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DESTAQUE

VOLTAM AS GRANDES MANIFESTAÇÕES DE FÉ
Milhares de pessoas
encheram as ruas das
Caxinas e Poça da Barca
no passado fim de semana para participarem
nas festas do Senhor dos
Navegantes. O ponto
alto viveu-se na tarde de
domingo com a saída da
majestosa procissão que
integrou os tradicionais
16 andores levados em
ombros por dezenas de
homens do mar. O cortejo integrou centenas de
figurantes, a cavalaria da
GNR, a fanfarra dos bombeiros de Vila do Conde e
a Banda Recreativa União
Pinheirense, que no final
deu um concerto na escadaria da Igreja. A população assistiu com devoção
à reiterada manifestação
de fé, empenho e dedicação que se intensificam a
cada ano que passa, nomeadamente neste pós-pandemia da Covid-19.
A comunidade marcou
também presença em força no Dia do Padroeiro,
assinalado no passado
sábado com solenidades religiosas na famosa
igreja em forma de barco
que já tinha festejado o
37º aniversário na quinta-feira anterior com um
concerto da Orquestra
Filarmónica de Braga. O
programa das festas registou ainda as atuações
noturnas de Rui Bandeira
e do conjunto Melim para
gáudio de milhares de es-

petadores que se juntaram
na marginal.
SENHORA
DA ASSUNÇÃO
Na Póvoa de Varzim já
começaram as festas em
honra de Nossa Senhora
da Assunção. Nesta altura
decorre a novena e é já esta
sexta-feira, dia 12, que às
19h tem início o tríduo preparatório por D. Jorge Ortiga, arcebispo emérito da
arquidiocese de Braga. No
sábado, dia 13, o destaque
é o concerto da Banda Musical da Póvoa de Varzim a
partir das 22h. No domingo, dia 14, além da Eucaristia da Vigília, às 19h, está
previsto um Grande Espetáculo de Ranchos a partir
das 22h com os Ranchos
Poveiro, Tricanas do Cidral,
Estrela do Norte e Tricanas
da Lapa, fechando com uma
grande sessão de fogo de artifício.
No feriado, 15 de agosto, próxima segunda-feira,
a Banda Musical da Póvoa
de Varzim entrará no largo da Igreja da Lapa às 9h
e depois percorrerá várias
ruas da cidade. Segue-se,
às 10h, a Eucaristia Solene,
no largo António Nobre,
presidida por D. Jorge Ortiga, com transmissão em
direto pela RTP 1. De tarde,
a partir das 16h, estará na
rua a imponente procissão
em honra da Senhora da
Assunção, composta pela

GNR a cavalo, fanfarra dos
escuteiros de Ronfe, todas
as Confrarias e irmandades
da cidade, cerca de 250 anjinhos, Banda da Música da
cidade e 10 andores. Como
é tradição, à passagem pela
marginal, frente ao porto
de pescas, os andores serão voltados para o mar e,
nesse momento, ouvir-se-á o longo tiroteio em que
serão largados milhares de
foguetes que atroarão os
ares numa apoteótica saudação à Virgem padroeira
dos pescadores. Ao final do
dia decorre outra eucaristia
às 19h, ficando a noite (22h)
a cargo do cantor Zé Amaro
e de nova sessão de fogo de
artifício.
As cerimónias só terminam a 22 de agosto com o
‘Beija mão’ entre as 9h e as
19h, fechando com uma
missa às 21h.
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EXECUTIVO INAUGURA OBRAS EM AVER-O-MAR
E ABRE COMPLEXO DESPORTIVO EM SETEMBRO
Já foi inaugurada a requalificação da Avenida
Senhora das Neves e do
Parque de Estacionamento na vila de Aver-o-Mar
(com 55 lugares e situadojunto ao adro da Igreja).
Uma obra há muito esperada pela população e que
foi visitada pelo edil Aires
Pereira e restantes vereadores do PSD ao final da
tarde do último sábado de
julho. Tudo ficou pronto a
tempo da festa religiosa da
freguesia que tem o ponto
alto no próximo fim de semana de 13 e 14 de agosto.
A sessão teve como anfitrião Carlos Maçães, que
lidera a junta da união
de freguesias que engloba Aver-o-Mar. O autarca
local agradeceu o investimento local efetuado na
vila nos últimos anos e
reconheceu que estas duas
obras vieram melhorar a
vida das pessoas que utilizam mais aquela zona,
como moradores, comerciantes, paroquianos e
utentes do Centro Social.
De seguida, a comitiva
rumou à obra do Complexo Desportivo que está
quase a ficar concluído e

