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DESTAQUE

FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO
À ESPERA DE UMA VISITA OBRIGATÓRIA
Em Vila do Conde já
está a decorrer a 44ª Feira
Nacional de Artesanato,
o maior e melhor evento
português da área como
é considerado ano após
ano. Até 7 de agosto, todos os caminhos levam
aos Jardins da Avenida Júlio Graça, sendo esperados milhares de visitantes
para conhecerem a nova
reorganização interna do
recinto. Foi o que muitos
já começaram a fazer desde o ato inaugural, realizado no passado sábado,
no qual marcou presença
o presidente da Câmara
Municipal, Vítor Costa, o
presidente da Associação
para Defesa do Artesanato e Património de Vila
do Conde, António Saraiva Dias, e o Prior Paulo
César, entre outras personalidade.
O Rancho do Monte
subiu ao palco logo no
primeiro dia do evento,
enquanto o Rancho da
Praça vai atuar no próximo sábado. As atenções
dos vilacondenses viram-se depois para o próximo domingo, dia 31, para
um dos momentos mais
emblemáticos do evento
com a celebração do Dia
da Rendilheira. Várias
dezenas de rendilheiras,
espalhadas pelo recinto, irão mostrar ao vivo

como “nasce” o ex-libris do
artesanato local: as Rendas
de Bilros.
Além da arte feita à mão,
refira-se que também não
faltam motivos musicais e
os sabores da gastronomia
portuguesa para incentivar
a uma deslocação quase
obrigatória e que promete
mais surpresas. O Rancho
Poveiro, por exemplo, apresenta-se na noite desta sexta-feira, dia 29, a partir das
21h. A entrada no certame
é livre e pode ser feita nos
seguintes horários: de segunda a quinta-feira entre
as 17h e as 24h; sexta-feira,
sábado e domingo das 15h
às 24h.
O tema de 2002 é dedicado ao Ano Europeu da
Juventude, associando-se
ao facto de o município vilacondense ter anunciado,
recentemente, uma candidatura oficial a Capital Europeia da Juventude 2026.
No recinto existe um pavilhão central dedicado aos
jovens artesãos oriundos
de diferentes países europeus, entre os quais Espanha, França, Bélgica, Geórgia, Malta, Itália, República
Checa e Ucrânia. Aliando
o artesanato à consciencialização ambiental, a Feira
Nacional de Artesanato está
a também a promover um
Concurso/Exposição
de
peças artesanais elaboradas

com materiais reciclados,
numa iniciativa que conta com o apoio da LIPOR.
Destaque ainda para a possibilidade de relembrar os
tapetes de flores de Vila do
Conde, no coreto da Feira,
com uma experiência digital “Tapetes 360”.
Nota final para o proto-

colo de parceria estabelecido pela Associação para
Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde
com a Fundação Castro Alves, de Famalicão, e com a
Santa Casa da Misericórdia
de Vila do Conde, visando reforçar o papel social
enquanto dinamizador de

atividades direcionadas
para públicos específicos.
No decorrer da Feira Nacional de Artesanato estão a ser realizados vários
workshops de cerâmica
destinados aos mais jovens e aos idosos, decorrendo as inscrições no secretariado do certame.
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MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

BRIGADAS ERAM MISTAS E PASSAM
A SER SÓ DA POLÍCIA MUNICIPAL

A Câmara da Póvoa de
Varzim encontrou uma
solução para a falta de brigadas mistas a patrulhar a
zona balnear este verão.
A autarquia decidiu
formar duplas com agentes da Polícia Municipal,
compensando a ausência dos agentes da PSP. A
questão foi levantada pelo
vereador socialista no executivo, João Trocado, que
depois da polémica regis-

tada quis saber como a edilidade estava a revolver este
problema.
O vice-presidente lamentou a interrupção da atividade das brigadas mistas dado
o sucesso que vinham tendo
no reforço da segurança.
Luís Diamantino revelou
que falou com o Ministro
da Administração Interna
e com os responsáveis nacionais da PSP, mas de nada
serviu, decidindo-se recor-

rer apenas aos agentes da
PM para fazer um trabalho
que tinha sido pioneiro em
2014.
O autarca recordou que
o serviço extra da PSP era
pago pela Câmara e reconheceu que, tal como no
resto do país, também existe
uma falta de meios humanos e não só no concelho,
dando o exemplo da falta
de um reboque no período
noturno.

PATRULHAMENTO E PREVENÇÃO EVITAM FOGOS
A Póvoa de Varzim tem
passado ao lado desta última vaga de incêndios
no país. O assunto foi discutido na última reunião
do executivo municipal a
propósito de uma questão
colocada pelo vereador
socialista. João Trocado

quis saber qual o ponto de
situação relativamente às
ocorrências já verificadas
este ano e ficou a saber que
já houve 41 ignições, tendo
ardido cerca de 34 hectares
em todo o território poveiro até meados do mês de
julho. O porta-voz do PS

recebeu a garantia que a
autarquia está atenta à responsabilidade de notificar
quem deve fazer as limpezas florestais onde a lei obriga.O vice-presidente Luís
Diamantino admitiu também que 2022 está a ser um
ano relativamente tranqui-

lo devido ao bom trabalho
efetuado no campo da prevenção, recordando o papel
das equipas do Serviço Municipal de Proteção Civil e
dos militares da Escola dos
Serviços no patrulhamento
diário das zonas florestais.
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MUNICÍPIO

MUSEU DO MAR E DAS CONSERVAS AINDA
NÃO AVANÇOU POR OPÇÃO POLÍTICA
Os vereadores do PS na
Câmara da Póvoa de Varzim aproveitaram a última reunião do executivo
para questionar o motivo
do sucessivo adiamento da
criação do Museu do Mar
e das Conservas nas antigas instalações da fábrica
A Poveira. A propósito da
recente derrocada que atingiu uma parte da fachada
do edifício, João Trocado
perguntou qual a razão da

não concretização de uma
promessa eleitoral de 2017
e 2021. O socialista entende
que o “edifício devoluto” já
devia estar reabilitado dado
que foi adquirido há vários
anos pelo Município, afirmando-se “perplexo” com a
resposta que ouviu.
Face à ausência de Aires
Pereira, coube ao vice-presidente justificar que o projeto já existente ainda não
avançou apenas por opção e

que a empreitada só irá arrancar “quando houver possibilidade financeira”. Luís
Diamantino explicou ainda
que os trabalhos que começaram na passada semana
visam garantir a segurança
do edifício.
O momento foi também
aproveitado para abordar a
situação de outros imóveis
municipais que preocupam
o PS, nomeadamente a Praça de Touros.

18 MESES PARA A REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO

O executivo municipal aprovou a Revisão do
Plano de Urbanização da
Póvoa de Varzim. O prazo
para a conclusão da alteração foi fixado em 18 meses, tendo sido estabelecido outro prazo, nesta caso
de apenas, 15 dias para a

formulação de sugestões e
para a apresentação de informações sobre questões
que possam ser consideradas. A decisão foi tomada
no final da sessão conduzida pelo vice-presidente Luís
Diamantino.
Destaque ainda para a

aprovação de um apoio, no
valor de 5 mil euros, ao Núcleo Cego do Maio, do Corpo Nacional de Escutas, no
âmbito da colaboração pedagógica prestado na organização do Acampamento
Juvenil dirigido às crianças
finalistas do primeiro ciclo.
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CULTURA

FESTIVAL DE MÚSICA FECHA
COM CONCERTOS AO AR LIVRE
A edição 44 do Festival
Internacional de Música
da Póvoa de Varzim está
a chegar ao fim. Depois
de 11 concertos de elevado nível que encheram
o Cine-Teatro Garrett, a
Igreja Matriz da cidade e
a Igreja Românica de São
Pedro de Rates, o evento
vai terminar de forma original com dois concertos

especiais. Ambos irão decorrer na Praça do Almada
no próximo sábado, um de
tarde e outro à noite. O primeiro começa às 16h e será
protagonizado pela Banda
Musical da Póvoa de Varzim
sob direção de Paulo Veiga
e com António Saiote no
clarinete. O segundo arranca às 21h com a aguardada
atuação da Banda Sinfónica

Portuguesa sob direção de
Francisco Ferreira e com
Aram Yagubyan no violoncelo. Entre os últimos
concertos, destaque para as
apresentações do Quarteto
Verazin e do poveiro António Carlos Costa, dignos
representantes da música
local entre conceituados artistas mundiais que por cá
continuam a passar.

75 ANOS DA BANDA DA PÓVOA FESTEJADOS NA RUA
Para assinalar o 75º Aniversário, a Banda Musical
da Póvoa de Varzim está
a realizar, em parceria
com a Câmara Municipal,
concertos ao vivo em diferentes locais da cidade.
A iniciativa vai prolongar-se até 11 de setembro e o programa da ação
contempla, nos vários
dias previstos, um concerto das 10h30 às 11h45,
precedido de uma arruada a partir das 9h30.
A última atuação foi no
passado sábado, no Largo

David Alves, tendo o público apreciado a atuação dos
cerca de 70 executantes da
Banda da Póvoa que tem
direção artística do maestro Paulo Veiga. A maioria
dos elementos que compõe
o elenco são poveiros e formados na Escola de Música.
Já agora, eis a agenda
dos restantes concertos
deste projeto: 14 de agosto na Esplanada do Carvalhido, 4 de setembro no
Largo David Alves e 11 de
setembro na Praça do Almada – junto ao coreto.

BEIRIZ PREPARA EVENTO MARGARIDA PASSOU À GRANDE
FINAL DO ‘THE VOICE KIDS’
Margarida Rodrigues,
de Vila do Conde, garantiu
a presença na final do concurso televisivo ‘The Voice
kids’. A jovem encantou os
portugueses com a música
Stone Cold, de Demi Lovato, tendo sido uma das
preferidas do público na
gala em direto que decorreu no passado domingo à
noite.
O resultado foi anunciado pela apresentadora
Catarina Furtado e deixou Margarida Rodrigues
muito feliz pelo feito alcançado. A talentosa artista tem apenas 10 anos
de idade, frequenta o
Conservatório de Vila do
Conde e já admitiu que
gostava de ser cantora. A
grande final está agendada
para o próximo domingo.
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SOCIEDADE

MISS UNIVERSO VAI TER
POVEIRA A CONCURSO
Uma poveira de 22
anos foi coroada Miss
Universo Portugal 2022.
Telma Madeira vai agora representar o nosso
país no maior concurso de beleza do mundo.
A jovem tem já um

interessante
percurso no mundo da moda.
Em 2018, depois de vencer o miss Terra Portugal,
conseguiu um lugar no
top8 do Miss Earth que
decorreu nas Filipinas e,
nesse mesmo ano, foi Miss

Mediterrâneo num evento realizado no Chipre.
Em 2017 já tinha sido
eleita Miss Queen Portugal e também representou a Póvoa de Varzim no
Miss Global City (Top 5)
que decorreu na China.

CORREDORES AJUDARAM BOMBEIROS

AA 6ª edição da Corrida
Noturna da Varzim Lazer
permitiu a angariação de
1513 euros a favor da Real
Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.
O cheque com a verba resultante das inscrições dos
cerca de 600 participantes
foi entregue no final pela
presidente do Conselho de
Administração, Sílvia Gomes da Costa, ao presidente
da instituição, Rui Coelho,
na companhia de alguns
elementos da corporação.
A empresa municipal que

gere alguns equipamentos
desportivos voltou a organizar um evento que não teve
carácter competitivo. Além
da solidariedade, o grande
objetivo foi colocar os participantes a praticar exercício
através da corrida de 10 km
ou da caminhada de 4 km.
No final do percurso que
passou pelos passadiços de
Aver-o-Mar e Aguçadoura,
houve um convívio final ao
pôr-do-sol no jardim das
piscinas, onde muitas crianças também se divertiram
após a participação nas provas Kids.

