com 
o pai há 22 anos e reconhe-
ceu que a pandemia afetou 
o negócio, mas também su-
blinhou que a recuperação 
a nível de vendas começou 
a meio do ano passado e 

que “o negócio tem corrido 
bem”. Daniel Viana confes-
sa-se “otimista para o futu-
ro” e promete “lutar a cada 
dia para apresentar carros 
de qualidade aos clientes, 
estando alguns deles con-
nosco desde há 25 anos”. 

De facto, o Stand Via-
naCar continua a apresen-
tar uma interessante frota 
multimarcas e dedica-se à 
comercialização não só de 
viaturas ligeiras e comer-
ciais, mas também de moto-
ciclos, novos e semi-novos, 
provenientes de parceiros 
certificados e que garantem 
a quem compra a máxima 
qualidade e transparência.

Samuel Lopes e Geraldo 
Rodrigues foram dois dos 
muitos clientes que fize-
ram questão de se associar 
à festa e destacaram preci-
samente “a confiança” que 
sentem ao comprar uma 
viatura no Stand VianaCar, 
realçando “a  credibilidade, 
experiência, proximidade e 
simpatia” que sempre senti-
ram quando precisaram dos 
serviços da empresa.  

Quem adquire um auto-
móvel na empresa pode fa-
zê-lo com ou sem entrada, 
tendo crédito até 120 meses, 
beneficiando de  aconselha-
mento sobre a compra e de 
todos os esclarecimentos 

por parte dos colabora-
dores, nomeadamente na 
apresentação das melhores 
taxas e da forma de obter 
maior rapidez na aprova-
ção de crédito, graças ao 
trabalho conjunto com vá-
rios parceiros financeiros, 
sendo esta uma mais-valia 
para os  clientes.

Os festejos que juntaram 
dezenas de pessoas englo-
baram o inevitável corte 
do bolo de aniversário e 
a oferta de uma pequena 
lembrança a quem parti-
lhou com a família Viana 
a celebração desta impor-
tante efeméride profissio-
nal. 
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VILA DO CONDE

Moradia em Banda em Vila do Conde próxima 
de todas as comodidades como praia, 

comércio, serviços, escolas, restaurantes, 
zonas de lazer e acessos a auto estrada.

VILA DO CONDE

Apartamento T3  remodelado com vista mar 
em Vila do Conde

Tipologia T3  |                             276 000€

PÓVOA DE VARZIM

Apartamento T3 com Garagem Fechada para 
2 Carros na cidade da Póvoa de Varzim em 

zona residencial.

FOTO

Tipologia V3  |                             249 500€ Tipologia T3 |                              190 000€
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A equipa principal do 
Varzim Sport Clun está 
de volta ao trabalho para 
atacar a participação na 
Liga 3 na nova temporada 
2022/23. 

Por esta altura continua 
a ser finalizado o plan-
tel que será orientado 
pelo jovem técnico Tiago 
Margarido, cujo trabalho 
começou no terreno no 
início desta semana na 
companhia dos adjuntos. 

Trata-se de um grupo 
bastante remodelado (15 
reforços foram já anun-
ciados) e que tem a base 
formada por jovens oriun-
dos de clubes do terceiro 
escalão numa mudança na 
política de aquisições que 
já terá o dedo do diretor-

-geral Francisco Geraldes. 
Ontem, quarta-feira, co-

meçaram os habituais tes-
tes médicos e seguem-se 
os primeiros treinos tendo 
em vista um campeonato 
que tem o arranque previsto 
para 21 de agosto e que vai 
ser preparado com vários 
jogos particulares já agen-
dados (ver tabela ao lado). 

NOMES CERTOS

Guarda-redes: Ricardo 
Nunes, Tiago Pereira e Kiko 
Longras (ex- júnior)

Defesas: Tiago Cerveira, 
João Sidónio e Carlos Tovar 
( ambos ex-Fafe), Julián Bo-
nilla (ex-Oliveira do Hos-
pital), João Faria (ex- Oli-
veirense), Bruno Bernardo 

(ex-Setúbal)
Médios: Jorge Vilela (ex-

-Covilhã), Diogo Ramalho 
(ex-Leça), Latón (ex-Estrela 
da Amadora), Paulo Morei-
ra (ex-Felgueiras), Ruben 

VARZIM PREPARA ATAQUE À LIGA 3
MAIS OBRAS 

O Estádio do Varzim 
continua com obras de 
melhoramento para os 
espetadores. Depois de 
concluída a retirada a co-
bertura da bancada norte, 
que assim deixará de estar 
interdita para os jogos, 
esta semana começou a 
requalificação dos cama-
rotes e da tribuna presi-
dencial situados na ban-
cada poente. Os trabalhos 
incluem ainda pequenas 
intervenções junto ao 
relvado e o clube garante 
que “uma nova era está a 
chegar”.

GUGA PREMIADO E SPORTING NO ARRANQUE
Guga foi o melhor joga-

dor da II Liga por votação 
da maioria dos treinadores 
e capitães dos clubes que 
estiveram na competição. 
O jogador do Rio Ave tem 
24 anos e participou em 
40 jogos em toda a época 
passada, tendo marcado 
três golos e feito oito assis-
tências. O anúncio da dis-
tinção surgiu no passado 
dia 5 na cerimónia da Liga 
que envolveu o sorteio dos 
jogos dois campeonatos 
profissionais. O Rio Ave 
ficou a saber que vai come-
çar em casa a 7 de agosto 
com o Vizela, depois vai a 
Alvalade defrontar o Spor-
ting, recebe o Estoril e para 

fechar o mês terá em Vila 
do Conde o FC  Porto. Ou 
seja, logo no arranque a for-
mação orientada por Luís 
Freire terá pela frente dois 
dos chamados grandes do 
futebol português, ficando 

o Benfica para outubro, em 
Lisboa. Já agora, o treina-
dor vila-condense esteve 
nomeador para o troféu de 
técnico do ano, mas triun-
fou Filipe Martins, do Casa 
Pia.

proposta do presidente 
da direção foi aprovado, 
por um unanimidade, um 
voto de louvor aos sócios 
e adeptos pelo papel que 
tiveram na caminhada 
para o regresso à I Liga. 
António da Silva Cam-
pos “manifestou vontade 
em terminar, brevemen-
te, a já muito avançada 
construção do edifício da 
Academia, que tem gran-
de parte dos espaços já 
em utilização”. Quanto à 
nova bancada nascente foi 
reiterado que só avançará 
quando houver segurança 
financeira suficiente para 
não comprometer “a vida 
do clube e o futuro”-

ORÇAMENTO 
DE 10,5 MILHÕES

Os sócios do Rio Ave reu-
niram-se em assembleia ge-
ral e a aprovaram o Plano de 
Atividades e Orçamento de 
“base zero” para a próxima 
temporada. Houve apenas 
uma abstenção e estão pre-
vistas receitas de 10,5 mi-
lhões de euros, metade dos 
quais relativos a direitos de 
transmissão televisiva, sen-
do a restante fatia resultante 
da publicidade e da trans-
ferência de jogadores. Isto 
significa que, comparan-
do com o ano anterior na 
II Liga, o orçamento sobe 
três milhões de euros. Por 

Gonçalves (ex-Setúbal)
Avançados: Rodrigo 

Cordeiro, Rui Areias e Leo 
Teixeira (todos ex-Fafe), 
Joãozinho (ex-Montalegre) 
e Onyeka (ex-Canelas)

Pub



20 | 14 JUlHO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

MODALIDADESBLOG RECEPÇÃO ORIENTADA

RECEPÇÃO 
DO SEMANÁRIO

Ficha Técnica/Coordenação -  Pedro Moreira: Administrador e Gestor de Conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor, 
          Adolfo Serrão: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer

Acompanhe-nos nas redes sociais

    www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/ 

    www.instagram.com/recepcaoorientada/ 

     recepcaoorientada@gmail.com

Nós estamos prestes a 
terminar um capítulo, mas 
como tudo na vida, quando 
uns terminam, outros estão 
mesmo a começar.