também era um sonho antigo das gentes averomarenses. A inauguração foi apontada para o próximo mês
de setembro, prevendo-se
nessa altura estar totalmente
pronta a primeira fase, orçada em 2,5 milhões de euros.
Por agora foi contemplado
um campo de futebol de 11,
uma bancada poente com
cobertura parcial, balneários, bar e sala de convívio,
gabinete médico, salas de
fisioterapia, garagem e arrumos, zona técnica, sistemas
de iluminação e rega.
A segunda fase vai custar
900 mil euros e prevê um
parque de estacionamento
público (com 64 lugares),
passeios e atravessamentos
pedonais, a reabilitação do

arruamento de acesso e estacionamento paralelo à via,
sinalização vertical e marcas rodoviárias, iluminação
pública com eficiência energética e equipamento de recolha de resíduos. Para mais
tarde ficará uma terceira
fase com investimento estimado de 400 mil euros com
objetivo de construir uma
bancada nascente, um campo de futebol de 7, sistema
de rega próprio, ampliação
do sistema de iluminação,
bilheteira e receção, sanitários para visitantes e acesso
secundário para emergências.

estão centradas na evolução
do projeto do novo Centro
Pastoral e Paroquial e da
Capela da Vida junto à igreja da freguesia.
A empreitada está avaliada em cerca de dois milhões
de euros e esse investimento vai permitir criar um
equipamento que servirá
para centro de dia, sessões
de catequese, casas mortuárias, auditório e promoção
de eventos.
O executivo social-democrata poveiro esteve recentemente de visita às obras
que são acompanhadas
mais de perto pelo presidente da Junta, José Araújo,

pelo pároco local, Casado
Neiva, e pelos membros da
direção do Centro Social e
Paroquial.
Em termos de valências,
o Centro Pastoral e Paroquial de Balasar prevê no
rés-do-chão um espaço
para centro de dia com
capacidade para 25 utentes, uma capela mortuária
e uns sanitários públicos
de apoio ao edifício, mas
também ao adro e à igreja.
No primeiro andar estão
as áreas reservadas à paróquia e o segundo andar
terá um auditório com capacidade para cerca de 150
pessoas sentadas.

OUTRA VISITA
Em Balasar as atenções

VAI AVANÇAR EQUIPAMENTO CULTURAL EM RATES
A Câmara da Póvoa de
Varzim vai financiar, com
600 mil euros, as obras de
ampliação e reabilitação
de um edifício onde a Fábrica da Igreja de S. Pedro
de Rates pretende instalar a Escola de Música e
o Museu de Arte. As duas
entidades, o município e
a paróquia, vão cooperar
tendo em conta os termos
de um protocolo aprovado na última reunião do
executivo camarário que
permitirá avançar já para
o concurso de adjudicação
dos trabalhos que, prevê
Aires Pereira, presidente da autarquia, devem
durar um ano e meio. A
obra vai ser executada de
acordo com um projeto

do arquiteto Maia Gomes
(responsável por várias intervenções em imóveis do
centro histórico de Vila do
Conde), por escolha da paróquia. A Escola de Música
e o Museu de Arte Sacra

são infraestruturas culturais que encaixam bem na
política de harmonização
concelhia pela qual que o
executivo diz pugnar.
O novo equipamento vai
surgir num edifício na Pra-