MUNICÍPIOS ADEREM A PLANO DE POUPANÇA DE ÁGUA
O Plano Metropolitano
para a Poupança da Água
já foi assinado. Na cerimónia estiveram os representantes das 17 autarquias
que fazem parte da Área
Metropolitana do Porto.
O Ministro do Ambiente e
da Ação Climática, Duarte
Cordeiro, marcou presen-

ça na sessão que englobou
uma apresentação do projeto pelo vice-presidente
da Agência Portuguesa do
Ambiente, José Pimenta
Machado.
O documento resulta de
um protocolo com a APA,
que irá financiar com cerca
de 580 mil euros, de uma

verba de cinco milhões de
euros prevista no Fundo
Ambiental, cabendo a cada
município uma comparticipação de 5 mil euros,
perfazendo a verbal total de
665 mil euros. O objetivo é
melhorar e racionalizar o
uso da água, agindo de forma preventiva no combate à

escassez deste recurso.
O único organismo intermunicipal a beneficiar
desta candidatura foi Área
Metropolitana do Porto, que nesta altura ainda
não está confrontada com
os efeitos da falta de água
como sucede noutras regiões. Mesmo assim, dado

que a consciencialização
para o bom uso da água
em espaço privado e no
domínio público requer
um trabalho de antecipação dos problemas, vai ser
desenvolvido um trabalho
que aponte as melhores
ações para esta problemática.
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FREGUESIAS

VANDALISMO NA VIA CICLOPEDONAL EM AMORIM

O vandalismo tem atacado, sobretudo aos fins
de semana, no troço da
ecovia/ciclovia paralelo à
Zona Industrial de Amorim.
Têm sido comportamentos capazes de causar
perigo já que no pavimento, em vários pontos do
corredor para bicicletas e
peões, têm sido encontradas garrafas partidas que,
por exemplo, podem cau-

sar acidentes devido a furos
nos pneus.
A situação é de tal dimensão que levou a Câmara Municipal a lançar um
comunicado para dizer que
reportou às forças de segurança a ocorrência dos atos
de vandalismo para que seja
reforçada a vigilância no local.
Os casos têm sido descritos por munícipes e a Junta de Freguesia da União

Aver-o-Mar, Amorim e Terroso tem recolhido os vidros, mas agora serão também as forças de segurança
a procurar identificar quem
anda a provocar situações
de perigo para os utentes da
via. Caso haja um acidente
causado pelos vidros, aos
autores da destruição das
garrafas contra o alcatrão
podem ser imputadas eventuais responsabilidades civis e criminais.

CDCN TROUXE TUNAS
ACADÉMICAS A NAVAIS
A Avenida Padre Ribeiro
de Castro, em Navais, foi
palco, no passado dia 16,
de um encontro de tunas
académicas
organizado
pela Delegação Cultural
do CDC Navais.
Participaram a Tuna

Feminina do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, a Tuna Feminina de
Medicina do Porto, a Tuna
de Contabilidade do Porto,
a Tuna Feminina do Instituto Português de Administração de Marketing do

Porto e a Tuna de Engenharia da Universidade do
Porto. Os promotores do
IV TUNAVAIS quiseram
proporcionar à comunidade um espetáculo musical
num formato melhor que
em edições anteriores.

EIS AS FESTAS DA BOA VIAGEM CRIANÇAS DE
AGUÇADOURA
VISITARAM
ESQUADRA DA PSP

As crianças que frequentam o Centro de Estudos do
Centro Social e Paroquial
de Aguçadoura visitaram a
Esquadra da PSP da Póvoa
de Varzim.
Os mais novos tiveram a
oportunidade de conhecer
o interior das instalações,
experimentaram os motociclos e carros-patrulha,
os coletes e escudos e por

momentos simularam uma
ocorrência policial.
Depois de cumprimentarem o Comandante da
Esquadra e de vários momentos de diversão, também houve tempo para rever as regras de segurança
rodoviária que as crianças
devem cumprir na via pública, quer estejam a andar
a pé ou de carro.
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FREGUESIAS

BEIRIZ RECORDOU OS TEMPOS ANTIGOS
A paróquia de Santa
Eulália de Beiriz, liderada
pelo padre José Figueiredo
de Sousa, continua a comemorar os 150 anos da
Igreja. O programa festivo
registou mais dois pontos
altos no passado domingo.
Durante todo o dia, no
adro da igreja, decorreu
uma “Feira à moda antiga”

que foi muito concorrida e
teve direito a abertura com
a fanfarra dos escuteiros locais. A
o início da tarde foi inaugurada a exposição “150
anos da Igreja de Beiriz, o
reflexo de uma comunidade”, mostra que apresenta
muitas fotografias e documentos que poderão ser

apreciados, no Salão Paroquial, nas tardes de sábado
e manhãs de domingo até
final do mês de agosto.
O fecho das celebrações
está previsto para 13 de
novembro com uma missa
solene às 11h, seguida de
um almoço e da reedição
do livro do padre Manuel
Amorim na parte da tarde.

RATES PRESTOU VÁRIAS HOMENAGENS
São Pedro de Rates reservou o último fim de
semana para a realização
da cerimónia de comemoração do 29º aniversário
da restituição do título de
Vila.
O evento começou com
a apresentação do Hino de
Rates, da autoria de Abel
Carriço, tendo o ponto
alto sido a atribuição de
duas Medalhas de Reconhecimento - Grau Ouro.
Uma foi entregue ao presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Aires Pereira, “pelo deci-

sivo e impagável contributo
para o desenvolvimento da
Vila”, segundo destacou a
autarquia liderada por Paulo João Silva.
A outra foi recebida pelo
responsável do Rancho Folclórico de S. Pedro de Rates,
José Matias, “pela celebração do 50.º aniversário e
pelo seu insubstituível contributo para o desenvolvimento cultural da Vila”.
No mesmo dia cumpriu-se a tradição de depositar
uma coroa de flores junto
ao monumento aos ex-combatentes em memória dos

JUNTA DA ESTELA
ABRE INSCRIÇÕES
PARA O ATL
Até 15 de agosto estão a
decorrer as renovações e
as inscrições para o ATL
(Atividades de Tempos Livres) da Junta de Freguesia
da Estela. Os interessados
neste serviço prestado pela
autarquia liderada por Vítor Correia (e não Vítor

Copsta, como erradamente
referimos na última edição)
devem preencher o formulário que está disponível no
facebook e no site da junta
estelense. Em caso de dúvida também é possível entrar em contacto através do
e-mail: atl@jf-estela.pt.

vários militares ratenses já
falecidos.
Uma semana antes, tinham sido as “Festas da
Vila de São Pedro de Rates”
a animar o fim de semana.
O evento foi organizado
pela junta de freguesia e
nele estiveram presentes as
associações e instituições
locais que dinamizaram de
várias formas o centro histórico. Durante três dias
houve comes e bebes nas
tendas diversas, muita música, peças de teatro, jogos
tradicionais e a animação
foi uma constante.

IGREJA
NOVA DE
AMORIM
CONTA
COM ALTAR
DOS PASSOS
RENOVADO

Em Amorim já começaram os trabalhos de recuperação na Igreja Nova.
Depois de vários anos de
dedicação às melhorias na
Igreja Velha, as atenções
da comunidade viraram-se agora para o principal
espaço religioso da freguesia. A paróquia divulgou
na passada segunda-feira
que está terminado o restauro do Altar do Senhor
dos Passos graças ao apoio
e ao empenho da Irmandade dos Passos. Depois
deste primeiro objetivo
cumprido, a intenção passa por continuar as beneficiações na Igreja Nova.
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DIVERSOS

JOVENS FORAM AO ISN

45 jovens poveiros, com
idades entre os 11 e os 14
anos, participaram numa
palestra no âmbito do Programa “Mar Seguro”. A
atividade foi desenvolvida
por dois tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa
de Varzim, um militar do
Projeto “Praia Segura” e
dois militares do Projeto
“Seawatch”. O objetivo foi
sensibilizar os jovens para
a diversidade das ações de-

senvolvidas pelos elementos
da Autoridade Marítima
Nacional e foram realçados
temas relacionados com a
segurança nas praias, com
destaque para a importância do cumprimento de
determinadas regras e deveres para a prevenção de
comportamentos de risco.
No final, houve tempo para
conhecer as lanchas salva-vidas SR-35 e a UAM 604
– “Patrão Cego do Maio”.

.

QUEIXA DO PS RELATIVA ÀS AUTÁRQUICAS AINDA MEXE
Luís Diamantino e Andrea Silva tiveram que
prestar declarações ao Ministério Público em defesa
dos presidentes das Juntas
de Balasar e de Rates.
O atual presidente da
Comissão Política Concelhia do PSD da Póvoa de
Varzim e a presidente do
Plenário foram chamados
no âmbito da queixa-cri-

me apresentada pelo Partido Socialista em agosto
passado.
Na altura, José Araújo e
Paulo João foram acusados
de tentar intimidar e coagir
os candidatos socialistas e
respetivos familiares nas
duas freguesias, tentando
que alegadamente desistissem de integrar as listas do
principal partido da opo-

sição através de contactos
por via telefónica. Essas
supostas ameaças chegaram
a tribunal e Luís Diamantino, atual vice-presidente da
Câmara, foi chamado a testemunhar, tal como outros
elementos ligados ao PSD,
embora alguns se tenham
escusado a tal, situação que
terá agastado o líder dos social-democratas poveiros.

GOVERNANTE ACEDEU A CONVITE DA APROPESCA

A Secretária de Estado
das Pescas, Teresa Coelho,
almoçou no passado dia 16
na Póvoa de Varzim. A governante participou na 5ª
edição do “Peixe do Nosso
Mar”, evento que foi dinamizado pela Organização
de Produtores da Pesca
Artesanal, numa ação de
promoção ao consumo do
pescado nacional. Além do
anfitrião Carlos Cruz, presidente da APROPESCA,

na refeição participaram vários autarcas, nomeadamente o presidente da Câmara de
Vila do Conde, Vítor Costa
(acompanhado da vice Sara
Lobão); o vice-presidente
da edilidade poveira, Luís
Diamantino (acompanhado
da vereadora Lucinda Amorim); além do comandante
da capitania, Bruno Teles,
ou Sérgio Faias, presidente
da Docapesca, entre outras
entidades.

Pub

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 28 JUlHO 2022 | 11

ESCOLAS

‘VÍDEOS OBSCENOS’ PROVOCAM DEMISSÃO
O professor da Escola Eça de Queirós que foi
alvo de um processo disciplinar por ter publicado, no Youtube, vídeos de
cariz sexual e ter sugerido
aos alunos que os vissem,
foi demitido e afastado da
Função Pública, revelou o
JN.
Manuel Ribeiro, que leciona Economia e Direito,
pertence aos quadros da
Escola Rocha Peixoto, mas

pediu transferência para a
outra secundária da cidade,
tendo entrado em funções
a 1 de setembro de 2021.
Todavia, menos de um
mês depois, os pais de diversos alunos queixaram-se à direção da escola do
conteúdo - “vídeos obscenos” – das publicações do
professor que terá também
recusado colocar a máscara, na sala de aula, como
era imposto na altura pelas

medidas contra a propagação da COVID 19. Na sequência do processo disciplinar movido pela ESEQ,
o Ministério da Educação
suspendeu-o de toda a atividade, decidindo agora o
castigo: a saída da Função
Pública.
O docente disse ao JN
que está a ser vítima de
“uma decisão fascista e absurda”, baseada em “falsidades e preconceitos”.