É o que se passa na vida 
de 23 sonhadoras que estão 
neste momento a represen-
tar Portugal no Campeonato 
de Europa de futebol femi-
nino. 

Estamos num grupo for-
te contra adversários muito 
exigentes, mas sentimos que 
a evolução que o nosso país 
tem mostrado no futebol fe-
minino pode permitir que 
o sonho se mantenha vivo e 
que pode haver uma página 
em branco onde a história 
será escrita.

Esta é apenas a segunda 
vez que estamos numa fase 

PELA SEGUNDA VEZ,
NA EUROPA!

Um caso raro de longevidade. Uma prova de que, quando existe talento e amor ao futebol, 
a data de nascimento é apenas mais uma estatística. Os craques não têm idade.

Nelsinho representou o Varzim entre 2008 e 2019. Chegou como o que se costuma desig-
nar por um “jogador feito” e na Póvoa ganhou uma dimensão notável. Diferenciado pelo 
toque de bola, pelo critério no passe, pela técnica refi nada e pela cultura tática, foi fi gura de 
proa no meio-campo poveiro e um líder no conjunto alvinegro.

Requintado e seguro, qual velho lobo do mar que domina a arte das suas lides, foi coração 
e âncora de uma equipa à procura de se reencontrar. A clarividência com que espraiava o 
seu jogo, qual farol, fazia luzir a esperança que, como uma onda, envolveu os adeptos.

NELSINHO

fi nal e o primeiro jogo da 
fase de grupos contra a Suí-
ça, entramos frágeis, mas 
conseguimos corrigir e em-
patamos 2-2 depois de es-
tarmos a perder 2-0 logo aos 
cinco minutos. 

Segue-se a Suécia e os Paí-
ses Baixos, dois tubarões, 
que também empataram en-
tre eles.

Olhamos para o nosso 
plantel e tem vários nomes 
que nos fazem acreditar e 
sonhar que é possível um 
golfi nho também ser feliz no 
meio de tantos tubarões.

Francisco Neto, o selecio-
nador, diz que o objetivo é 
fazer melhor do que no úl-
timo Europeu, e talvez seja 
essa a história que temos de 
escrever neste momento. 

...  em 1971 o Sporting 
CP defrontou o Min-
delense para a Taça de 
Portugal e venceu por 
21x0, sendo até hoje a 
maior goleada da prova!

SABIAS QUE ...

Nos últimos tempos 
muito se escreveu sobre 
o Varzim Sport Club e a 
época difícil de altos e bai-
xos... Hoje escrevemos o 
nosso último artigo sobre 
a equipa que desceu de 
divisão. Num futuro pró-
ximo o Varzim disputará 
a Liga 3 com a certeza de 
que se está a reforçar para 
entrar com o pé direito 
neste campeonato que se 
avizinha. Teremos novos 

nador, Tiago Margarido 
(também ofi cializado pelo 
clube) e certamente novas 
soluções.

Que esta seja uma épo-
ca de aprendizagem, luta 
e sinónimo de concreti-
zação de objetivos para a 
equipa alvinegra.

Refi ra-se que a Liga 3 
arranca ao dia 21 de agos-
to de 2022 e a segunda 
fase está agendada para 20 
de março de 2023.

LIGA 3 À VISTA PARA O VARZIM

O QUE É SER RIO AVE?
Talvez das tarefas mais 

difíceis a que me propus foi 
esta de transpor para pala-
vras a essência e a nature-
za da expressão “EU SOU 
RIO AVE”. Eventualmente 
a melhor forma para o fa-
zer fosse recorrer ao cliché 
e dizer “Isto não se explica, 
sente-se” mas evocar tal 
frase era simplifi car sem 
nexo algo tão complexo, 
confuso mas belo. Deam-
bulando pelas palavras 
tentando procurar as que 
melhor refl itam este senti-
mento, há algumas fáceis 
de encaixar. Ser Rio Ave é 
elevar ao máximo o brasão 
de Vila do Conde, as suas 
tradições, as suas gentes, 

desde as rendas de bilros até 
aos estaleiros navais, entre 
pinhais, rio e mar... Desde a 
Serra da Cabreira à foz, ser 
Rio Ave é tentar explicar o 

inexplicável. É encarnar 
nas gentes das Caxinas, é 
desbravar mares turbulen-
tos, é sair da barra sem a 
certeza de voltar mas sem-
pre com o rumo apontado 
para a glória. Ser Rio Ave é 
ter certezas nas incertezas, 
é ganhar mesmo quando 
se perde, é chorar mesmo 
quando se ri, é amar mes-
mo quando se odeia. Entre 
os campos da pelaje ten-
tando encontrar o rincão 
de encantar... Perdi-me nas 
palavras e na emoção, eu 
bem disse que era impossí-
vel descrever tal sentimen-
to. “Ser Rio Ave” é nada 
mais nada menos que “Ser 
Rio Ave”!

reforços (alguns já desven-
dados como João Faria, Leo 
Teixeira, etc.) novo trei-

Após três anos de colaboração, iremos deixar de ser presença constante no jornal. Ao longo do tempo, tentamos passar uma 
visão estimulante do futebol nacional, mas principalmente, promover os clubes da nossa terra: Rio Ave e Varzim.Agradecemos 
aos leitores por se terem juntado a nós nesta caminhada e convidamo-los a continuarem a seguirem-nos nas nossas redes sociais. 
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‘PALHINHA’ DESPEDIU-SE DOS AREAIS
Aguçadoura foi o palco 

para a despedida de Hum-
berto Carneiro, conhecido 
por Palhinha, que era o 
único resistente de uma 
equipa alvinegra que co-
meçou a dar os primeiros 
toques no futebol de praia 
sob a batuta de Francisco 
Tobias. O veterano colo-
cou um ponto final na car-
reira de futebol de praia e 
curiosamente com os dois 
clubes de coração em con-
fronto. Belchior (capitão 
sportinguista) e o presi-
dente Edgar Pinho ofe-
receram ao jogador uma 
camisola de cada clube e 
um quadro com Palhinha 
vestido de preto e branco. 
Com alguma emoção, es-
tas foram as suas palavras 
na hora da despedida: 
“Quando o Fábio Kareca 
me ligou há 12 anos para 
fazer parte desta equipa, 
nem hesitei. Entreguei-me 
de alma e coração a este 

mo fim de semana os po-
veiros voltam a fazer dois 
jogos diante de Leixões e 
Benfica de Loures, fican-
do depois a faltar apenas 
um desafio para o fecho 
da fase regular, diante do 
Sótão. 

O líder SC Braga tam-
bém jogou e venceu nas 
grandes penalidades o 
Benfica de Loures, depois 
de empatar a 3 golos no 
tempo regulamentar. Os 
bracarenses são treinados 
pelo poveiro Bruno Tor-
res, que não pôde dar o 
contributo como capitão e 
jogador devido a uma le-
são ao serviço da seleção. 
No final foi adiantando 
que “o objetivo é revalidar 
o título, mas a concorrên-
cia é muito forte. Jogar na 
Póvoa é sempre um prazer 
e é com satisfação que vejo 
um Varzim mais forte e 
capaz de chegar à fase fi-
nal.”

TORNEIO “OS GANDULINHAS” DIVERTIU POVEIRINHOS
Um dos mais antigos 

encontros de futebol ju-
venil decorreu no passado 
sábado no Parque de Nova 
Sintra, da Junta de Fregue-
sia da Póvoa de Varzim. O 
regresso do torneio “Os 
Gandulinhas”, organizado 
pelo Grupo Recreativo 
Estrela do Bonfim, pro-
porcionou muitas horas 
de convívio e a prática de 
exercício físico a todos os 
participantes, que tive-
ram direito a um almoço 

na sede da entidade orga-
nizadora. No final, entre as 
oito equipas participantes, 
foram os craques do Rates a 
erguer o troféu.  