ça dos Forais, em S. Pedro
de Rates, onde em tempos
esteve a residência paroquial. A obra vai procurar
homenagear o “padre Arnaldo Moreira, que antecedeu ao Padre Manuel Sá
Ribeiro como pároco de
Rates, exímio músico e possuidor de um acervo mobiliário de valor reconhecido,
e do professor Levi Guerra,
cujo legado de obras de arte
estará disponível para exposição no futuro museu”,
refere uma informação camarária, que acrescenta: “A
escola de música estará localizada no rés-do-chão, de
modo a permitir a criação
de condições de isolamento
e condicionamento acústico
para as salas de instrumen-

to, e o espaço museológico
no primeiro andar, tirando
partido do uso das suas
partes interiores originais”.
E finaliza assim a descrição: “No atual logradouro do edifício será criado
um espaço de auditório e,
mesmo ao lado, a escada
de acesso ao primeiro andar vai assumir-se como
objeto escultórico, carregado de sentido enquanto
elemento
característico
dos pequenos solares em
área rural”
Pelo local onde se situa,
junto à Igreja Românica da
vila (Monumento Nacional), a obra terá acompanhamento da Direção de
Cultura e do arqueólogo
municipal.
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PÓVOA DE VARZIM VAI TER ‘TAXA TURÍSTICA’
A Póvoa de Varzim vai
lançar uma “taxa turística”
que vai ser paga por quem
pernoitar nos hotéis e alojamentos locais. A criação da
nova fonte de receita para a
autarquia foi aprovada no
passado dia 2 pelo executivo
que, na mesma reunião, deu
ainda luz verde à atualização e adequação de outros
regulamentos municipais:
o de “taxas, preços e outras
receitas municipais”, o “de
urbanização e edificação”,
o “de ocupação de espaço
público e publicidade”, o “do
serviço de gestão de resíduos urbanos e limpeza do
espaço público” e o “das atividades económicas”.
Todos estes novos documentos entraram no dia
seguinte em discussão pública (durante 30 dias), ou
seja todos os munícipes e
instituições podem dar a
opinião, sendo que depois
os contributos serão anali-

sados para eventual melhoria do que agora foi lançado. As versões, porventura
já com algumas alterações,
serão novamente votadas e
enviadas à Assembleia Municipal.
A expetativa do presidente Aires Pereira é que tudo
possa estar pronto para
entrar em vigor no início
de 2023. Se assim for, por
cada dormida de turistas a
Câmara cobrará um euro
e meio por dia. Segundo o

edil, este é um passo significativo para a Póvoa de Varzim em termos de gestão
do espaço público, merecendo particular destaque,
por exemplo, a criação da
Taxa Turística Municipal
– aplicável única e exclusivamente por quem visita o
nosso concelho – já implementada noutros destinos
balneares a nível nacional.
Está prevista uma receita
na ordem dos 200 mil euros
anuais.

O Partido Socialista irá
participar, com propostas de alteração, na fase de
discussão pública, mas os
vereadores João Trocado
da Costa e Ilda Cadilhe, na
oposição à maioria PSD,
já votaram contra a introdução desta taxa turística
porque, entre outros aspetos, entendem que irá penalizar os mais tradicionais
dos alojamentos locais. Os
eleitos do PS criticaram
igualmente a falta de esclarecimento do destino concreto da nova receita, mas
o presidente Aires Pereira
garantiu que o dinheiro será
para aplicar no fomento do
turismo.
Quanto ao regulamento da ocupação do espaço
público, a modernização
permitirá ordenar diversas
situações que surgiram sobretudo aquando da pandemia, alega Aires Pereira,
sendo que sobre as novas

regras para a publicidade
está em causa a aplicação de
um critério de justiça. No
entanto, para os socialistas
serão penalizados os empresários mais pequenos e,
como tal, votaram contra.
O mesmo fizeram quanto
à versão apresentada sobre
o clausulado de “urbanização e edificação” que passa
de “vinte e poucos artigos
para mais de 80”, tornando-o “mais complexo e redundante”.
Em termos globais,o PS
não compreende e desconfia da necessidade da maioria PSD apressar alterações
para arrecadar receitas. Aires Pereira sustenta que, depois de feita a alteração da
estrutura orgânica do município com o apoio jurídico da ADREL (Associação
de Estudos de Direito Regional e Local), fazia sentido alterar as ferramentas de
trabalho, os regulamentos.
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SOCIEDADE