QUADRO DE VALOR E EXCELÊNCIA DA ESEQ

Moralizada pela recente confirmação como a
escola mais bem classificada em muitos rankings
dos exames nacionais da
região, a Escola Secundária Eça de Queirós realizou mais uma Cerimónia
de entrega dos diplomas
do Quadro de Valor e
Excelência do ano letivo
2021/2022.
O Cine-Teatro Garrett

foi literalmente pequeno
para acolher o evento que
incluiu a atribuição de seis
diplomas de Quadro de Valor e 283 de Excelência.
Devido ao elevado número de alunos distinguidos,
foi necessário realizar duas
sessões: uma ao final da tarde para estudantes dos 10.º
e 11.º anos e outra ao início
da noite para os jovens dos
7.º, 8.º, 9.º e 12.º anos.

A festa teve como anfitrião o diretor José Eduardo Lemos e nela participou o vice-presidente da
autarquia poveira, Luís
Diamantino, que também
é o vereador com o pelouro da educação. Ambos
deram os parabéns aos
premiados pelo trabalho
desenvolvido, tendo endereçado votos de renovado
sucesso a curto prazo.

MAIS UMA DISTINÇÃO PARA O COLÉGIO DE AMORIM

O Colégio de Amorim
foi distinguido, pela terceira vez consecutiva, com o
selo “Escola SaudávelMente – Boas Práticas de Saúde
Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão”.
O estabelecimento de
ensino da Póvoa de Varzim
decidiu partilhar com a comunidade educativa essa

recente distinção, conhecida
na passada sexta-feira, no
âmbito da campanha da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Esta entidade reconhece escolas que apostam
em políticas e práticas de
intervenção, com o objetivo
de promover a saúde psicológica e o sucesso educativo,
visando o desenvolvimento

integral de crianças e jovens.
Este
reconhecimento
também foi atribuído, por
exemplo, ao Agrupamento
de Escolas de Aver-o-Mar.
A entrega do prémio decorreu na tarde de ontem,
em Lisboa, na presença dos
representantes das escolas
distinguidas.
Pub
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TROFA CUIDA DOS SENIORES NA PRAIA POVEIRA
A Câmara da Trofa e a
Liga Portuguesa contra
o Cancro estabeleceram
uma parceria para alertarem os participantes nas
“Colónias balneares seniores” para os perigos para a
pele do sol em excesso.
A autarquia passou este
mês de julho a proporcionar aos mais velhos vindas
até à praia da Póvoa de
Varzim, mas a viagem foi
também aproveitada para
transmitir conselhos sobre
os malefícios dos raios ul-

tra-violeta que têm estado
em níveis preocupantes,
impondo-se a utilização de
protetores solares.
O presidente da Câmara,
Sérgio Humberto, também
se juntou aos grupos de banhistas para aferir como é
que tudo estava a correr e,
segundo uma informação
municipal, “alegria e movimento” não faltaram nas
colónias balneares seniores 2022, como de resto o
próprio edil testemunhou
numa viagem de autocarro.

JOSÉ MILHAZES LOTOU BIBLIOTECA DE ESPOSENDE
O poveiro José Milhazes
esteve na noite do passado sábado na Biblioteca
Municipal de Esposende a
apresentar o mais recente
livro “A mais breve história da Rússia”.
O espaço encheu com
mais de uma centena de
pessoas que
quiseram
ouvir o historiador e jornalista falar sobre a obra e
também sobre o atual conflito com a Ucrânia.
O autarca Benjamim
Pereira marcou presença
na sessão que serviu para
Milhazes resumir uma
viagem fascinante que
atravessa séculos e séculos
da história, cultura e civilização russas, que começa
nos povos eslavos vários
séculos antes de Cristo e
acaba na atualidade, com
Putin.
O evento encerrou com
a habitual sessão de dedicatórias nos livros.

ALIENAÇÃO DE
PATRIMÓNIO
PARA INVESTIR
NAS FREGUESIAS
O Município de Esposende marcou para 16 de agosto a hasta pública de um
conjunto de imóveis localizados no concelho. O valor
base a alienar é de 1 343 110
euros e a venda decorrerá

no Fórum Rodrigues Sampaio. A decisão tinha sido
tomada em reunião do executivo e foi ratificada na última sessão da Assembleia
Municipal. O objetivo é
angariar receita para depois
investir nas freguesias onde
se situa o património, concluindo ou iniciando projetos que dependem desse
suporte financeiro.

A lista dos imóveis a alienar é a seguinte: seis lotes
de terreno em Forjães, com
áreas entre os 199 e os 300
metros quadrados; um prédio urbano composto de
casa torre com três pisos,
águas furtadas, e logradouro, (Casa do Cónego – edifício Pérola) em Apúlia; um
prédio urbano, em ruína,
sito na Rua da Senhora da
Saúde, em Esposende; um
prédio urbano, composto de
casa torre, com dois pisos,
sito na Rua da Nogueira,
em Esposende; uma parcela
de terreno para construção,
sito na Avenida João Paulo
II, em Marinhas; uma fração
autónoma correspondente
a um pavilhão de um piso,
destinado a armazém e/ou
atividade industrial, sito na
Rua do Faro, em Palmeira
de Faro; e um prédio rústico, composto por pinhal e
eucaliptal, sito na Bouça da
Afurada, em Curvos.

VACINAÇÃO
COM NOVO
HORÁRIO

Até 3 de setembro o
Centro de vacinação de
Esposende tem novo horário. O ACES Cávado III
definiu que o equipamento
localizado perto da junta
de freguesia de Belinho
só funciona à sexta-feira e
ao sábado. Em concreto os
utentes podem vacinar-se
entre as 8h30 e as 14h30,
tanto para casos de agendamento como em situação de ´casa aberta’ para
primeira dose, segunda
dose ou dose de reforço.
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AFINAL NÃO HOUVE TOURADA EM FERREIRÓ
Depois de muita polémica acabou mesmo por não
se realizar a tourada prevista para o passado sábado,
no Largo da Trindade, na
freguesia de Ferreiró.
A Câmara de Vila do
Conde anunciou na noite
de sexta-feira que o Tribunal “não decretou a providência” requerida pelos
organizadores e, como tal,
a edilidade não foi “intimada a emitir a licença”.
Assim sendo, o espetáculo
“não pode, sob pena de ilegalidade, realizar-se, o que

será comunicado as forças
policiais”. O comunicado
da autarquia acrescenta
que a edilidade “indeferiu
o pedido de licença de recinto itinerante formulado
pelo promotor e ordenou a
remoção da Praça abusivamente instalada no local”,
recordando que, “não se
conformando com essa decisão, o promotor interpôs,
na passada quarta-feira, no
Tribunal Administrativo do
Círculo do Porto, uma providência cautelar tendente a
intimar a Câmara a emitir a

licença requerida”.
Da decisão judicial tomada, resulta que o tribunal
considerou que a providência requerida foi interposta
em prazo que não permitia
uma decisão em tempo útil,
“atenta a necessidade de
audição da Câmara, o que
determina a sua inutilidade
superveniente”, segundo o
texto municipal.
A associação “Juntos pelo
Mundo Rural”, uma das promotoras da tourada, já reconheceu a decisão judicial e
decidiu “adiar a realização

da corrida” para nova data
“a anunciar brevemente”.
“Lamentamos todo o esforço e investimento público
levado a cabo pelo município e o seu presidente para
obstar à realização deste
evento, mas infelizmente
terá de gastar mais meios e
dinheiros de todos nós, pois
não vamos deixar cair este
processo.
Os bilhetes já adquiridos
são válidos para qualquer
data em que se venha realizar o evento e quem não puder estar presente nessa data

tem direito a total reembolso. A manifestação
também está adiada para
o dia da realização da corrida”, conclui a associação.

IGREJA MATRIZ JÁ
ESTÁ A SER RECUPERADA

A Direção Regional de
Cultura do Norte deu conta
do início das obras de conservação e restauro da Igreja
Matriz de Vila do conde. A
empreitada vai custar quase
464 mil euros e prolonga-se
por 15 meses. O organismo
estatal esclarece que a in-

tervenção no Monumento
Nacional será concretizada
em duas etapas: primeiro
os trabalhos decorrem na
torre sineira, melhorando a
estrutura e as acessibilidades; depois será recuperada
a cobertura do templo para
resolver as infiltrações de

água com uma solução durável, mas de impacto reduzido. A obra vai obter apoio
da União europeia, à imagem do que sucedeu com o
arranjo, já concretizado, do
portal manuelino.

50 ANOS DE SACERDÓCIO PARA O PADRE JOSÉ DOMINGUES
O padre José Domingues festejou em meados
deste mês os 50 anos de
sacerdócio. Sendo pároco
das freguesias de Labruge, Aveleda e Vilar do Pinheiro, as comemorações
estenderam-se geograficamente.
Em Aveleda realizou-se um concerto conjunto

dos coros das três localidades, em Vilar do Pinheiro
realizou-se uma missa solene e em Labruge decorreu
a cerimónia protocolar que
englobou um lanche-convívio.
No evento participaram
o edil Vítor Costa; o Bispo
do Porto, D. Manuel Linda;
os autarcas das três fregue-

sias e centenas de paroquianos numa manifestação de
agradecimento ao pastor
espiritual que é conhecido
como Padre Zé. A ordenação do sacerdote, que tem
atualmente 76 anos, aconteceu precisamente a 7 de julho de 1972, estando há várias décadas nas paróquias
vilacondenses.
Pub
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NOVA PONTE RODOVIÁRIA DISCUTIDA EM LISBOA
Vítor Costa mostra-se
empenhado na concretização de uma nova travessia
rodoviária sobre o rio Ave.
O tema foi discutido na
passada quinta-feira em
Lisboa numa reunião com
o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Pedro Nuno Santos ouviu o
presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
sobre várias questões ligadas à mobilidade. No caso
concreto da nova ponte,
a ideia é que esta ligue as
duas margens junto à atual
ponte do Metro.
O projeto, segundo revelou a autarquia, teve muita
recetividade por parte do
governante e ficou acordado que se iniciarão, de
imediato, diligências junto dos vários organismos
responsáveis pela execução técnica do projeto e do
respetivo financiamento.
O comunicado municipal
termina com a certeza que
está “cada vez mais perto
da concretização uma obra
estruturante e tão desejada pelos vilacondenses há
mais de uma década”.
CENTRO
COMUNITÁRIO
DAS CAXINAS
PERTO DE TER
DATA DE ABERTURA
No fim do verão poderá ser anunciada a data
de inauguração do Centro
Comunitário das Caxinas,
que engloba um Pavilhão
Multiusos e outras valências como salas de apoio,
jardins, parque infantil e
campos de jogos no exte-

rior. A empreitada arrancou
no início de 2020 e está cada
vez mais perto da conclusão.
O espaço, recorde-se, fica situado no gaveto da Avenida
Cidade de Guimarães com
a Rua Nossa Senhora da
Nau, mas também poderá
ser acedido pela Rua Agra
Longa e fica muito perto do
Parque João Paulo II.
A empreitada ronda os 5
milhões de euros e vai permitir a prática de diversas
modalidades desportivas e
também a dinamização de
atividades de âmbito social
das coletividades locais. Na
recente edição do programa
Grande Entrevista, o edil Vítor Costa admitiu que algumas vicissitudes atrasaram o
fim dos trabalhos, mas espera ter uma data para a abertura do equipamento muito
em breve.
OBRA DO ESPAÇO
PÚBLICO POR CIMA
DOS ARMAZÉNS
DE APRESTOS
É PRIORITÁRIA
Vítor Costa reiterou na
Onda Viva que a Câmara de
Vila do Conde está empenhada em iniciar em breve o
arranjo da superfície supe-

rior dos armazéns de aprestos que foram oficialmente
inaugurados no início deste mês. O edil diz que essa
obra terá de ter ‘pernas para
andar’ para colmatar o que
ficou por fazer numa área
com cerca de 9 mil metros
quadrados.
Vítor Costa revelou que
depois de tomar posse foi
iniciada a elaboração de um
projeto que visa “a recuperação paisagística do lugar e o
equilíbrio entre as funções
piscatórias, o desenvolvimento turístico e o usufruto
da zona pela população.” A
obra incluirá espaços verdes, parque infantil e diversos elementos decorativos
como uma pérgula escultórica, ou seja um espaço
de contemplação que irá
simbolizar a afirmação da
comunidade piscatória das
Caxinas e Poça da Barca.
O autarca espera que os
vilacondense gostem do
projeto que vai custar cerca
de 2 milhões de euros e já
tem inclusive imagens disponíveis do que vai ser feito
no local, sendo agora a luta
a captação de investimento
estatal e comunitário para
possibilitar a concretização.
Vítor Costa anseia que este
arranjo da zona norte da
marginal conclua a intervenção do programa Polis
na marginal atlântica e orgulhe a população.
Por resolver deve ficar por
agora o espaço a sul do For-Mar e a nascente das instalações da Marina da Póvoa,
pertença da Docapesca, embora seja algo que não está
esquecido e a que Vítor Costa disse estar atento.