FONTAÍNHAS VENCE 
INTER-LUGARES

Em Balasar voltou a reali-
zar-se o Torneio de Futebol 
Inter-Lugares. Após a rea-
lização de 5 jornadas entre 
as equipas participantes, 
a finalíssima realizada no 
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projeto. Foram anos mara-
vilhosos, com momentos 
altos de subidas e também 
de descidas, mas hoje o Var-
zim está mais forte. A todos 
os meus colegas deixo um 
abraço sentido de agrade-
cimento pelo que vivemos 
juntos ao longo destes anos. 
A idade, mas sobretudo a 
minha vida profissional, já 
não me permitem conti-
nuar, mas fico de fora a tor-
cer sempre.”

LOBOS DA AREIA 
OLHAM PARA CIMA

Em relação à competi-
ção, houve jornada dupla 
na divisão de elite. Os po-
veiros venceram no Porto 
o São Domingos por 6x2 e 
perderam em Aguçadoura 
com o Sporting por 3x2. 
Um jogo com um resultado 
enganador, já que a equipa 
liderada por Rúben Pereira 
merecia outra sorte. Renan 

e Trivelas marcaram para os 
alvinegros, com Paulo Hen-
rique, Hernâni e Belchior a 
serem expulsos por uma du-
pla de arbitragem bastante 
contestada e que não agra-
dou nem a “gregos e troia-
nos”. O descontentamento 
poveiro chegou pela voz do 
treinador Ruben Pereira: 
“esta foi uma derrota amar-
ga, mas que em nada abala 
a grande campanha que es-
tamos a realizar. Tínhamos 
a obrigação de fazer melhor, 
mas falhamos em momen-
tos cruciais. Estamos onde 
estamos por nosso mérito e 
nada nos é dado. Bem pelo 
contrário, por vezes, como 
hoje, dão a mão a quem não 
precisa, até porque tem va-
lor para dispensar qualquer 
ajuda externa.” 

A equipa varzinista caiu 
para o quarto lugar da ta-
bela (18 pontos) e continua 
em zona de passagem à fase 
de luta pelo título. No próxi-

Complexo Lino Araújo 
apurou a classificação fi-
nal. Os grandes campeões 
da quarta edição foram 
os jogadores de Fontaí-
nhas, que derrotaram 
os vizinhos de Casal por 
5x2 na partida que de-
finiu o vencedor. O ter-
ceiro lugar foi para Cruz 
que goleou o Gandra por 
6x0. Finalmente, o último 
posto recaiu sobre o Telo 
após perder por 4x2 com 
o Além.
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SUB-14 CONQUISTADORES E PROMESSAS DE SAÍDA
O guarda-redes Vasco 

Teixeira e o lateral António 
Magalhães (Pekas) já con-
firmaram que vão jogar na 
próxima temporada pelo 
Boavista. Um histórico com 
várias presenças na 1ª divi-
são e que esta época aposta 
no regresso à elite do an-
debol português. O projeto 
boavisteiro passa pela apos-
ta em jovens talentos e, ape-
sar de jogarem na mesma 
divisão que a equipa B do 
Póvoa Andebol, a saída de 
ambos permitir-lhes-á lutar 
pela uma subida. Entretan-
to, o clube poveiro também 

que os trabalhos de pré-
-época começarão em mea-
dos de Agosto. Tiago Teixei-
ra está ao serviço da seleção 
sub-20, que tem brilhado 
no Europeu que está a rea-
lizar-se em Portugal.

Na Formação, a equipa 
sub-14 encerrou a época 
com a participação no En-
contro Nacional, em Es-
tarreja e venceu os 5 jogos 
que disputou. Um brilhante 
feito para os comandados 
da professora Joana Brito, 
que só voltam à competição 
para Setembro ou Outubro.

Equipas poveiras do es-
calão de iniciados subiram 
ao pódio nos Campeonatos 
Nacionais Escolares que 
decorreram no início de 
julho em Loulé.

Destaque para o segundo 
lugar obtido pela formação 
feminina de voleibol da Es-
cola Flávio Gonçalves sob 
comando da professora 
Sofia Gomes, que realçou 
o orgulho na “participa-
ção desportiva do grupo 
de jovens jogadoras”, sem 
esquecer a “experiência 

fabulosa” que foi vivida e 
o apoio do juiz-árbitro que 
acompanhou a comitiva. 

Em evidência esteve tam-

bém a formação mascu-
lina de basquetebol da 
Escola Rocha Peixoto ao 
obter o terceiro lugar sob 

ENTRE OS MELHORES NOS NACIONAIS ESCOLARES

orientação de António Cas-
tro. Sendo este um grupo 
formado maioritariamente 
por alunos/atletas do esca-

lão abaixo, o objetivo será 
voltar no próximo ano 
com mais ambições, reve-
lou o docente. 

anunciou a contratação de 
Ivo Ferreira e Vasco Novais 

(ambos guarda-redes) e o 
central João Costa. 

A equipa principal deve já 
ter fechado o plantel, sendo 

O Póvoa Futsal / Varzim 
anunciou o grupo de traba-
lho para a próxima tempo-
rada na II Divisão.O plantel 
integra caras bem conheci-
das, a começar pelo técnico 
André Crud, que regres-
sa para orientar a equipa, 
tendo Miguel Rei como 
técnico de guarda-redes 
e Cristiano Castro será o 
massagista. Os jogadores 
que entram são: Rui Pedro 
(guarda-redes que estava 
no Modicus), Paulo Ferrei-
ra (alinhou na Eslovénia), 

SENIORES FORMAM PLANTEL E JUNIORES BRILHAM 
José Paulo e Fiipe Simas 
(ambos ex-Dínamo San-
joanense), César Ribeiro 
(ex-Portimonense) e Nuno 
Barbosa (jogava em Itália). 
Estas são as renovações: 
Diogo Rocha, Daniel Tor-
res, Pedro Carvalho, Jorgi-
nho Novo, Moni Nogueira. 
Daniel Ferreira. Gui Maio, 
Ricardo Ferreira, Afonso 
Castro e Diogo Santas. Os 
diretores são José Correia e 
Manuel Carneiro, enquanto 
José Vilaça é o técnico de 
equipamentos.

Entretanto, a equipa de 
juniores do clube chegou 
à final do torneio Costa 
Blanca, realizado no sul 
de Espanha, mais pro-
priamente em Benidorm, 
mas acabou por perder 
por 3-2 com o Calpe após 
uma caminhada bem su-
cedida até ao jogo decisi-
vo. 

O clube já louvou o 
“esforço e dedicação” dos 
comandados por Fábio 
Rocha que tiveram um 
“excelente desempenho”.
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DUPLAS DO CDP 
CONQUISTAM AREAIS

JUDO FECHA ÉPOCA COM GRADUAÇÕES
O Judo é uma modali-

dade do CDP que envol-
ve já algumas dezenas de 
praticantes. Embora com 
caráter formativo e lúdi-
co, a secção liderada por 
Nídia Adriano e Sérgio 
Morais já aposta na ver-
tente competitiva, tendo 
em Olímpio Rodrigues 
um potencial “ganhador 
de medalhas”. O jovem ju-
doca teve uma excelente 
prestação no Open Inter-
nacional de Valença onde 
conseguiu a medalha de 
bronze. 

O futevólei é das moda-
lidades que mais projetam 
o nome do Desportivo e 
da Póvoa no país e no es-
trangeiro. Chegou o Verão 
e os vários torneios desta 
modalidade de praia con-
tam sempre com a marca 
poveira. 

Miguel Pinheiro e Filipe 
Santos já venceram uma 
etapa do campeonato na-
cional e também o Land 

Rover Nations Cup que 
decorreu em Nice. Tam-
bém presentes em terras 
gaulesas, os irmãos Flores 
conseguiram a medalha de 
bronze, tendo perdido nas 
meias finais exatamente 
contra a dupla vencedora. 
No plano interno, Marco e  
Bruno Flores arrecadaram 
o primeiro lugar do pódio 
na terceira etapa do cam-
peonato nacional realizada 

na Madeira. Uma vitória a 
revelar o bom momento da 
dupla fraterna, que humil-
demente reconheceu que a 
falta de outras duplas mais 
fortes do ranking ajudou a 
que este feito fosse possível. 
Já Miguel Pinheiro e Filipe 
Santos apostam em vencer 
todas as provas em que par-
ticipam, tendo a revalidação 
do título nacional como  ob-
jetivo principal.