LIONS OFERECEU 3 CADEIRAS DE RODAS AO MAPADI
O Movimento de Apoio
de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual já recebeu a oferta resultante da
verba angariada na Feira
da Saúde do Lions Club da
Póvoa de Varzim que decorreu no início de julho.
Três novas cadeiras de
rodas estão já na posse da
instituição presidida por
António Ramalho, que
agradeceu a oferta e recordou que esses equipamentos são fundamentais,
sobretudo para os utentes
do lar residencial, potenciando a qualidade de vida

e o bem-estar de quem deles
vai beneficiar.
A entrega decorreu ao final da tarde do passado dia
28 na sede do MAPADI, entidade que dá apoio a cerca
de 400 pessoas com deficiência, metade de modo direto e outra parte de forma
indireta.
Consciente desse papel na
sociedade poveira, o Lions
local decidiu avançar com
este pequeno contributo sob
o lema de servir quem mais
precisa, segundo destacou o
presidente José Manuel Almeida.

O CIRCO CONTINUA POR CÁ E
TEM ANIMAÇÃO PARA TODOS
Um Festival Infantil
com as personagens que
mais fascinam as crianças
volta a encabeçar o cartaz cultural da Póvoa de
Varzim no fim de semana
que se avizinha. O evento
é organizado pelos circos
Cristal e Flic Flac e decorre no Parque da Cidade.
Na noite desta sexta-feira
há espetáculo às 21h45.
No sábado e no domingo
há sessões às seis da tarde
e às 21h45, horário que
também se repete na segunda-feira. O espetáculo que tem números para
todos os gostos e idades,
prometendo muita animação para toda a família. Os
bilhetes estão à venda no
local e se comprar o Notícias Onda Viva pode beneficiar de uma promoção
que encontra no interior
do jornal.

ATIVIDADES DIVERSAS
EM LUGAR MÁGICO DE
TERROSO

No passado dia 4 decorreu a primeira tarde de
cultura e natureza na Cividade de Terroso, na Póvoa
de Varzim. Uma atividade
ideal para a família, que foi
gratuita e que se vai repetir
às quintas-feiras deste mês.
Logo, por exemplo, entre
as duas e meia e as quatro

horas, poderá assistir ao
teatro de marionetas “Ave
Lunae”.
No dia 18 haverá um atelier de cerâmica e, para fechar, no dia 25, o município
vai preparar uma atividade
intitulada “Descobrir a Natureza na Cividade de Terroso”.
Pub
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LIVRO ‘OS PLANETAS DO SAMU’
APRESENTADO NA FEIRA DA PÓVOA
A Feira do Livro da Póvoa de Varzim acolheu a
apresentação pública do
livro infantil ‘Os planetas
do Samu’, de Joana Cordeiro, com ilustrações de Ana
Cordeiro. A apresentação
da obra e da jovem autora,
natural de Barcelos, esteve
a cargo de Cláudia Cecília,
terapeuta ocupacional que
acompanhou o processo de escrita e de edição.
O livro pretende abordar os comportamentos de
crianças com necessidades
educativas especiais e sen-

res vendidos, foi a vez do
concelho poveiro conhecer
este trabalho editado pela
Papa Letras e que a autora,
que trabalha numa clínica
na cidade, realça ter sido
preparado com muito carinho e com o propósito de
agitar os corações dos mais
pequenos aos mais graúdos.
GUIA LITERÁRIO
sibilizar para a necessidade
de uma integração positiva no seio familiar, escolar
e social. Numa altura em

que já conta com mais de
meio milhar de exempla-

O certame, que vai estar
aberto até ao próximo dia
15, foi aproveitado pelo município poveiro para lançar

uma nova obra. O “Mapa
dos Livros – Guia Literário da Póvoa de Varzim” é
uma proposta de visitação
do concelho que pretende
dar a conhecer o património literário do seu território, atravessando séculos de história, escritores,
locais e personagens dos
livros. O roteiro é um convite ao leitor para explorar
a Póvoa de Varzim pelo
olhar dos autores poveiros, mas também a partir
dos inúmeros escritores
que aqui escolheram viver
ou que por aqui passaram.
Casa episódio curioso e
divertido deste objeto editorial é também um mote
para conhecer mais sobre
a Literatura Portuguesa.