CÂMARA ESTÁ
APOSTADA EM
RECUPERAR
EMBLEMÁTICO FAROL
PARA OS CAXINEIROS
O Farol do Aguilhão, nas
Caxinas, vai ser recuperado.
A intenção foi anunciada
pela Câmara Municipal de
Vila do Conde, que se afirma atenta ao património
existente, nomeadamente
no que diz respeito à zona
marítima.
A autarquia mostra-se
preocupada com atual estado de conservação do farol e, numa perspetiva de
Valorização do Património
Cultural Costeiro de Vila do
Conde, revela que iniciou
contactos com entidades
responsáveis pelo equipamento para se encontrar
uma solução que permita a
recuperação.
Acrescenta o município
que esta ação está inserida
num plano de levantamento
dos equipamentos de ajudas
à navegação do concelho,
isto tendo em vista a respetiva preservação e divulgação
nos próximos tempos.
EMPRESA DE
RENOME MUNDIAL
FOI VISITADA
PELO EDIL
Uma das mais conceituadas empresas do concelho
vilacondense foi visitada na
passada semana pelo presidente da Câmara.
Vítor Costa fez questão de
ver de perto o trabalho da

NELO com o objetivo de
conhecer melhor a realidade do tecido empresarial
do concelho.
A autarquia revelou em
comunicado que está a
projetar um trabalho de
desenvolvimento económico e de atração de investimento local para os
próximos anos.
Daí o interesse do autarca em ir até Fajozes e
em concreto a uma empresa que é líder mundial
na produção de caiaques
e canoas de alto desempenho e a principal inovadora em canoagem, desde
a conceção de barcos até
à prestação de serviços e
tecnologia.
O proprietário Manuel
Ramos acompanhou Vítor Costa e contou que
a NELO apresenta uma
base sólida em todos os
desportos a remos, desde
o Remo até ao Stand Up
Paddle, enquanto desenvolve e produz fortes cascos em compósito para outros desportos, mostrando
grande versatilidade na
produção de todos os tipos
de equipamentos compósitos para desporto.
Refira-se que, desde
Atenas 2004, a marca vilacondense tem sido a Fornecedora Oficial nos Jogos
Olímpicos na vertente de
velocidade.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA
INAUGUROU FÁBRICA
EM BAGUNTE

A Cooperativa Agrícola
de Vila do Conde inaugurou, na manhã da passada
sexta-feira, uma nova unidade industrial no concelho. A fábrica de produção
de rações localiza-se na
freguesia de Bagunte e resulta de um investimento
de cerca de 10 milhões de
euros.
O equipamento foi benzido pelo Arcebispo Primaz de Braga, Dom José
Cordeiro, sendo o objetivo
torná-lo num importante
apoio aos agricultores da
região, criando uma economia de escala que os beneficie através da diminui-

ção de um dos custos mais
significativos da atividade,
a alimentação dos animais.
O anfitrião, António Rodrigues Balazeiro, guiou os
convidados por uma visita
onde deu a conhecer, com
orgulho, os cantos a uma
casa que era um desejo antigo dos produtores locais,
sobretudo desde o arranque
da obra em março de 2020.
O dirigente apontou várias conquistas da atual
equipa que lidera: “Novos
desafios e objetivos foram
alcançados, como o fabrico
de granulados, o embalamento em saco, a paletização e a compra de duas

novas viaturas de entrega de
rações. Passado um ano do
início do fabrico, fechamos
o último mês com 4300 toneladas aqui produzidas,
mais 2100 que o ano anterior. Para nós este é um motivo de orgulho”.
Sublinhe-se que nesta altura o setor agrícola e leiteiro continua a deter um relevante papel no município.
Apesar da crise geral que
atravessa em todo o país,
Vila do Conde orgulha-se
de contar com cerca de 320
explorações, as quais utilizam uma superfície agrícola
de, aproximadamente, 5 mil
hectares e albergam mais de

30 mil animais. Estes números constituem motivo
de alegria para o edil Vítor
Costa e mostram a força
do no setor a nível local,
como o próprio fez questão
de destacar, entre elogios à
gestão da equipa diretiva
da Cooperativa Agrícola de
Vila do Conde.
A mesma satisfação foi
evidenciada pela Diretora
Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, que também discursou antes de
um almoço convívio que
juntou centenas de pessoas
num dia histórico para a
Cooperativa Agrícola de
Vila do Conde. Carla Alves

aproveitou a oportunidade
para incentivar os agricultores a candidatarem-se a
um apoio financeiro para
ajudar a combater o agravamento de fatores de produção como a eletricidade,
combustíveis, alimentação
para animais ou mesmo os
fertilizantes.
A dirigente referiu ainda que em Vila do Conde,
no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Regional, foram registados
projetos agrícolas num
montante global de 20,5
milhões de euros que obtiveram um apoio direto de
10,1 milhões.
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António Balazeiro, presidente da Cooperativa de V.Conde

Carla Alves, Diretora Regional de Agricultura

Vítor Costa, presidente da Câmara de V.Conde
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PÓVOA DE VARZIM

FOTO

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.

Apartamento T3 remodelado com vista mar
em Vila do Conde

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

Tipologia V3 |

Tipologia T3 |

Tipologia T3 |

249 500€

276 000€

PRAÇA DO ALMADA, 35 . PÓVOA DE VARZIM . 252 022 490 . 924 108 860

WWW.VAL-HALA.COM

190 000€

AMI: 15218
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FUTEBOL

LOBOS DO MAR APRESENTADOS AOS ADEPTOS

Depois do muito concorrido primeiro treino,
no passado dia 17, que
foi aberto ao público no
Complexo
Desportivo
Municipal, o Varzim versão 2022/2023 foi formalmente apresentado aos
sócios e simpatizantes.
Foi no passado sábado,
em ambiente festivo, após
uma vitória no primeiro
jogo-treino realizado de
manhã, frente à Académica de Coimbra, na Pampilhosa. Um jogo que terminou com dois golos sem
resposta, com os reforços
Quiviria (ex-Rayo Vallecano) e Ludovic (ex-Penafiel) a serem os goleadores
de serviço, ainda na primeira parte, num desafio
frente a outro emblema da
Liga 3, mas da série B.
Ao início da noite,
aproveitando a estrutura
montada junto ao Casino para mais um Convívio Varzinista, decorreu
a apresentação oficial do
plantel para a nova temporada. Uma presença
na Liga 3 que se pretende passageira, até porque
nunca os responsáveis do
clube apostaram tanto na
profissionalização da estrutura sénior, com André
Geraldes à cabeça de um
projeto de mudança clara.
A equipa técnica será liderada por Tiago Margarido,
um jovem que procurará
num histórico, como o
Varzim, projetar-se no fu-

tebol português.
Dos 26 jogadores apresentados, apenas 4 transitam da época anterior. No
entanto, no futebol do século XXI e enquanto o mercado de inscrições não estiver
encerrado, ainda poderão
haver saídas ou entradas,
sem que seja surpresa para
ninguém. Enquanto não
chegam os jogos oficiais,
seguem-se alguns amigáveis
(no sábado com o Paços de
Ferreira, dia 1 com a equipa
B, dia 3 com o Salgueiros e
dia 6 com o Amarante), todos fechados aos adeptos,
sendo a partida de apresentação no Estádio Municipal,
no dia 13, contra o Tirsense.
PLANTEL ATUAL

Guarda-redes:
Ricardo Nunes, Tiago Pereira e
Francisco Longras
Defesas: Zé Augusto, Tito
Júnior, João Sidónio, João
Faria, Bruno Bernardo, Julián Bonilla, Tiago Cerveira
e Carlos Tovar
Médios: Diogo Ramalho,
Latón, Rúben Gonçalves,
Jorge Vilela, Zé Carlos, Paulo Moreira e Iván Quivira
Avançados:
Rodrigo
Cordeiro, Léo Teixeira, Ludovic, Joãozinho, Onyeka
Osemene, Gustavo Souza,
Rui Areias e Matheus

tes jogos começam a 2 de
abril e vão decorrer até 7
de maio.
NOVO RELVADO
NO FIM DE AGOSTO

participação na Liga 3 no
reduto do Braga B. O sorteio realizado na passada
sexta-feira definiu o calendário de jogos da primeira
fase.
A primeira jornada realiza-se a 21 de agosto e a
última está prevista para 12
de março, segundo definido
pela Federação Portuguesa
de Futebol.
Depois da estreia, os var-

zinistas vão defrontar nas
rondas seguintes, por esta
ordem: Fafe, Anadia, Felgueiras, Sanjoanense, Montalegre, São João de Ver,
Vitória B, Vilaverdense, Canelas e Paredes.
Só os quatro primeiros
da série A seguem para a
segunda fase, a que vai definir quem sobe à Liga 2,
tendo os restantes clubes de
lutar pela permanência. Es-

Entretanto, o velhinho
estádio do Varzim continua em modo de remodelação e melhoramento das
condições, tanto para os
espetadores como para a
realização dos jogos.
O relvado será substituído e as obras nos camarotes seguem em bom
ritmo. Quem passa em
frente à fachada principal já consegue visionar
alguns pormenores desta
intervenção, que certamente estará finalizada
aquando da receção ao
Fafe, no dia 28 de agosto,
no primeiro jogo em casa
dos Lobos do Mar.

BRAGA B NA
ESTREIA NA LIGA 3
O Varzim vai começar a

VARZIM VAI DECIDIR PASSAGEM À FASE DO TÍTULO

O Varzim somou uma
dupla derrota nos últimos
jogos do Campeonato de
Elite de Futebol de praia.
Depois do desaire (9x8) de
sábado com o Leixões, os
alvinegros saíram derrotados no domingo do duelo
frente ao Benfica de Lou-

res por 7x2 e caíram para o
quinto lugar, mantendo 18
pontos na tabela. Os varzinistas vão para a última
jornada, no próximo domingo, com a obrigação de
vencer o Sótão para alcançar o quarto posto e atingir a fase de luta pelo título

nacional. A permanência é
que já está garantida, sendo
que este era o grande objetivo do grupo treinador por
Ruben Pereira. A estreia na
Taça de Portugal será feita
um dia antes, já no sábado,
frente ao Buarcos, segundo
ditou o sorteio.