No fecho da época, foi 
feita a demonstração dos 
conteúdos ensinados ao 
longo do ano e no final fo-
ram entregues novos cin-
tos como reconhecimento 
da avaliação positiva dos 
pequenos judocas. A fes-
ta, presenciada por muitos 
familiares, terminou com 
um lanche/convívio, e com 
os coordenadores Sérgio 
Morais e Nídia Adriano a 
agradecerem a colabora-
ção dos encarregados de 
educação e a confiança na 
secção.

Pub

BASKET RECORDA PASSADO COM OLHOS NO FUTURO
O assinalar dos 50 anos 

de existência da secção 
de basquetebol do Clube 
Desportivo da Póvoa foi o 
pretexto para homenagear 
(pela segunda vez) Ar-
mando Frias. À época, o 
fundador, dirigente e pri-
meiro treinador da equipa 
onde constavam alguns 
ilustres cidadãos poveiros 
que fizeram questão de 
comparecer ao evento. Em 
conjunto com a direção 
do clube, o professor Di-
mas Pinto foi o promotor 
desta iniciativa que reuniu 
no Pavilhão Fernando Li-

nhares de Castro muitas 
pessoas que já não se viam 
há dezenas de anos. Um 
Torneio intitulado “3x3 a 
passo”, com momentos hi-
lariantes de quem provou 
ainda não se ter esquecido 
que a bola de basquetebol 
tem que entrar no cesto. 
Como sempre, e à boa ma-
neira portuguesa, um Jan-
tar/Convívio no MAPADI 
fechou com chave de ouro 
uma homenagem a um 
ilustre que foi o mentor 
para que o basquetebol seja 
uma das modalidades mais 
queridas dos poveiros.
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A equipa campeã nacio-
nal Sub 20 de pólo aquáti-
co foi recebida nos Paços 
do Concelho na passada 
semana. Os jovens joga-
dores e o quadro técnico 
do Clube Naval Povoense 
foram felicitados pelo edil 
Aires Pereira pelo feito 
alcançado esta tempora-
da. A comitiva integrou 
o presidente Paulo Neves 
e ainda Anastacia Koval-
chuk, campeã juvenil de 
Vela, na categoria Laser 
Pico, no Nacional de Des-
porto Escolar.

DUPLA VAI
AO MUNDIAL

O Naval Povoense vai 
ter dois atletas a represen-
tar a seleção nacional de 
pesca desportiva em bar-
co fundeado no campeo-

CAMPEÕES DO CNP FORAM AOS PAÇOS DO CONCELHO
taram-se à altura do desa-
fio. Foi mesmo alcançado 
o segundo lugar da classi-
ficação por equipas como 
resultado global das clas-
sificações do trio da classe 
Optimist, destacando-se 
Tiago Campos ao ser ter-
ceiro da classificação geral 
e ao vencer a sexta regata 
da série. Mariana Gomes, 
estreante nos Laser Pico, 
foi segunda classificada 
nesta classe tendo tam-
bém conseguido vencer 
uma das regatas. 

VÁRIOS CAMPEÕES MUNDIAIS 
COMPETIRAM NA PÓVOA

A Póvoa de Varzim foi 
palco de mais uma edição 
do World Boccia Cup. A 
competição decorreu na 
última semana no Pavi-
lhão Municipal. Por cá es-
tiveram mais de uma cen-
tena de atletas de 25 países 
europeus, sul-americanos 
e asiáticos, muitos deles 
medalhados em Mundiais 
e Jogos Paralímpicos. A 
competição foi organiza-
da pela Boccia Interna-
tional Sports Federation, 
contando com o apoio 
da Paralisia Cerebral – 
Associação Nacional de 

VELEJADORES
NO PÓDIO

O Clube Naval Povoense 
somou pódios na Taça Re-
gional Norte de Escolas de 
Vela 2022 que decorreu na 
ria de Aveiro. Cinco jovens 
velejadores participaram na 
primeira regata oficial e por-

ção na competição e Mário 
Barradas vai fazer a estreia. 
Este feito foi já enaltecido 
pelo capitão Sílvio Santos, 
que destaca que o CNP já 
coloca atletas ao serviço de 
Portugal há 11 anos segui-
dos, período em que vem 
conquistado vários troféus 
nacionais na modalidade. 

Pub

Desporto. A cidade poveira 
voltou a afirmar-se como a 
capital mundial do boccia 
e viu a seleção nacional, re-
presentada por dez atletas, 
voltar a destacar-se com 
resultados de relevo. Carla 

Oliveira, medalha de ouro 
em BC4, Abílio Valente e 
Ana Correia, medalhas de 
prata em BC2, e José Gon-
çalves, bronze em BC3, 
subiram ao pódio da com-
petição.

BRUNO LIMA, UM 
POVEIRO NO TOUR

A presença poveira na 
Volta a França está este ano 
a cargo de Bruno Lima. O 
massagista da UAE Emira-
tes tem a responsabilidade 
de ajudar a equipa a re-
conquistar o Tour após os 
triunfos de Tadej Pogacar 
nas duas últimas edições. 

O antigo ciclista aguça-
dourense é reconhecido 
como um dos melhores do 
mundo nas funções que de-
sempenha, tendo um papel 
chave na recuperação física 
dos corredores. 

Até à hora de fecho desta 
edição a missão estava a ser 
bem sucedida e o principal 
candidato ao triunfo vestia 

nato do mundo. A prova vai 
decorrer em Albufeira no 
próximo mês de Setembro e 
Portugal terá uma dupla do 
clube poveiro entre o quin-
teto selecionado. Juan Pato 
vai já para a sexta participa-

a camisola amarela.
Recorde-se que o conter-

râneo Rui Costa esteve em 
maio no Giro no apoio ao 
líder João Almeida e desta 
vez não foi escalado para a 
principal prova velocipédi-
ca mundial.
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O MAPADI ajudou a 
Póvoa de Varzim a con-
quistar duas medalhas nos 
XIV Jogos do Eixo Atlân-
tico que decorreram na 
Maia. 

O município poveiro 
também preparou uma 
seleção para competir 
nas provas de atletismo 
adaptado e teve em ação 
8 jovens da instituição que 
presta apoio a cidadãos 
com deficiência. Dois 

FILIPE E MÁRCIA ORGULHAM MAPADI 
NOS JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO

BENJAMINS DO NAVAIS SÃO CAMPEÕES 
E AGUÇADOURENSE FECHA O PÓDIO

Dois clubes poveiros des-
tacaram-se no Campeonato 
Regional de Benjamins que 
decorreu no Estádio Muni-
cipal.

Em maior evidência es-
teve o Centro Desportivo 
e Cultural de Navais (foto 
da esquerda) ao sagrar-se 
vencedor da classificação 
coletiva masculina e ser vi-
ce-campeão no setor femi-
nino. Individualmente há a 
registar as vitórias de Sofia 
Morim no arremesso de 
bola e da estafeta masculina 
de 4x60 metros (com José 
Silva, Leandro Fernandes, 
Martim Graça e Afonso 
carvalho). O segundo lu-
gar foi obtido pela estafeta 
feminina de 4x60 metros 
(com Inês Pacheco, Vanessa 
Lopes, Joana Lima e Maria 
Inês Dourado), por Maria 
Alves no arremesso de bola, 
Joana Lima no lançamento 
do peso e Inês Pacheco no 

salto em altura. Na tercei-
ra posição classificaram-se 
Leandro Fernandes no lan-
çamento do peso, Vanessa 
Lopes no salto em compri-
mento, Maria Inês Dourado 
nos 60 barreiras e Martim 
Silva nos 1000 metros mar-
cha.

Também merece realce a 
prestação do Grupo Cultu-
ral e Recreativo Aguçadou-
rense ao obter o terceiro 
lugar por equipas com as 
raparigas e ao conquistar 
quatro pódios individuais 
graças aos segundos lugares 
de Mariana Salgado, Tiago 
Lima e Eduarda Torres no 
salto em comprimento e Di-
nis Oliveira nos 600m. 