BIBLIOTECA DE JARDIM DE PORTAS ABERTAS

Desde o passado dia 1 de
agosto que está a funcionar
no número 68 da Avenida
Mouzinho de Albuquerque,
na Póvoa de Varzim, uma
“Biblioteca de Jardim”. Está
na “Casa Manuel Lopes”,
assim chamada porque pertenceu ao falecido diretor
da Biblioteca Municipal e

a propriedade (hoje na posse da Câmara) possui uma
parte em relva, flores, árvores ...enfim tudo o que pode
tornar um jardim num local
aprazível.
É nesse ambiente que,
de segunda a sexta, entre
as 14h e as 17h30, os mais
novos contam com ateliers

criativos, aulas de ioga, leitura de contos e oficinas de
expressão plástica. Mas os
mais velhos também têm
motivos para lá passar podendo consultar jornais e
revistas ou usufruir do serviço de leitura já que se trata
de mais um ramo da biblioteca municipal.

IMAGEM ANTIGA PARA APRECIAR NO MUSEU

Por esta altura vale a
pena visitar o museu Municipal da Póvoa para apreciar a “A peça do Mês” de
agosto. Desta vez a escolha
recaiu sobre a imagem de
Nossa Senhora de Varzim,
que esteve na antiga Capela
de S. Tiago e na primitiva

Igreja Matriz de Santa Maria da Póvoa de Varzim.
É um “escultura de vulto
em madeira policromada,
estofada e dourada”, descreve uma informação autárquica que acrescenta ter
sido a imagem alterada aos
longos dos anos pelos fiéis

que lhe tinham ‘grande
devoção’. É um objeto que
está guardado e, como tal,
para a larga maioria dos poveiros será uma revelação
Pode consultar esta peça
de terça a domingo, entre
as 9h30 e as 12h30 e das
13h30 às 17h00, pelo valor

de 1 euro. A entrada é livre às quintas-feiras e para
estudantes,
professores,
reformados, associados da
Associação Portuguesa de
Museologia, do Conselho
Internacional de Museus
e do Grupo de Amigos do
Museu da Póvoa de Varzim.
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FREGUESIAS

POVO REITEROU DEVOÇÃO À
SENHORA DA SAÚDE EM LAUNDOS
O fim de semana que
passou foi de grande devoção à Nossa Senhora da
Saúde.
Ao Santuário situado em
Laundos acorreram milhares de pessoas para se
associarem às diversas ce-

lebrações religiosas e populares que decorreram entre
a noite da passada sexta-feira e a tarde desta segunda-feira, tendo um espetáculo
de folclore com os ranchos
de Meadela, Serzedelo e S.
Pedro de Rates fechado o

programa. O ponto alto,
como é tradição, viveu-se
no domingo com a missa
solene matinal e a procissão que saiu a meio da tarde
com acompanhamento da
Banda Musical da Póvoa de
Varzim.

FESTAS EM AGUÇADOURA
COM ENORME SUCESSO
Foi com um enorme sucesso que voltaram a decorrer, em Aguçadoura, as
festas em honra de Nossa
Senhora da Boa Viagem. A
edição deste ano, pós-pandemia, teve elevada adesão
popular, designadamente
a procissão na tarde do
último domingo de julho,
o ponto alto do cartaz religioso, mas também os espetáculos de música, como
o que envolveu o popular
Zé Amaro no domingo,
depois de pelo palco terem

passado também os consagrados Anjos e Amor Eletro
nos dias anteriores.
Entretanto, já foi nomeada a comissão de festas para
o triénio 2023/2025, que
terá como juiz Belarmino
Almeida Rosa, os secretários Sérgio Miguel Moreira
e Vítor Martins Miranda
e os vogais José Manuel
Fontes de Carvalho e Paulo
Sérgio Fontes Almeida. Os
mordomos serão: José Carlos Lima da Costa, Duarte
Miguel da Costa Gomes,

AVER-O-MAR
ESTÁ EM FESTA

Edgar Moreira Silva, Nuno
Miguel Torres Carreira,
Jorge Manuel Serra da Costa, Rogério Junqueira Lima,
Hélder Rodrigo Mendes
Salgado, Ricardo Filipe Parente Gomes, Fernando Miguel da Costa Lino, Ricardo
Barbosa da Costa, André
Filipe da Silva Lima, Nuno
Miguel Ribeiro Pontes, Hélder Filipe Sousa Correia,
Joaquim Manuel Amorim
Carregosa e Vítor Alexandre Simões Marques Cortesão.