Pub
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Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

PELA SEGUNDA VEZ,
NA EUROPA!

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 representar Portugal no Campeonato
de Europa de futebol feminino.
Estamos num grupo forte contra adversários muito
exigentes, mas sentimos que
a evolução que o nosso país
tem mostrado no futebol feminino 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

SABIAS QUE ...

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

final e o primeiro jogo da
fase de grupos contra a Suíça, entramos frágeis, mas
conseguimos corrigir e empatamos 2-2 depois de estarmos a perder 2-0 logo aos
cinco minutos.
Segue-se a Suécia e os Países Baixos, dois tubarões,
que também empataram entre eles.
Olhamos para o nosso
plantel e tem vários nomes
que nos fazem acreditar e
sonhar que é possível um
golfinho também ser feliz no
meio de tantos tubarões.
Francisco Neto, o selecionador, diz que o objetivo é
fazer melhor do que no último Europeu, e talvez seja
essa a história que temos de
escrever neste momento.

NELSINHO

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

LIGA 3 À VISTA PARA O VARZIM

Nos últimos tempos
muito se escreveu sobre
o Varzim Sport Club e a
época difícil de altos e baixos... Hoje escrevemos o
nosso último artigo sobre
a equipa que desceu de
divisão. Num futuro próximo 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

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

nador, Tiago Margarido
(também oficializado pelo
clube) e certamente novas
soluções.
Que esta seja uma época de aprendizagem, luta
e sinónimo de concretização de objetivos para a
equipa alvinegra.
Refira-se que a Liga 3
arranca ao dia 21 de agosto de 2022 e a segunda
fase está agendada para 20
de março de 2023.

O QUE É SER RIO AVE?
Talvez das tarefas mais
difíceis a que me propus foi
esta de transpor para palavras a essência e a natureza da expressão “EU SOU
RIO AVE”. Eventualmente
a melhor forma para o fazer fosse recorrer ao cliché
e dizer “Isto não se explica,
sente-se” mas evocar tal
frase era simplificar sem
nexo algo tão complexo,
confuso mas belo. Deambulando pelas palavras
tentando procurar as que
melhor reflitam este sentimento, 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 turbulentos, é sair da barra sem a
certeza de voltar mas sempre 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 mesmo quando se odeia. Entre
os campos da pelaje tentando encontrar o rincão
de encantar... Perdi-me nas
palavras e na emoção, eu
bem disse que era impossível descrever tal sentimento. “Ser Rio Ave” é nada
mais nada menos que “Ser
Rio Ave”!

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 designar por um “jogador feito” e na Póvoa ganhou uma dimensão notável. Diferenciado pelo
toque de bola, pelo critério no passe, pela técnica refinada e pela cultura tática, foi figura 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.

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.
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
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ÁRBITRO POVEIRO CRESCE NO SETOR
Gustavo Correia continua a dar passos importantes na arbitragem
internacional. O poveiro
de 30 anos foi escolhido
pela UEFA para dirigir o
jogo entre o BATE Borisov
(Bielorrússia) e o Konyaspor (Turquia) referente
à fase de qualificação da
Liga Conferência Europa.
Depois deste jogo, realiza-

do na passada quinta-feira,
o regresso a casa foi imediato para arbitrar o amigável entre o FC Porto e os
franceses do Mónaco que
decorreu no último sábado.
Refira-se que o árbitro da
primeira categoria nacional tinha sido confirmado
pela Federação Portuguesa
de Futebol, no início deste
mês, no quadro oficial de

22 juízes para a temporada 2022/2023. Já em junho
passado Gustavo Correia
tinha dirigido o Suíça x
Bulgária no escalão sub-21
e em maio apitou uma partida do playoff do campeonato do Chipre. Tudo isto
no final de uma temporada
em que esteve em mais de
duas dezenas de jogos da I
e da II Liga.

RIO AVE COMEÇA LIGA A 6 DE AGOSTO COM O VIZELA
O Rio Ave vai estrear-se
na nova edição da I Liga
no dia 6 de agosto. Será
nesse sábado, a partir das
15h30, que os vilacondenses recebem o Vizela na
primeira jornada do campeonato. Logo a seguir
chega o primeiro desafio
frente a um grande, estando a deslocação a Alvalade agendada para o dia 13,
outro sábado, começando
a partida frente ao Sporting às 20h30.
Na preparação para essa
estreia, a equipa de Luís
freire perdeu em Vila do
Conde, no passado sábado, por 2-0 frente ao Santa
Clara (dos Açores) também do escalão principal.
Foi um jogo-treino que
fechou o estágio realizado
pela equipa na própria cidade de Vila do Conde. O
último teste será feito no
próximo sábado frente ao
Académico de Viseu.

BALASARENSE
VOLTA PARA PERTO
DE CASA POR
EMPRÉSTIMO
DO BENFICA

O Rio Ave reforçou-se
com um poveiro. Por empréstimo do Benfica, João
Ferreira foi integrado no
plantel rioavista na passada
semana.
O defesa de 21 anos regressa a Vila do Conde após
lá ter chegado em 2011 proveniente dos escolinhas do

Balasar. O lateral direito
passou três temporadas no
clube vilacondense e depois
rumou ao Seixal.
Depois de ter somado
várias internacionalizações
pelas seleções jovens de
Portugal passou a última
época em Guimarães ao
serviço do Vitória.
Agora volta a uma casa
que o ajudou a formar-se
como atleta e pessoa, tendo
já prometido dar o máximo
pelo Rio Ave em declarações ao site oficial.

PAULO MORIM
É O NOVO ‘HOMEM
FORTE’ DO FUTSAL

O Rio Ave quer rapidamente regressar ao patamar
maior do futsal nacional
depois da queda ao terceiro
escalão. Primeiro o emblema de Vila do Conde anunciou um novo coordenador
da secção que é uma cara
bem conhecida dos adeptos da modalidade naquele
concelho, mas também na
Póvoa de Varzim, onde já
foi também treinador. Pau-

lo Morim “estará perto
do plantel principal assim
como os restantes escalões de formação”, esclareceu o clube presidido
por António Silva Campos. Depois, foi apresentado Adriano Mide como
novo treinador. O brasileiro já vestiu a camisola verde e branca como
jogador (também jogou
na Póvoa) e está agora de
regresso noutras funções.
Os primeiros trabalhos,
na quadra, estão agendados para o mês de agosto.
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visite a nossa loja na
PÓVOA DE VARZIM
Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)
Póvoa de Varzim - Telef.: 252 618 865

agora também em
VILA DO CONDE
Av. Dr. João Canavarro, 353
(junto ao Tribunal de Vila do Conde)
Vila do Conde
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POVEIRO LINO ARAÚJO
É CAMPEÃO EUROPEU
O poveiro Lino Araújo
sagrou-se campeão europeu de Aquabike depois
de triunfar nas três mangas da prova principal Runabout - da etapa portuguesa da competição.
Em Entre-os-Rios, Penafiel, o piloto de Balasar
comprovou a mestria que
lhe é reconhecida na condução da moto de água e,
no final, não escondeu a
grande felicidade por so-

mar mais um feito que vem
a abrilhantar o vasto palmarés.
“Três mangas e três vitórias. Um objetivo tornado
realidade com muito trabalho e dedicação. Obrigado
a todos os que estiveram
presentes a puxar por mim.
Obrigado ao meu mecânico
porque sem ele nada disto
seria possível! Obrigado a
todos os que me ajudaram,
à minha família, namorada

e a todos os meus amigos!
Obrigado a todos os meus
patrocinadores pela confiança. E parabéns e obrigado à organização pelo
evento espetacular!, disse o
campeão balasarense.
Paulo Ferreira, presidente da Federação de Motonáutica, elogiou o piloto
poveiro e a forma como decorreu o Grande Prémio de
Portugal que reuniu cerca
de 80 pilotos de 18 países.

ATLETAS DO PÓVOA ANDEBOL CONQUISTAM TÍTULOS
Apesar de estarmos no
defeso, o Póvoa Andebol
Clube continua nas bocas
do mundo devido à participação dos seus atletas no
Europeu sub-20 e na CAN.
Em Portugal, Tiago Teixeira
e Gabriel Viana sagraram-se vice campeões europeus,
perdendo a final contra Espanha por 37x35. Gabriel
Viana nasceu na Póvoa
de Varzim e iniciou-se na
modalidade no então Clube de Andebol da Póvoa.

Emigrou com os pais para
a Alemanha e esta época
subiu à 1ª divisão pelo TuS
Ferndorf. Para o Campeo-

nato Africano de Nações,
Estaliny Furtado também
conseguiu ser vice-campeão
por Cabo Verde, realizando

uma excelente competição.
Também nesta prova estiveram dois reforços para
a nova época, sendo que o

lateral jogou por Angola e
o pivô pelo Congo, mas os
nomes ainda não foram divulgados pelo clube poveiro.
Também Manuel Seabra
foi convocado para a seleção nacional sub-17. O
atleta do Póvoa Andebol vai
estar ao serviço de Portugal
até ao final do mês, tendo
oportunidade de participar
no Festival Internacional da
Juventude que decorre na
Eslováquia.

RANGERS NO PÓDIO DO PAINTBALL
E DA SOLIDARIEDADE COM OFERTA AO MAPADI
Os Rangers da Póvoa
Clube Paintball ofereceram um Desfibrilhador
ao Movimento de Apoio
de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual. A
entrega aconteceu ao final
da tarde do passado dia 19
no edifício do pólo de Terroso. O equipamento foi
oferecido com os donativos resultantes da 4.ª edição da Taça da Póvoa de
Paintball e é um contribu-

to importante para aumentar a segurança dos utentes/
clientes e colaboradores do
MAPADI.
O presidente Rui Leal e
vários membros dos Rangers fizeram a simbólica
entrega ao responsável da
instituição, António Ramalho, que agradeceu o gesto
por parte da associação
que é reconhecida pelo papel social que também desempenha na comunidade,

além da vertente desportiva
que originou a fundação há
mais de duas décadas.
Nesse aspeto, é de referir
que o clube alcançou o terceiro lugar, no passado fim
de semana, na terceira etapa do Regional Norte. Os
poveiros passaram a fase de
grupos com duas vitórias e
foram derrotados na meia-final, mas acabaram por
assegurar o derradeiro lugar
do pódio com outro triunfo.
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PÓVOA VOLTOU A RECEBER SELEÇÃO SUB-18
A cidade da Póvoa de
Varzim voltou a ser o porto de abrigo de uma das
seleções jovens de basquetebol. Durante uma semana, a comitiva portuguesa
preparou mais uma participação internacional, neste caso o Europeu que se
realiza na próxima semana
na Roménia, no pavilhão
do Clube Desportivo da
Póvoa.
O selecionador João Tiago e a sua equipa técnica,
da qual faz parte o poveiro
Hugo Matos, foram afinando os vários aspetos
físicos, técnicos e táticos
para chegar à competição
nas melhores condições.
Uma semana que contou
também com as presenças das seleções irlandesa
e suíça, o que vem sendo
também habitual. Mantendo-se a tradição, a ocasião
foi propicia à realização do
Torneio Internacional da
Póvoa, num confronto de
“todos contra todos”, com
os comandados do profes-

sor João Tiago a vencerem
todos os jogos disputados.
A parceria CDP/MAPADI e Hotel Luso Brasileiro,
bem como o apoio da autarquia, foram cruciais para
que a seleção tivesse as condições ideais para realizar
este estágio, como afirmou
o selecionador português:
“a Póvoa sempre nos recebe bem, com gente afável,
carinhosa e que sabe receber. Nada nos faltou e saio
deste estágio confiante que
estes rapazes irão dar uma
boa resposta na Roménia”.
Na comitiva portuguesa, o

poveiro Hugo Matos é um
dos elementos da equipa
técnica, colaborando com
a FPB há muitos anos. Para
ele estagiar na Póvoa “só é
diferente porque estou mais
perto dos meus, porque de
resto, cumpro todos os horários como todos eles. A
malta gosta muito de cá estar, porque a nossa cidade
é realmente muito acolhedora e onde tudo se faz a
caminhar, desfrutando de
uma paisagem única e relaxante, apesar do intenso
trabalho a que estes jovens
estão sujeitos.”