ATLÉTICO E NAVAIS 
ANUNCIAM 
CORRIDAS 
EM AGOSTO

O próximo mês de agos-

BONFIM 
GARANTE 
SUBIDA 
DE DIVISÃO 
NO TÉNIS 
DE MESA

O Grupo Recreativo Es-
trela do Bonfim, da Póvoa 
de Varzim, garantiu a su-
bida à II divisão masculi-
na de ténis de mesa. 

Os poveiros venceram a 
Zona Norte após triunfa-
rem sobre o NCR Valongo 
“B” por 3x2 num jogo bas-
tante difícil e equilibrado.  
As duas equipas ascende-
ram ao patamar superior 
após a prestação na fase 
de qualificação que decor-
reu em Lijó, Barcelos, no 
início de julho. 

Francisco Xavier, Da-
niel Boris, João Carme-
lita, Fernando Campos e 
António Leite contribuí-
ram para este regresso do 
emblema presidido por 
Manuel Rocha às compe-
tições nacionais, provas 
em que já competiram 
com grande sucesso no 
passado. 

to vai trazer dois eventos 
desportivos que foram 
interrompidos durante a 
pandemia. As organizações 
acabam de confirmar esse 
regresso através dos canais 
oficiais na internet.

O Atlético da Póvoa vai 
promover a décima edição 
da Sunset Mile a 6 de agos-
to, um sábado, numa cor-
rida de apenas uma milha 
que vai decorrer na margi-
nal junto ao mar. Trata-se 
de uma prova para todas a 

num evento desportivo 
transfronteiriço que reu-
niu 16 concelhos portu-
gueses e 12 espanhóis. 

A equipa poveira in-
tegrou atletas, treinado-
res e delegados ligados à 
modalidade do atletismo, 
sendo provenientes dos 
clubes inscritos no Plano 
de Promoção. Os rapazes 
terminaram no 11º lugar 
coletivos e as raparigas ob-
tiveram o nono lugar. 

desses utentes destacaram-
-se com a obtenção de dois 
pódios: Filipe Silva obteve o 
3⁰ lugar nos 1000 metros e a 
Márcia Dias conseguiu o 3⁰ 
lugar nos 400 metros. No fi-
nal a equipa ficou à porta do 
pódio coletivo ao ser quarto 
classificada em ambos os 
sexos.

No total foram quatro 
dezenas os elementos da 
comitiva que esteve a repre-
sentar a Póvoa de Varzim 

idades e que vai servir tam-
bém para comemorar o dé-
cimo aniversário do clube.

Uma semana depois, no 
dia 13, será a vez do Centro 
Desportivo e Cultural de 
Navais promover a quarta 
edição do Sunset Trail que 
tem partida e chegada jun-
to à Igreja Paroquial. Neste 
caso será uma corrida de 
17km e uma caminhada de 
5 km, ao final da tarde, por 
percursos rurais nas fregue-
sias envolventes a Navais.
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ACADEMIAS TROUXERAM OURO, PRATA 
E BRONZE DO DANCE WORLD CUP

A presença das acade-
mias poveiras no Dance 
Word Cup resultou num 
enorme êxito. A competi-
ção realizou-se em Espa-
nha na cidade basca de San 
Sebastián no final de junho 
e início de julho. 

A AM Dance Studio 
(foto ao lado), sob lideran-
ça da professora Ana Mar-
ques, foi a escola portu-
guesa mais medalhado no 
evento, tendo conquistado 
três medalhas de ouro, 
quatro medalhas de prata 
e seis medalhas de bronze. 

A Gimnoarte (foto do 
meio), sob coordenação de 
Joana Rios, totalizou sete 
medalhas: duas de ouro, 
duas de prata e três de 
bronze. 

A Dancebox Performing 
Arts (foto de baixo) re-
gressou a casa com quatro 
medalhas de ouro com tra-
balhos coreografados por 
Ricardo Rios.

A próxima edição do 
evento será em Portugal, 
na cidade de Braga, em ju-
lho de 2023.

MARTIM 
AMORIM 
DOURADO

Martim Amorim, de 
apenas 9 anos, foi uma das 
grandes figuras do DWC. 
O jovem poveiro con-
quistou dois ouros com 
prestações a solo que en-
cantaram o júri e a plateia, 
proporcionando a todos a 
emoção de escutar o hino 
português. O bailarino de 
palmo e meio desde cedo 
mostrou dotes na dança e 
já começa a acumular fei-
tos internacionais.
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RAÚL DA COSTA E FRANCISCO NOVA NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃO
RÁDIO

O diretor do Festival In-
ternacional de Música da 
Póvoa de Varzim, evento 
que decorre até ao final 
deste mês, foi o último 
convidado do Grande En-
trevista, programa da Rá-
dio Onda Viva que é emi-
tido aos sábados à uma e 
sete da tarde e aos domin-
gos ao meio-dia. Raúl da 
Costa descreveu todos os 
concertos previstos para 
esta quadragésima quarta 
edição, revelou algumas 
das novidades do certa-
me, conto uo que se passa 
nos bastidores e ainda fa-
lou um pouco da carreira 
como pianista. 

Anteriormente tinha sido 
Francisco Nova a estar em 
foco. O antigo comandante 
da corporação de Bombei-

ros Voluntários da Póvoa 
de Varzim foi o protagonis-
ta da primeira edição de ju-
lho. O balanço de 8 anos no 

comando (2 como adjunto, 
2 como interino e 4 como 
comandante) foi o mote de 
partida para uma conversa 

que está agora disponível 
para ser escutada a qual-
quer momento no pod-
cast no site da Rádio.

“OS DESENHOS 
DE RÉGIO”

A Fundação Gramaxo de 
Oliveira, em Matosinhos, 
foi palco da exposição 
“Os Desenhos de Régio”. 
Uma mostra consagra-
da à coleção de desenhos 
de José Régio, doada em 
testamento ao Centro de 
Estudos Regianos de Vila 
do Conde. A tendência de 
desenhista, revelada des-
de muito cedo, durante a 
infância e pré-adolescên-
cia, partilhada com o seu 
irmão Júlio, companheiro 
próximo de brincadeiras 
e estudo, contribuiu cer-
tamente para o que mais 

tarde vieram ambos a ser. 
A sessão de encerramento 
teve lugar no passado dia 
30 de Junho com uma con-
ferência proferida pela Se-
nhora Prof. Doutora Isabel 
Cadete Novais, Presidente 
do Centro de Estudos Re-
gianos. O Ator Júlio Car-
doso declamou poemas de 
Régio. A assistência ficou 
encantada com a sessão.

Afonso de Barros Quei-
roz, Administrador-presi-
dente da Fundação Grama-
xo de Oliveira

“Tendo feito o Caminho 
Central em 2018 e 2021 e 
o Caminho da Costa em 
2019, desta vez a equipa 
Cansados Team optou por 
sair de Chaves em direção 
à catedral. Foi mesmo há 
quatro anos, com 8 elemen-
tos, na primeira aventura 
a Santiago de Compostela, 
que se iniciou este grupo de 
amigos.

A associação conta agora 
com quase 50 associados, 
entre eles homens, mulhe-
res e crianças, sendo o ob-
jetivo principal a promoção 
da saúde e bem-estar entre 

CANSADOS TEAM FORAM 
NOVAMENTE A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

eles e todos que os rodeiam. 
Quem já fez o Caminho 

sabe que, por mais que se 
repita, haverá sempre me-
mórias e lembranças que 
ficam para toda a vida. Têm 
sido essas vivências conta-
das de boca em boca que 
levaram a que este grupo 
de viagem aumentasse de 8 
para 32 ciclistas no espaço 
de 4 anos.

Nos passados dias 1, 2 e 
3 de julho foram 32 os ele-
mentos que percorreram 
um total de 215 km desde 
Chaves até finalmente che-
garem a Santiago de Com-

postela. Para isso contaram 
ainda com o apoio de 2 ele-
mentos, que também per-
tencem ao grupo, que foram 
acompanhando o trajeto 
numa carrinha e prestaram 
auxílio sempre que neces-
sário. Segundo os próprios, 
foi o percurso com mais 
dificuldade, mas também o 
que teve mais encanto dos 
três.

No próximo ano, é pos-
sível que possam voltar a 
terras espanholas, mas esta-
rá a ser estudada uma nova 
aventura, desta vez por Por-
tugal”.

CORREIO DO LEITOR
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DANIEL SÁ FERREIRA

antigo ministro do interior 
do Império Otomano.

Desde muito novo incul-
caram-lhe os interesses cul-
turais e a ideia de que estava 
predestinado para alguma 
coisa especial. Nasceu quase 
surdo e foi essencialmente 
educado pela mãe. Brinca-
va apenas com os irmãos e 
registou muito cedo a sua 
vocação: queria ser rei do 
mundo. 

Estudou no colégio de 
Eton, onde desenvolveu um 
gosto particular pelas lín-
guas, muito especialmente 
pelas clássicas. Foi esse o 
objecto do seu estudo em 
Oxford, onde, para além 
de ter sido membro de um 
muito conhecido e elitista 
bando de rufiões, também 
se tornou, após duas tenta-
tivas, presidente da Asso-
ciação de Estudantes. 

Passou pelo jornalismo, 
onde abordava essencial-
mente temas políticos, mas 
rapidamente se percebeu 
que o seu verdadeiro objec-
tivo era o exercício efectivo 

OPINIÃO

DE PFEFFEL

O AFLUENTE PAULO MOTA PINTO

de cargos políticos. Foi de-
putado e Presidente da Câ-
mara de Londres. Escreveu 
uma biografia de Churchill. 

Os seus admiradores 
acham-no inteligente, di-
vertido e cómico. Os críti-
cos realçam-lhe a falta de 
integridade, o elitismo, o 
preconceito, o “amiguismo”, 
o oportunismo e o populis-
mo. 

Muitas das coisas que fre-
quentemente são apontadas 
a todos os políticos, mas 
que neste parecem estar 
presentes em doses bastante 
maiores do que o habitual.

O paralelismo de Boris 
com Churchill é interessan-
te, na medida em que tam-
bém ele tinha uma série de 
“pecadillos” pessoais que 
fariam com que nos dias de 
hoje fosse imediatamente 
trucidado pela imprensa e 
que, em condições normais, 
não conseguisse chegar a 
Primeiro-Ministro. Chur-
chill foi decisivo na Segun-
da Guerra Mundial, onde 
conseguiu elevar a moral 

Eng.º Jorge Moreira, inter-
rompendo-o várias vezes, 
solicitando-lhe que termi-
nasse a sua intervenção.  

Eu acho que Paulo Mota 
Pinto, emaranhado em 
profundos pensamentos 
com os seus botões, nem se 
apercebeu que o Eng.º Jorge 
Moreira da Silva tinha sido 
candidato à liderança do 
PSD e, como tal, dispõe de 
uma prerrogativa de falar 
no Congresso sem que seja 
interrompido pelo douto 
Presidente da Mesa. Foi 
sempre assim, e bem, nos 
Congressos do PSD, excep-
to com este presidente pois, 
há três congressos também, 
Mota Pinto, interrompeu 
igualmente Luís Monte-
negro, na sua intervenção 
de candidato perdedor.

Mas poderíamos ser le-
vados a pensar que tal 
comportamento teria sido 
um lapso, uma vez sem 
exemplo, infelizmente não 
é essa a situação.  Ora, se 
olharmos um pouco para 

o que foram os tempos de 
Mota Pinto, na Presidên-
cia da Mesa do Congres-
so, e até para algumas das 
suas outras atitudes, vere-
mos que, infelizmente, não 
foi um lapso, mas que é 
uma espécie de statement. 

E se recuarmos a 2019, 
vemos Mota Pinto, no Con-
selho Nacional de Janeiro 
de 2019, a impedir o CJN 
de usar da palavra e ignorar 
um parecer vinculativo do 
mesmo CJN sobre o voto 
secreto. Muito mau para 
um Presidente de Mesa 
do Congresso Nacional. 

Muito pior para o Direi-
to Português, e muitíssimo 
preocupante quando sa-
bemos que Mota Pinto foi 
Juiz do Tribunal Constitu-
cional. Mais recentemente, 
em Abril de 2022, consta-
tamos que o afluente desa-
guou no Rio ao aceitar - já 
após Luís Montenegro ser 
eleito Presidente PSD -  ser 
candidato a líder parlamen-
tar, tentando desse modo 

do povo inglês para a resis-
tência contra o Nazismo o 
tempo suficiente para que a 
entrada dos EUA e da URSS 
na guerra determinassem 
o seu resultado. Perdeu as 
eleições no fim da Guerra, 
em tempos mais normais.

Boris chega ao poder 
num momento decisivo da 
saída do Reino Unido da 
União Europeia, desfecho 
para que muito oportunis-
ticamente contribuiu. Go-
verna num tempo de crises 
internacionais complicadas, 
mas acaba por cair fruto 
daquilo que são as marcas 
do seu carácter: mentiras 
e ziguezagues constantes, 
incapacidade de reconhe-
cer aquilo que acabou por 
fazer: comprovou ser um 
mentiroso compulsivo, ego-
cêntrico, irresponsável e 
instável. 

Os tempos já não pedem 
um carismático entretido 
com defeitos de carácter, 
pedem uma mão firme e es-
tável. O estrago acabou por 
ser grande. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

condicionar o novo líder. 
Uma atitude cheia de ética 

e moral republicana, e que, a 
bem da verdade, diga-se, no 
pouco tempo em que este-
ve como líder parlamentar, 
conseguiu uma unanimi-
dade de opiniões: não dei-
xa saudade alguma, nem a 
colegas nem a funcionários.

Terminamos o périplo 
sobre o Mota Pinto, regres-
sando ao 40º Congresso do 
PSD.  Como a vaidade é 
muita, Mota Pinto não re-
siste a um microfone à sua 
frente. E foi assim que, após 
o discurso de Luís Monte-
negro, foi logo comentar 
para, do alto da sua douta 
sapiência, nos dizer que 
é muito fácil à segunda-
-feira acertar no totobola.

Mota Pinto quis, com 
um soundbite de quar-
ta classe, transformar-se 
num influencer… o que 
não percebeu é que na as-
sistência não havia idio-
ters para o ouvirem… 
ficou a falar sozinho!!!

Esta podia perfeitamen-
te ser uma história sobre 
um primeiro-ministro que 
se tornou um herói do seu 
povo porque tinha as ca-
racterísticas certas para as-
sumir as rédeas de um país 
no momento em que as suas 
características e persona-
lidade eram as adequadas 
para fazer face aos enormes 
desafios com que este se de-
parava. 

É uma história sobre um 
homem que quando con-
seguiu aquilo que durante 
toda a vida procurou, reve-
lou ser profundamente ina-
dequado para o exercício de 
quaisquer funções públicas, 
em particular as de primei-

No fim de semana de 1 a 3 
de Julho 2022 decorreu, na 
cidade do Porto, o 40º Con-
gresso Nacional do PSD, 
que serviu, entre outras 
coisas, para aclamar o Lí-
der eleito, Luís Montenegro. 

Foi sem dúvida um con-
gresso importante para 
o PSD e para Portugal. 
Mas não é sobre o con-
gresso propriamente dito 
que quero, hoje, escrever, 
mas sim sobre o “afluen-
te” Paulo Mota Pinto. 

Paulo Mota Pinto foi, in-
felizmente, até este congres-
so, Presidente da Mesa do 
Congresso do PSD. Ora, ao 
perceber que, infelizmente 

para ele – mas felizmente 
para o PSD - este seria o 
seu fim de linha nos órgãos 
nacionais do partido, Paulo 
Mota Pinto tudo fez para, 
como dizia Eça de Queiroz, 
ter o seu rico nome impres-
so no jornal. Escrevia Eça de 
Queiroz, “Vir no jornal,  eis 
hoje a impaciente aspiração 
e a recompensa suprema”.

 De um Presidente de 
Mesa espera-se, sempre, 
um comportamento exem-
plar, uma isenção cristalina 
na condução dos trabalhos, 
bem como algum recato 
nas declarações proferi-
das à comunicação social. 