ALUNOS DA ESRP REPRESENTAM
PORTUGAL NOS JOGOS FISEC
A Escola Secundária Rocha Peixoto está a representar Portugal na competição
de basquetebol masculino
nos Jogos FISEC (Federação Internacional Desportiva do Ensino Católico).

A equipa poveira, treinada
pelo professor António
Castro, foi selecionada por
ter sido campeã nas provas nacionais do Desporto Escolar. A competição
decorre em Klagenfurt, na

Áustria, até esta sexta-feira.
Até ao fecho desta edição,
a formação da ESRP tinha
vencido a Palestina e perdido com a Flandres e Itália,
faltando jogar com a Áustria.

JOVEM DO CDP
JOGOU POR PORTUGAL

DIOGO BRITO
SEGUE EM ESPANHA

Jorge Rodrigues representou a seleção nacional sub20
de basquetebol na inédita
participação na Divisão A
do Europeu que decorreu
em Montenegro. Apesar das
duas vitórias registadas, a
equipa das quinas não evitou a despromoção.
O jovem poveiro alinhou
em 7 partidas e obteve médias de 13.9 minutos, 2.1
ressaltos, 1.7 pontos e 1.4
assistências. Esta foi a terceira competição internacional para o talentoso jogador de 19 anos depois das
experiências em 2018 pelos
sub16 e em 2021 pelos sub18.

Diogo Brito vai jogar
na segunda liga espanhola na próxima temporada.
O basquetebolista poveiro asinou pelo ICG Força
Lleida, equipa que milita
na LEB Oro. O jovem internacional de 24 anos dá
um passo em frente na
carreira após ter sido destaque na época passada no
CB Morón, da LEB Plata,
tendo as boas estatísticas
individuais motivado o
interesse da formação da
Catalunha. Este será o terceiro ano seguido de Diogo Brito a jogar no país
vizinho depois da experiência de há duas épocas
nos galegos do Club Ourense Baloncesto.
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MAIS UM TÍTULO REGIONAL PARA O PÓLO AQUÁTICO
O Naval Povoense sagrou-se campeão regional
sub18 de pólo aquático.
Os jovens poveiros venceram o Paredes por 12x6
na derradeira jornada da
competição. O clube revalidou o título e teve uma
prestação quase perfeita
com sete vitórias e um
desaire registado num dia
em que faltaram alguns
jogadores. Os pupilos de
Ana Silva formaram a
defesa menos batida do
campeonato e apresentaram o segundo ataque
mais concretizador da
prova.
“Trabalhamos muito,
desde a pré-época, em
setembro, até esta data,
para conseguirmos este
resultado.
Considero
que fomos a equipa mais
constante ao longo deste campeonato regional
do Norte pois só tivemos
uma derrota ao longo da
competição, numa jornada em que não tínhamos

presença no Campeonato
Europeu Master agendado
para a cidade italiana de
Roma. O evento vai decorrer entre o fim de agosto e o início de setembro.
Dado que atualmente
representa um clube de
Famalicão, o experiente
atleta recebeu um apoio
da Câmara desse município para ao ajudar nessa
participação. Adriano Niz
já agradeceu essa ajuda e
confiança, tendo prometido dar “o melhor para
honrar a cidade e todos
os munícipes”, levando
“o nome de Famalicão ao
mais alto patamar europeu”.
todos os jogadores disponíveis. Esta equipa está de parabéns, tenho muito orgulho neles e acredito que tem
muito futuro”, testemunhou
a treinadora.
Noutra frente, na fase
final do campeonato na-

cional de infantis mistos,
em Felgueiras, os poveiros
fecharam no pódio ao vencerem, com um golo no
último segundo, a equipa
feminina sub16 do Fluvial,
garantindo o terceiro lugar
ambicionado.

FAMALICÃO APOIA
NADADOR POVEIRO
NA IDA AO EUROPEU
Adriano Niz prepara por
esta altura mais um desafio desportivo. O premiado
nadador poveiro vai marcar

PÓVOA, V.CONDE E ESPOSENDE
NA ROTA DA VOLTA A PORTUGAL
A Volta a Portugal vai
passar pelas marginais de
Vila do Conde, Póvoa de
Varzim e Esposende. Vai
ser na etapa 7, no dia 12
de agosto, uma sexta-feira, na ligação entre Santo
Tirso e Braga.
Saindo pela Estrada Nacional 104 com ligação à
Trofa, o pelotão vem em
direção ao litoral e entrará
na Estrada Nacional 13,
passando a ponte de Azurara antes de vir para junto da praia nas Caxinas,
daí seguindo para a zona
balnear poveira, onde há
uma meta volante à espera dos ciclistas na Avenida
dos Banhos, voltando depois à EN13 em direção
a Esposende para outro
sprint numa meta volante localizada na marginal
(Av. Arantes e Oliveira).
Os três municípios terão o privilégio de ver
passar a caravana da corrida que foi apresentada

na passada sexta-feira, tendo início a 4 de agosto em
Lisboa e final a 15 de agosto
em Gaia.
RUI COSTA DE VOLTA
Foi em Espanha que Rui
Costa voltou à competição. O ciclista poveiro foi
118º classificado na Clássica Villafranca - Ordiziako
na passada segunda-feira.
Neste momento está a pe-

dalar na Volta a Castela e
Leão (termina esta quinta-feira), seguindo-se a
presença na Clássica de
San Sebastián (próximo
sábado dia 30), no Circuito de Getxo (no domingo,
dia 31) e na Volta a Burgos
(de 2 a 6 agosto). Rui Costa prepara-se, entretanto,
para deixar a equipa UAE
Emirates e deve assinar
pela Intermarché – Wanty
– Gobert Matériaux.
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CKA TREINA NA PRAIA E VAI
TER 8 ATLETAS NO MUNDIAL
O CKA - Póvoa de Varzim tem oito atletas selecionados para representar Portugal no Mundial
WSKA que vai ter lugar
em Inglaterra.
Eva Flores, Rita Ribeiro,
João Ribeiro, Mário Silva,
Luciano Novo, Guilherme
Lopes, Ricardo Lopes e
Rodrigo Morim vão marcar presença em mais um
importante evento internacional.

Os oito karatecas irão fazer parte da seleção nacional que estará presente no
Mundial do Estilo Shotokan
que vai decorrer entre os
dias 9 a 11 de setembro em
Liverpool.
Esta convocatória será
certamente motivo de orgulho para o mestre Vítor
Poças, que juntamente com
vários pupilos participaram
na praia de Aguçadoura no
tradicional último treino da

época 2022. A sessão foi
orientada pelo Sensei José
Ramos e realiza-se há 50
anos consecutivos, sendo
agora o treinador poveiro
do CKA o responsável pela
organização desse treino.
O passado fim de semana
ficou ainda marcado pela
realização de exames a vários grupos locais, englobando a participação bem
sucedida de vários jovens
praticantes.

DUPLO PÓDIO COLETIVO PARA O
ATLÉTICO NO REGIONAL ABSOLUTO
O Atlético da Póvoa foi
o clube local em maior
evidência no Campeonato
Regional Absoluto que decorreu durante três dias na
Maia.
No âmbito da preparação
para o Nacional de Clubes
a realizar-se no próximo
fim de semana, em Leiria,
os ‘verdinhos’ mostraram o
potencial ao conquistarem a
terceira posição da classificação coletiva em ambos os
géneros, arrecadando ainda
18 pódios individuais: 8 títulos de campeão, 6 de vice-campeão e 4 de terceiro
lugar.
Os responsáveis consideraram este feito como “um

bom presente de aniversário para o clube que completou 10 anos de existência
no passado dia 24 de Julho,
mas que continuará a festejar a década durante a época
22/23, tendo prevista uma
série de dinâmicas a iniciar
já no dia 6 de Agosto com
a já famosa milha urbana
SunSet Mile”.
Em relação às outras coletividades poveiras presentes, refira-se que o Clube
Desportivo da Póvoa foi
sétimo no setor masculino
e 11º no setor feminino, enquanto o Centro Desportivo e Cultural de Navais foi
oitavo nos homens e 14º nas
senhoras.

PRESENÇA
HISTÓRICA
NO MUNDIAL
O Atlético da Póvoa teve
mais uma atleta a pisar um
dos grandes palcos do atletismo internacional. Sandra
Silva obteve o 35º lugar na
prova de 35km marcha do
Campeonato do Mundo de

pista ao ar livre que se realizou em Eugene, nos EUA.
A atleta conseguiu mesmo
bater o recorde pessoal em
mais de 2 minutos, tendo
o clube mostrado de imediato o orgulho no feito da
experiente marchadora que
concretizou o sonho de se
estrear num Mundial aos 46
anos.

PORTUGAL
JOGA NA
PÓVOA
A seleção nacional de
voleibol joga no Pavilhão
Municipal da Póvoa de
Varzim, nos próximos
dias 3 e 10 de agosto, para
disputar os dois primeiros
jogos de apuramento para
o Campeonato da Europa
2023.
Para alcançar esta prova
de elite, Portugal terá de
bater algumas das melhores equipas europeias desta modalidade.
A turma das quinas irá
defrontar a Islândia, no
dia 3, e o Luxemburgo, no
dia 10.
Pub
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POSTOS DE VENDA JORNAL “NOTÍCIAS ONDA VIVA”
Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

Papelaria Matriz
Rua da Conceição, 24
4490-507 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

Papelaria Pedra Bela
Rua Viriato Barbosa, 798
4490-683 Póvoa de Varzim
Tel: 252 614 605

PÓVOA DE VARZIM
Casa Rabanadas
Rua Gomes de Amorim, 123
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 023 507

M J Vendeiro: B.P.
Rua Gomes de Amorim
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 638 081

Quiosque Xitaca
Rua Manuel Silva, 29
4490-657 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 422

Kiosque K
Rua da Mariadeira 9
4490-660 Póvoa de Varzim
Tel: 252 637 173

Livraria Triângulo
Centro Comercial Premar, 35
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 799

Papelaria Eça de Queirós
Rua Dr. Leonardo Coimbra, 18
4490-621 Póvoa de Varzim
Tel: 252 681 963

Kip4U
Mercado Municipal, Loja 39
4490-442 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 082

Livraria Minerva
Rua Junqueira, 15
4490-519 Póvoa de Varzim
Tel: 252 622 233

O Nosso Quiosque
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim

Quiosque Ala-Arriba
Praça do Almada
4490-438 Póvoa de Varzim
Tel: 252 622 312

Praça Luís de Camões
4490-441 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 245

Quiosque Palavras e Números

Quiosque 5 de outubro
Praça 5 de outubro
4490-435 Póvoa de Varzim
Tel: 969 053 813

Quiosque Armando
Praça do Almada
4490-438 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 086

Varzim Quiosque
Rua D. Manuel I
4490-592 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 222

Café Guarda Sol
Avenida dos Banhos
4490-407 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 771

Bónus Radical
Rua dos Ferreiros, 175
4490-597 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 589

Papelaria Locus
Rua Paulo Barreto, 10 r/c
4490-673 Póvoa de Varzim
Tel: 252 618 499