Dizia eu “espera-se”, o 
que não significa que as-
sim aconteça. Infelizmen-
te, Paulo Mota Pinto, ao 
longo da sua presidência, 
conseguiu fazer tudo ao 
contrário do que se espera-
va do Presidente de Mesa. 

Vejamos então: durante 
a condução dos trabalhos, 
no Congresso, tentou con-
dicionar a intervenção do 

ro-ministro de uma po-
tência média em declínio, 
como é o Reino Unido na 
segunda década do século 
XXI. 

Há três factores interes-
santes que nos ajudam a 
enquadrar Boris Johnson e 
o seu percurso: nasceu em 
berço de ouro, teve uma 
educação clássica, escreveu 
uma biografia de Churchill.

Alexander Boris de Pfe-
ffel Johnson nasceu em 
Nova Iorque, porque o seu 
pai estudava então econo-
mia na Universidade de 
Columbia. Pai este que viria 
a ser funcionário da Co-
missão Europeia, do Banco 
Mundial e eurodeputado. 
A mãe estudou em Oxford, 
tendo-se tornado uma reco-
nhecida pintora de retratos 
e paisagens. Os seus avós 
têm backgrounds e origens 
culturais muito diversos. 
Encontramos na sua árvore 
genealógica descendentes 
ilegítimos de aristocratas 
alemães, académicos de di-
ferentes estirpes e até um 
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5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deonto lógicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

2 – Não tivemos, feliz-
mente, queixas de maior em 
termos de segurança, não 
obstante a não reativação, 
neste verão, das brigadas 
mistas PSP-Polícia Munici-
pal, que rentabilizavam os 
escassos recursos humanos 
de cada uma destas forças 
policiais vocacionadas para 
a segurança urbana. Com-
preendo as razões que de-
terminaram a recusa, por 
parte do comando da PSP: 
não foi por falta de vontade, 
é escassez de pessoal – cuja 
participação nestas funções 
(em dias de folga) afetava/
diminuía a sua rentabili-
dade nas funções normais, 
por falta de descanso. Ou 
seja: temos aqui (na escas-
sez de agentes) uma even-
tual ameaça à preservação 
do ambiente de segurança 
que se vive nas nossas ruas, 
que faz de Portugal o 4º país 
mais seguro do mundo e, 
também por essa via, um 
dos países que mais crescem 
em termos de procura como 
destino turístico. Felizmen-
te, porque entre nós preva-
lece ainda uma sólida vivên-
cia de brandos costumes, e 

porque, apesar de tudo, as 
forças de segurança se fize-
ram notar nos momentos e 
nos locais apropriados, dis-
suadindo qualquer eventual 
impulso delinquente – feliz-
mente, dizia, o nosso verão 
balnear decorreu calminho, 
como sempre.

3 – Claro, não faltou 
quem (residente habitual 
ou turista em gozo da sua 
quinzena ou mês de férias) 
se tenha queixado de ruí-
do em horas que (segundo 
os queixosos) deveriam ser 
de silêncio.  É o problema, 
nunca solucionado entre 
nós, da compatibilização 
de públicos, mesmo no in-
terior do mesmo segmento 
socioeconómico - não falo 
já do velho conflito entre 
segmentos (o povo, desde-
nhosamente tratado como 
“turista de garrafão” – e 
os outros: aí, meus caros, 
nada a fazer senão o que a 
evolução sócio-económica 
determinar: é que a Póvoa 
sempre foi “terra de todos” 
– foi isso que a fez crescer, é 
isso que ainda hoje a supor-
ta e a carateriza sociológica 
e economicamente, já num 

estádio que a assinala como 
um bom exemplo de socie-
dade integradora); falo, sim, 
do “conflito”, em termos de 
vivência da noite, entre es-
calões etários: os mais adul-
tos querem descansar mais 
cedo do que os mais jovens. 
E não falta quem (mesmo 
nas lideranças políticas da 
cidade) defenda a necessi-
dade de termos uma anima-
ção noturna competitiva, de 
modo a evitarmos a fuga 
dos jovens para a “movida” 
dos municípios vizinhos.

4 – O verão foi igualmen-
te um bom momento para 
o nosso mercado imobiliá-
rio, sobretudo por ação de 
clientelas externas: a velha 
e boa tradição de veranean-
tes se quererem tornar resi-
dentes – e particularmente 
a sensatez de emigrantes, 
poveiros ou não, que vêem 
neste setor, e particular-
mente nesta cidade, uma 
boa oportunidade de inves-
timento.

Boas férias para todos – e 
até Setembro.

P.R.

Chegados ao pino de um 
verão que se anuncia de ple-
na recuperação para o nos-
so setor turístico-balnear, é 
possível antecipar algumas 
das conclusões que agosto 
confirmará.

1 – Antes de mais, a ple-
na (ainda que não plena-
mente admitida) satisfação 
dos serviços que integram 
a vasta fileira do turismo, a 
começar pelos hotéis e casas 
de alojamento local (com 
taxas de quase completa 
ocupação) e a terminar nos 
restaurantes (cuja clientela, 
nestes 2 meses, se multi-
plicou). Pelo meio, claro, 
hotéis e restaurantes quei-
xar-se-ão, se não da falta de 
pessoal, seguramente da fal-
ta de qualidade do pessoal 
que conseguiram contratar, 
provavelmente “pescado” 
na concorrência e à custa da 
melhoria salarial significa-
tiva. (Claro: há aqui vários 
problemas conjugados, des-
de a sazonalidade que ainda 
persiste até à crónica baixa 
remuneração, que afasta 
não só os melhores, mas 
quase todos - nó górdio por 
desatar, num país que tem, 
e particularmente numa 
Póvoa que tem, na atividade 
turística uma das principais 
alavancas da sua economia). 
Razão de queixa maior será 
a dos visitantes/turistas, que 
serão as vítimas da eventual 
falta de qualidade do ser-
viço, indesculpável mesmo 
perante o seu baixo custo. 
Este é, sem dúvida, o elo 
mais frágil de uma ativida-
de em que Portugal dispõe 
de condições ímpares para 
a liderança em termos euro-
peus – e a Póvoa tudo deve 
fazer para a liderança do se-
tor na região.
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SOPA DE LETRAS
Com a subida da temperatura para os 
próximos dias é importante relembrar que a 
exposição ao calor intenso pode ter efeitos 
negativos na saúde, com a desidratação e 
outras complicações que podem ser evitadas. 

Quando a temperatura ambiental é mais alta, 
o nosso organismo tem mais di� culdade 
em regular a sua temperatura. As crianças, 
os doentes crónicos e as pessoas idosas 
são particularmente vulneráveis e por isso, 
todas as medidas que possam ajudar são 
importantes.

1. Beber muitos líquidos, sem esperar por ter 
sede. A água é a bebida de eleição;
2. Não beber bebidas alcoólicas ou com 
cafeína pois aceleram a perda de líquidos;
3. Dar preferência a peças de vestuário � nas e 
largas, de cores claras e tecidos leves (como o 
algodão);
4. Fazer refeições leves dando preferência a 
legumes e frutas;
5. Praticar atividade física logo de manhã, 
ou ao � m do dia evitando as horas de maior 
calor;
6. Permanecer em ambientes frescos;
7. Usar um chapéu para proteger a cabeça, 
óculos com proteção contra radiação UVA 
e UVB e protetor solar com fator igual ou 
superior a 30;
8. Evitar a exposição direta ao sol entre as 
11h00 e as 16h00;
9. Ir à praia apenas de manhã cedo ou ao � nal 
da tarde. Na praia, renovar a aplicação de 
protetor solar pelo menos de duas em duas 
horas e após os banhos;
10. Nas viagens de carro, escolher as horas 
do dia de menor calor e não deixar nenhuma 
pessoa ou animal de companhia num 
automóvel estacionado.

Perante sintomas como febre, tonturas, mal-
estar, dores de cabeça fortes, sonolência, 
sensação de desfalecimento ou perda de 
conhecimento durante períodos de calor deve 
ser contactada a Linha Saúde 24: 800 24 24 24.

Bom Verão!

DICAS PARA TE PROTEGER DO CALOR

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS
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ANEDOTAS

1. Aquele incêndio não foi dos piores. No entanto, os bombeiros 
encontraram uma vítima mortal. Era uma loira, de cabeça para 
baixo, com o dedo indicador a apontar para algures.
Ao lado dela, estava um extintor de incêndio, onde se lia: 
“Em caso de incêndio, vire a cabeça para baixo e aponte para a 
chama”.

2. Uma loira estava a conduzir numa estrada, quando viu uma 
placa que dizia: “Curva perigosa à esquerda”. Ela não teve 
dúvidas, virou à direita.

3. Porque uma loira, cada vez que compra uma caixa de leite, 
abre-a ali mesmo, no supermercado? Porque na caixa está 
escrito: “Abra aqui”

4. Sabes porque as loiras só usam a letra T da sua agenda de 
telefones? Porque elas escrevem: Telefone da Ana, Telefone da 
Maria, Telefone do Manuel, etc…

5. Uma loira chega ao trabalho em lágrimas. O chefe, solidário 
com a loira, pergunta o que lhe aconteceu:
– Hoje de manhã, antes de sair para o trabalho, recebi um 
telefonema a dizer que a minha mãe morreu!
O chefe propôs imediatamente:
– Volte para casa imediatamente. Vá descansar.
– Não quero – responde a loira – pre� ro � car a trabalhar, vai-
me distrair.
Algumas horas depois o chefe nota que a loira voltou a chorar 
de forma mais intensa. Ele vai até ela e pergunta:
– Não está melhor?
A loira explica:
– Nem imagina! Isto não pode estar a acontecer! Acabei de 
receber um telefonema da minha irmã. A mãe dela também 
morreu… 

Uma mulher entra no autocarro com o seu bébé e o motorista 
espantado diz: 
“Fogo, é o bebê mais feio que já vi!” 
A mulher ouve calada e senta-se na parte de trás do autocarro. 
Bufando, desabafa para outro passageiro: 
- “O motorista insultou-me!” 
O passageiro diz: “Vá lá reclamar com ele! Deixe que eu tomo conta do 
macaquinho.”

Série 2 // nº 188 // Tiragem: 5000 exemplares //Preço avulso: 1 euro //Nº Reg. ICS: 122492 // Nº Sócio API: 05052 // Dep. Legal 
Nº 128933/98 //ISSN Nº 1646-2904 // Propriedade e Edição:  Rádio Onda Viva S.A. // Rua Almirantes Reis, 163 // 4490-463 
Póvoa de Varzim // Telefone: 252 299 570 // NIPC: 502 169 974 // e-mail: radioondaviva@sapo.pt // Publicidade: 965 060 934 
// Conselho de Administração e sócio com 100% capital: José Gomes Alves // Capital Social: 5.000 euros // Diretor: José Go-
mes Alves // Redação: José Gomes Alves (CP7452), José Júlio Alves (CO 495), Carlos André (TPE381), Ricardo Gomes Alves 
(TPE382), João Ricardo Reina, Ângelo Marques // Colaboradores: Rui Rodrigues, Fernando Novo, Carlos Pereira, Joaquim 
Senra e João Silva // Departamento Comercial: Manuel Figueiredo e Margarida Figueiredo // Sede da Redação: Apartado 60 
– Praça dos Combatentes, nº 15 // 4490-439 Póvoa de Varzim // Morada-Sede da empresa proprietária: Rua Almirantes Reis, 
163 – 4490-463 Póvoa de Varzim // Internet: www.radioondaviva.pt e www.noticiasondaviva.pt // Paginação:  João Ricardo 
Reina //  Impressão: Empresa do Diário do Minho - Rua de Santa Margarida nº4-A, 4710-306 Braga



32 | 14 JUlHO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

ÚLTIMAS

O TEMPO NA REGIÃO - 14 A 20 DE JULHO
Pub

ASSOCIAÇÃO QUER TOURADA DIA 23, 
MAS AUTARQUIA NÃO A LICENCIA

A Câmara de Vila do 
Conde indeferiu o pedido 
de licença de espetáculo 
itinerante que é uma peça 
do processo burocráti-
co inerente à tourada que 
a Associação Juntos pelo 
Mundo Rural pretende le-
var a efeito, no próximo dia 
23, numa praça temporária 
montada na freguesia de 
Ferreiró.

O ‘Público’ revela que o 
presidente da autarquia jus-
tificou a decisão com o facto 
de “não existirem condições 
para o evento se realizar, 
por “violar normas legais 
e regulamentares” que se 
prendem com a localização 
da montagem da praça de 
touros”. Os serviços cama-
rários entenderam que as 
“vias envolventes” de acesso 
ao local de estacionamento 

 
14 julho, quinta

Póvoa ao Ar Livre, junto 
ao Auditório da Lota, 
arranque com ‘Peixe do 
nosso mar’, da Apro-
pesca, até dia 17

16 julho, sábado

Pedro Chaga Freitas, 
sessão de autógrafos, 
a partir das 18h30, no 
Pingo Doce de Argivai

‘IV Tunavais’, Festival 
de Tunas, a partir das 
21h, na Avenida Padre 
Ribeiro de Castro 
(Navais)

18 julho, segunda

‘A dimensão cultural da 
obra de Paula Rego’, 
conferência por Afonso 
Pinhão Ferreira, às 
21h30, na cooperativa 
A Filantrópica

15 julho, sexta

‘Festas da Vila’, no 
centro histórico de 
São Pedro de Rates,  
até domingo com 
diversas atividades

21 julho, quinta

’Azor - Nem Uma Pala-
vra’, cinema, às 21h45, 
no Cine-Teatro Garrett

‘Operação Secreta’, 
cinema, às 21h30, no 
Teatro de Vila do Conde

23 julho, sábado

Feira Nacional de 
Artesanato, abertura, 
até dia 7 de agosto, 
em Vila do Conde

não têm largura suficiente 
ou para a passagem de veí-
culos de emergência, ex-
plicou Vítor Costa. Sobre o 
próprio espetáculo em si, o 
edil foi claro: “Em Vila do 
Conde não existe memória 
da existência deste tipo de 
espetáculos. Aqui não exis-
te tradição tauromáquica. 
Para acompanhar os nos-
sos princípios e valores não 
queremos touradas”, referiu 
ao jornal.

Na semana passada, o au-
tarca tinha dado 48 horas 
para a retirada da praça, 
mas tal não aconteceu e nem 
vai acontecer até ao dia da 
corrida, garantiu Luís Gus-
mão, da organização, para 
quem o recinto foi monta-
do “num terreno rústico e 
a sua segurança foi atestado 
por um técnico” e, por ou-

tro lado, “em nenhum mo-
mento a lei diz que o pedido 
de licenciamento tem de ser 
feito antes, durante ou após 
o evento”. O promotor diz 
que possui a licença do Ins-
peção-Geral das Atividades 
Culturais, algo que acredita 
ser suficiente para avançar 
para o espetáculo com a 
tourada, mas admite avan-
çar para os tribunais contra 
a decisão municipal. Até 
porque, quando falou com 
o jornal, a lotação estava 
prestes a esgotar.

Refira-se que duas as-
sociações anti-tourada – a 
Ação Direta e a Vila do 
Conde Animal Save – mar-
caram um protesto para 
esse dia 23, mas outras 
instituições semelhantes já 
manifestaram a intenção de 
engrossar a contestação.

A Rádio Onda Viva vai 
emitir no próximo fim de 
semana uma entrevista 
com Vítor Costa. O presi-
dente da Câmara de Vila 
do Conde aceitou o con-
vite do diretor José Gomes 
Alves para abordar temas 
como o acordo com a In-
daqua para a descida do 
preço da água, a constru-
ção do novo Centro de 

Saúde das Caxinas, o avan-
ço das obras na marginal e 
zona ribeirinha e ainda a 
agenda de verão no conce-
lho. Uma conversa que pode 
ouvir no sábado às 13h e às 
19h ou no domingo às 12h, 
ficando depois disponível a 
qualquer momento no pod-
cast no site da Rádio Onda 
Viva. 

GRANDE ENTREVISTA 
COM VÍTOR COSTA