Metro Café
Rua Almirante Reis
4490-463 Póvoa de Varzim
Tel: 969 177 939

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

Decoram
Centro Comercial Pescador,
Loja 5
4490-678 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

Tabacaria Expresso
Av. Mouzinho de Albuquerque,
8
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 516

Livraria Moderna
Rua Gomes de Amorim, 32
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 683 279

Papelaria Avenida 2
Rua Barão de Aver-o-Mar, 174
4490-071 Aver-o-Mar
Tel: 252 023 671

Papelaria Vila Papel
Rua da Aldeia, 158 L
4495-020 Aguçadoura
Tel: 252 601 897

Papelaria Nova Póvoa
Rua Casa dos Poveiros do Rio,
nº 657
4490-499 Póvoa de Varzim
Tel: 252 617 529
Monte & Carreira: Repsol
Rua Gomes de Amorim, 3194
4490-091 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 831

TERROSO

M J Vendeiro, B.P.
Rua da Estrada Nova, 837
4495-524 Terroso
Tel: 252 298 480

Quiosque “Baú da Manu”
Dentro das instalações “Preços Baixos”

R: Almirante Reis, 52
4490-463 Póvoa de Varzim
Telem: 916 162 569

AVER-O-MAR

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves,
58

4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

ESTELA

Loja Rio Alto: Galp
Rua da Estela, 1022
4570-209 Estela
Tel: 252 602 040

VILA DO CONDE

BEIRIZ

Padaria Flor do Mar
Rua dos Sanguinhais, 69
4495-404 Beiriz
Tel: 252 641 278

AGUÇADOURA

M J Vendeiro, B.P.
Rua da Fábrica, 721
4570-029 Balazar
Tel: 252 957 279

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

BALAZAR

Rotunda das Fontainhas

Av. José António Sousa Ferreira

4570-011 Balazar
Tel: 252 950 638

ARGIVAI

Café Bom Pastor
Av. Dr. João Canavarro, 10
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 631 336

Auto Bemguiados: Galp
Av. Júlio Saul Dias, 47
4480-673 Vila do Conde
Tel: 252 248 223

Livraria Convívio
Av. Dr. João Canavarro, 132
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 633 304

Tabacaria Expresso
Hipermercado Pingo Doce, 17
4490-208 Argivai
Tel: 252 616 069

O Nosso Quiosk
Rua de São Miguel-o-Anjo
4490-224 Argivai
Tel: 252 681 000

Papelaria Sónia
Av. António Bento Martins
Júnior, 780
4480-664 Vila do Conde
Tel: 252 683 392

Bazar Triângulo
Av. Comandante Coutinho
Lanhoso, 603
4480-662 Vila do Conde
Tel: 252 632 893

Caxiloto
Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 10
4480-663 Vila do Conde
Tel: 252 645 347

Petroja
Rua de São Miguel-o-Anjo, 305
4490-224 Póvoa de Varzim
Tel: 252 688 468

Café Anjo
Largo Bom Sucesso, n.º 29
4490-202 Argivai
Tel: 918 426 594

Estação de Serviço REPSOL
R: Comendador Rodrigo Leite
4740-473 GANDRA - Esposende
Tel: 253 964 184

Quiosque Serra da Sorte
Largo Rodrigues Sampaio
4740-218 Esposende
Tel: 253 962 723

MINDELO

Galp Varziela
Avenida 1º de Maio, 1665
4485-629 Mindelo
Tel: 252 670 050

ESPOSENDE

Quiosk K
Av. Engenheiro Losa Faria, 102
4740-268 Esposende
Tel: 966 754 312
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REGIÃO
BITAITES
RÁDIO

OLÍVIA MARQUES E VÍTOR COSTA NA GRANDE ENTREVISTA
A presidente da Escola
Superior de Media Artes e
Design, situada no limite
da Póvoa de Varzim com
Vila do Conde, foi a convidada da última semana
do Grande Entrevista,
programa de informação
da Rádio Onda Viva que é
emitido ao sábados à uma
e sete da tarde e ao domingo ao meio dia. Olívia
Marques da Silva revelou
as novidades do estabelecimento de ensino que é
um ramo do Instituto Politécnico do Porto e tem
todos os graus, do ano
zero ao doutoramento (a

concretização do patamar
mais elevado foi ouvido em
primeira mão), passando
pelas licenciaturas, pós-graduações e mestrados.
Além disso, a ESMAD dá
também cursos técnicos
profissionais e um deles sairá muito em breve no âmbito de uma parceria com a
Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde,
outra das novidades dadas
a conhecer.
Anteriormente tinha
sido Vítor Costa o convidado do diretor José Gomes Alves. O presidente da
Câmara de Vila do Con-

CORREIO DO OUVINTE

de protagonizou a edição
de meados deste mês. O
acordo para a descida do
preço da água, o centro de

e fazem viagens juntos por
todo o país no intuito de
captar mais e mais estações.
O nosso clube publica a Revista ‘Radio World’. Se um
dia os senhores visitarem a
Finlândia, sejam bem-vindos ao nosso clube.
Atenciosamente,
Jim Solatie

que continua disponível
a qualquer momento no
podcast no site da Rádio
Onda Viva.

FACHADA DA RÁDIO ONDA VIVA
ESTÁ DE ‘DE CARA LAVADA’

‘GRANDE ABRAÇO
DA FINLÂNDIA!’
O meu nome é Jim Solatie, tenho 50 anos, sou casado e pai de duas crianças
adoráveis. Trabalho numa
empresa de Pesquisa de
Marketing ocupando o
cargo de Diretor Administrativo. Os meus passatempos favoritos são praticar
desporto e ouvir estações
de rádio estrangeiras. Ora,
tive o imenso prazer em
ouvir a Onda Viva aqui
na Finlândia e no ficheiro
que envio com esta carta
há uma gravação (mp3) do
programa no dia 7.7.2022
às 08.38 horas com identificação “... Rádio 96.1 ...
Rádio Onda Viva”, jingle e
música.
Foi surpreendente ouvir
a estação de um país tão
distante como a Finlândia.
Aqui em Espoo, cidade
onde vivo, temos um clube de rádio-amadores. São
quinze membros que se
reúnem uma vez por mês

saúde das Caxinas, as obras
na marginal e a agenda de
verão foram apenas alguns
dos temas de uma conversa

No início desta semana
decorreu a pintura da fachada do edifício onde se
localizam as instalações da
Rádio Onda Viva.
A estação da Póvoa de
Varzim surge agora mais
visível para quem circula
na Estrada Nacional 13 na
entrada ou saída de Vila do
Conde, conforme a direção.
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OPINIÃO

ANDAMOS TODOS A VER AVIÕES
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

No dia 30 de Janeiro de
2022 realizaram-se as eleições legislativas que, inesperadamente, ditaram a
maioria absoluta do Partido
Socialista(PS). Digo inesperadamente porque, se
a vitória do PS era expectável, vitória com maioria
absoluta, acho eu, que nem
nos melhores cenários o PS
acreditava. Ora, tendo em
consideração que temos um
Governo de maioria absoluta, todos nós esperávamos
estabilidade
governativa
na presente legislatura. Um

Governo sujeito à crítica
forte por parte dos partidos da oposição e demais
organizações da sociedade,
mas com estabilidade interna. Puro engano, qual não
é o espanto de todos nós
quando, no dia em que o
governo fazia 90 dias, desde
a tomada de posse, somos
presenteados com uma crise governamental impensável, ou seja, o Ministro Pedro Nuno Santos, avocando
para ele os poderes de dono
e senhor do Governo de
Portugal, anuncia ao País,
qual a solução para a construção do novo aeroporto
e manda publicar despacho
com tal solução. A surpresa geral aumentou quando,
António Costa, comunica
ao País que foi à sua revelia
que o Ministro, anunciou a
decisão, quanto ao novo aeroporto de Lisboa e a publicação do referido despacho.
A história culminou com
a revogação, por parte do
Primeiro-Ministro, do des-

pacho do douto Ministro,
recordando a Pedro Nuno
Santos que “compete ao
primeiro-ministro garantir
a unidade, credibilidade e
colegialidade do Governo”
(ou seja: nenhum ministro
toma decisões desta dimensão individualmente). Este
é, de forma, resumida o
enquadramento da crise governamental. Confesso que
já poderia ter escrito sobre
este tema há mais tempo,
mas, aguardei porque, achava eu que, com o caso fora
do alcance dos holofotes,
alguma coisa poderia acontecer, ou seja, que passado
algum tempo do caricato
episódio, alguém assumiria as responsabilidades do
sucedido, ou alguém obrigaria a isso. Puro engano.
Partindo do pressuposto
que tudo aconteceu como
descrito, o normal, num
qualquer país politicamente civilizado, seria que: ou o
Ministro Pedro Nuno Santos pedia a demissão, ou o

Primeiro Ministro demitia
o Ministro, ou o Presidente
da República “aconselharia”
o Primeiro Ministro a demitir o Ministro. Não seria
a primeira vez, nem seria
a última, que o Presidente
da República “aconselhava”
o Primeiro Ministro a demitir um membro do Governo. Mas não nada disto
aconteceu. Ficou tudo na
mesma, como se nada tivesse acontecido. Será que
a situação ocorreu mesmo como nos foi contada?
Eu tenho para mim, uma
outra interpretação dos
acontecimentos. Para mim,
António Costa estava ao
corrente de tudo e acho que
tudo foi combinado entre
ele e o Ministro. O objectivo seria, como diz o povo,
“deitar o barro à parede”
para ver se colava, coisa em
que o PS é useiro e vezeiro.
Podê-lo-iam ter feito como
de costume, ou seja, colocavam a notícia na comunicação social, e aguardavam

pelas reacções. Mas não,
desta vez quiseram inovar,
quiseram fazer diferente.
Correu mal. A história só
faz sentido se partirmos do
pressuposto que tudo estava
combinado entre António
Costa e o Ministro. Como
anteriormente disse, se não
estivesse combinado, por
um lado, ou o Ministro se
tinha demitido, ou o Primeiro Ministro demitia o
Ministro, pois se assim não
fosse, António Costa perdia a pouca credibilidade e
respeitabilidade que ainda
tem junto dos membros do
Governo e, qualquer um
deles, poderia, à semelhança de Pedro Nuno Santos,
fazer o que bem entendesse,
pois sabia que António Costa não faria nada contra ele.
Se o fim poderia ter sido
diferente? Poder podia,
mas, para isso, era necessário que Portugal tivesse
Presidente da República, coisa que, infelizmente, há muito que não tem.

ANTÓNIO AUGUSTO
DANIEL SÁ FERREIRA

As efemérides são sempre
momentos em que nos forçamos a recordar quem ou
o quê não deveríamos ter
esquecido.
Os festejos de São Pedro
deste ano, que nos puxaram para as suas origens há
60 anos, lembraram-me do
meu avô paterno - António
Augusto Gomes Ferreira.
Não tive a sorte de conhecer o meu avô materno, morreu de forma súbita
poucos meses depois de a
minha mãe nascer.

O meu avô paterno - António Augusto, o Toninho
Augusto para a família,
nesses anos em que com ele
convivi, foi uma presença
que povoou a minha infância. Dele ficou-me gravado
o amor à Póvoa, a bondade
que se revelava nos pequenos gestos; a “personagem”
que adorava estar a apanhar
sol em frente a casa, mesmo nos dias mais quentes;
a forma paciente com que
nos mostrava a ourivesaria;
uma certa disposição quente e tolerante que granjeava
amigos e admiradores por
onde quer que passasse; a
sua boa disposição sempre acompanhada por um
sentido de humor rápido;
aquilo a que hoje chamaria
“a simplicidade e elegância
no trato”.
O meu avô paterno morreu quando eu tinha 10

anos. Só com o tempo, com
o gosto pela história e pela
história da família é que me
comecei a interessar pela
forma como a vida do meu
avô correu paralela, mas
não deixou de influenciar, a
história da Póvoa.
Desde logo nas festas
de São Pedro. Foi um dos
membros da comissão de
poveiros que, de forma colectiva, em 1962 organizou
as primeiras festas de São
Pedro nos moldes em que
as conhecemos hoje. Nesse âmbito, assumiu papel
primacial na concepção e
encenação do “cortejo do
mar”, evento que chegou a
ser repetido, mas que, entretanto, se perdeu. Conceptualizado pelo meu avô,
deslumbrou todos os que
o viram, mesmo os presidentes da República que
visitaram a Póvoa nos anos

em que estes se realizaram.
Diga-se aqui, que foi particularmente espetacular a
visita do então presidente
da República dos tempos de
Estado Novo, o Almirante
Américo Thomaz.
O meu avô foi também
um dos fundadores e várias
vezes presidente do Clube
Desportivo da Póvoa, onde,
por entre as muitas histórias
que haveria para contar dos
seus mandatos, registo a das
eleições mais concorridas e
mais polémicas que alguma
vez o clube viu. Ganhas por
ele, pois claro. O meu avô
adorava o Desportivo, cheguei a ir com ele algumas
vezes ao sítio onde então era
a sede social do clube, muito perto da sua residência
na Rua Santos Minho.
Também foi presidente da
então Associação Comercial em vários mandatos. O

espírito aberto, criativo, entusiasta que colocava na sua
comunicação, utilizava a
redobrar na sua arte: a ourivesaria, a joalharia. Muitas
foram as autênticas obras de
arte que saíram desenhadas
da sua mente. O meu avô foi
simultaneamente comerciante e artista, gostava tanto de fazer uma peça única
precisamente para aquela
pessoa que ainda não tinha
pensado que gostaria de ter
uma peça assim, como de
aconselhar e fazer a vontade
daqueles que também desfrutavam do seu conselho
ao balcão, primeiramente da Ourivesaria Gomes,
depois da ourivesaria que
abriu com os filhos: a António Augusto e filhos.
Lembro-me do meu avô.
Começa a ser tempo de a
sua cidade de sempre também se lembrar dele.
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ECONOMIA

EMPRESAS POVEIRAS COM CERTIFICAÇÃO DE EXCELÊNCIA

A “G.A. - CORRETORES DE SEGUROS, LDA”
e a “MEDICASSUR, LDA”
foram distinguidas pela
SCORING com a Certificação “TOP 5% MELHORES PME DE PORTUGAL”, edição 2021. A
SCORING certifica que
as empresas localizadas
na Póvoa de Varzim cumpriram os requisitos de
acesso à certificação e obtiveram, de acordo com

o método ScorePME e no
exercício fiscal de 2020, um
Índice de Desempenho e
Solidez Financeira superior
a 80%, evidenciando ainda
consistência nas vertentes
económica e financeira, o
que só é acessível a menos
de 5% das empresas nacionais.
Em conformidade, ambas
obtiveram Notação SCORING “EXCELENTE” (“NS
5”), o que lhes confere, em

termos de sustentabilidade económico-financeira, a
distinção “TOP 5% / 2021”
já referida: “A excelência da
gestão operacional e financeira demonstrada pelas
empresas certificadas, merece o elogio da SCORING
à equipa de gestão e a todos
os colaboradores. Fazemos
votos que seja um estímulo
para que continuem a elevar as empresas a um nível
superior”.

.

‘MAIS NEGÓCIO’
CHEGA À PÓVOA

Na Póvoa de Varzim
está a nascer um núcleo
do projeto ‘Mais Negócio’.
Trata-se de grupo de negócios que ajuda os empresários a atingir os objetivos que pretendem para
as respetivas empresas. O
objetivo é ter uma dúzia de
elementos em atividade,
estando esse número perto
de ser atingido. Na passa-

da semana realizou-se um
sunset na Fortaleza para dar
a conhecer à comunidade
empresarial local as potencialidades do ‘Mais Negócio’. O intuito é aumentar a
rede de contactos de cada
um dos membros e desenvolver relações de parceria
e sucesso, como já sucede
noutras localidades a nível
nacional.

.

ESTATUTO EDITORIAL
1. O Notícias Onda Viva é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.
2. O Notícias Onda Viva dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se insere.
3. O Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O Notícias Onda Viva tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

Cuidados de Saúde
que deve ter na praia
1. Exposição solar
O Sol pode ser um ótimo aliado para a nossa
saúde mas também pode ser um inimigo
se não soubermos proteger-nos dele. Todos
sabemos as enormes vantagens de toda a
vitamina D que absorvemos mas para estar
ao sol de forma saudável é essencial usar
muito protetor e repor várias vezes ao dia.
Mesmo com muito protetor, proteja-se nas
horas de maior calor (entre as 12h e as 15h) e
evite apanhar sol diretamente, pode ficar a ler
debaixo do guarda-sol, vestir uma camisola
ou aproveitar para ir ao café.
2. Hidratação
Todos os dias devemos beber muita água
e mantermo-nos hidratados mas no Verão
esse cuidado redobra-se. Com o calor,
transpiramos mais, ou seja, o nosso corpo
perde mais água do que o habitual, logo,
devemos ir repondo os níveis de água ao
longo do dia para nunca desidratarmos.
3. Atenção ao mar
Não há nada como um bom banho no mar
num dia de calor mas, tal como o sol, o mar
pode ser um inimigo se não o soubermos
respeitar. Escolha apenas praias vigiadas,
esteja atento à bandeira e respeite as regras.

DESCOBRE AS SEIS DIFERENÇAS

4. Se tem crianças, redobre a atenção
Com crianças, todas as atenções são poucas
e deve estar sempre atento a elas. Todos
os cuidados referidos a cima devem ser
redobrados com as suas crianças. Como,
muitas vezes, elas são imprevisíveis, use uma
pulseira de identificação nos seus filhos de
forma a poder ser contactado caso eles se
percam e alguém os encontre.
Bom Verão!
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LAZER
ANEDOTAS
A mulher surpreende o marido e pergunta:
- Amor,tu amas-me?
- Claro que te amo!
- Então prova. Quero que enfrentes um leão por mim.
- Amor, estás louca? Eu posso morrer! Peça outra coisa…
- Posso ver o teu WhatsApp?
- Diz-me, de que tamanho é o leão?
O Luisinho chega em casa e pede 10 euros à mãe.
- Mas para que queres o dinheiro, Luís?
- Para dar para o senhor que está ali na esquina.
- Muito bem filho, filho. Quem é esse senhor?
- É Aquele que está sempre a gritar: “Há aqui bom gelado!”
O padre começa a missa de funeral de um homem dizendo:
- Que Deus abençoe a alma deste homem. Ele, que era um
ótimo marido, um pai exemplar e um cristão fervoroso.
Ao ouvir isso, a viúva chama a filha e diz:
- Maria, dá uma olhada no caixão e vê se é o seu pai que está ali
dentro!
A professora de Religião e Moral pergunta:
- Mariazinha, você reza antes das refeições?
- Lá em casa não é preciso, professora. A minha mãe cozinha bem!
A empregada africana, chorando convulsivamente, chega à sala
de estar com a mala de viagem na mão e despede-se da patroa
que, muito intrigada, lhe perguntou:
– Zélia, o que se passa? Para onde vais?
– Para junto da minha família, Dona Carla, para morrer junto
dos meus.
– Mas o que aconteceu, querida?
– Ó Dona Carla, a senhora diz sempre que o seu marido é um
excelente médico e que nunca se engana? Nunca errou um
diagnóstico na vida…
– É verdade! Mas, o que tem isso a ver com a sua saída de casa?
– Então Dona Carla, é que o Dr., hoje pela manhã, antes de ir
trabalhar, disse-me: “Desta noite não passas!”.
O funcionário reclama do baixo salário que recebe e resolve
reclamar com o patrão:
— O meu salário não está compatível com as minhas aptidões!
— Eu sei, eu sei! Mas não podemos deixá-lo morrer à fome.
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GOVERNANTE VISITOU V.CONDE E ESPOSENDE
A Secretária de Estado
das Pescas esteve ontem à
tarde em Vila do Conde. Teresa Coelho visitou as obras
de “proteção e reabilitação
do sistema costeiro da marginal atlântica” que estão
a decorrer na cidade e foi
também verificar o estado
de trabalhos semelhantes na
freguesia de Árvore.
De manhã, a governante
participou na inauguração
do requalificado Portinho
de Pesca da Apúlia, que be-

neficiou de um conjunto de
intervenções de modernização das estruturas de apoio
às atividades de pesca tradicional. Os trabalhos, financiados em 75% pelo Programa Operacional Mar2020,
incluíram a beneficiação
dos arrumos de aprestos,
dos postos individuais exteriores de venda do pescado,
dos sanitários públicos e a
construção de uma estrutura de defesa contra a ação
do mar.

‘Thor: Amor e Trovão’,
cinema, às 21h30, no
Teatro de Vila do Conde

29 julho, sexta

dedicavam à comercialização de vestuário contrafeito.
Os factos foram remetidos
aos tribunais judiciais poveiro e barcelense. A GNR
frisa que “o objetivo principal deste tipo de ações é
garantir o cumprimento
dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à
contrafação, ao uso ilegal de
marca e à venda de artigos
contrafeitos”.

turas ligeiras, na freguesia
de Antas (Esposende), provocou ainda ferimentos ligeiros em duas crianças (de
7 e 11 anos) e numa mulher
(66 anos), no caso os netos e
a esposa do idoso, que teve
morte imediada e teve de

Feira do Livro da Póvoa de Varzim (até 15
de agosto), no Passeio
Alegre, das 16h às 24h
‘O homem que vê
aviões debaixo da
terra’, exposição de
Albuquerque Mendes,
inauguração às 18h

30 julho, sábado
‘A jogar é que a gente
se entende’, Jogos de
Tabuleiro, no Diana-Bar, a partir das 10h
MARO, concerto, às
21h30, no Teatro Municipal de Vila do Conde

VIOLENTA COLISÃO RODOVIÁRIA MATA IDOSO
Um acidente entre dois
veículos no acesso à auto-estrada A28 provocou, ontem de manhã, a morte de
um homem com cerca de
70 anos, residente em Vila
do Conde.
A colisão entre duas via-

‘Arraial Poveiro’, pelo
Grupo Tricanas Poveiras, junto ao Auditório
da Lota, até dia 31
‘Vieirarpad’, cinema
Octopus, às 21h45, no
Cine-Teatro Garrett

APREENSÃO DE MATERIAL CONTRAFEITO
A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu
mais de 3 mil artigos de
vestuário contrafeitos nos
concelhos da Póvoa de
Varzim e de Barcelos. No
âmbito de uma operação
de fiscalização rodoviária
com o objetivo de prevenção e combate à contrafação, os militares identificaram três homens e uma
mulher, com idades entre
os 43 e os 53 anos, que se

28 julho, quinta

ser desencarcerado. O outro
condutor escapou ileso.
O INEM enviou para o
local a Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
que tem em Viana do Castelo, os bombeiros de Esposende mobilizaram um

veículo de desencarceramento e uma ambulância,
tal como fizeram as delegações da Cruz Vermelha do
Alto Minho e de Marinhas.
As causas do sinistro estavam a ser apuradas pela
GNR.

‘Isso é que era bom,
Cinderela!’, teatro, Espaço Social e Cultural
de Mosteiró, às 21h45

31 julho, domingo
‘Um Filme em Forma
de Assim’, cinema, às
16h e às 21h30, no Teatro de Vila do Conde