‘SELO DE QUALIDADE’ PARA O
AGRUPAMENTO DE AVER-O-MAR

A direção do Agrupamento de Aver-o-Mar revela, em informação enviada
à Onda Viva, que recebeu
o “Selo de qualidade“ do
projeto “Small Changes, big
results” (traduzindo: pequenas mudanças, grandes
resultados), no âmbito do
Twinning que é uma plataforma europeia para comunicação das comunidades
escolares.
No caso da iniciativa averomarense estiveram en-

volvidos alunos de turmas
do nono ano que, sob orientação da professora Graça
Pinheiro, partilharam com
estudantes portugueses e
da Turquia “aspetos relacionados com a pandemia e as
suas consequências, aprofundando os seus conhecimentos sobre o assunto
(bem-estar emocional, físico e social) e identificaram
problemas, sentimentos negativos, como distúrbios alimentares, o impacte do iso-

lamento na família, o stress,
a dependência dos media,
entre outros”.
A equipa que avaliou o
projeto entende que a sua
concretização ajudou a ultrapassar consequências resultantes da pandemia pelo
vírus COVID-19 “através
da consciencialização para
novas formas de promover
o bem-estar e o conhecimento e melhoria de competências, cumprindo os
objetivos definidos”.
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MOINHOS DOS JUNQUEIRAS
INAGURADOS EM NAVAIS

Com epicentro em
Navais, mas extensão a
Aguçadoura e Estela, o
último fim de semana foi
bastante intenso naquele
trio de freguesias que tem
no setor hortícola um importante elo de ligação. O
ponto alto sucedeu no domingo, com a inauguração
e benção do restauro dos
Moinhos dos Junqueiras,
um trabalho de recuperação dos edifícios realizado
por José Francisco Junqueira, nos últimos três

anos, depois dos imóveis terem enfrentado um período
de deterioração. A Junta da
União de Freguesias Aguçadoura e Navais preparou
diversas iniciativas para assinalar o momento. Na sexta-feira foi dada a conhecer
uma exposição sobre o bispo D. Daniel Junqueira na
sede da Junta da Estela. No
sábado, na sede da Junta de
Aguçadoura, decorreu uma
tertúlia sobre as vivências
e memórias dos moinhos.
Mas o dia 7 foi mesmo o de

maior atividade, com destaque para o cortejo etnográfico pelas ruas de Navais que
foi organizado pelo Rancho
Folclórico da Casa do Povo
de Aguçadoura, Rancho
Folclórico de Navais e grupos associativos da Estela.
O evento englobou também
a estreia da peça “1933 ou
a Revolta da Morena” pelo
Grupo Cultural e Recreativo Aguçadourense. A festa
fechou com um arraial popular animado pelo grupo
Musivida.

AQUEDUTO DE SANTA CLARA
REQUALIFICADO EM ARGIVAI
O arranque da obra integrada na requalificação do
Aqueduto de Santa Clara
foi destacado pela junta
da União de Freguesias da
Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai.
É precisamente nesta
localidade, em concreto
na Rua das Mós, no limite fronteiriço com Vila do
Conde, que está a avançar
a construção de passeios
em lajetas de granito, além
da própria recuperação

dos arcos.
Recorde-se que o investimento global é de cerca de
600 mil euros, decorrente
da aprovação de uma candidatura na área do Património Cultural no âmbito
do Programa Operacional
Regional NORTE 2020. A
Direção-Geral do Tesouro
e Finanças autorizou o município poveiro a proceder
à execução da consolidação
deste património classificado como Monumento Na-

cional e datado do século
XVIII, que levava água de
Terroso até ao Convento
em Vila do Conde.
O objetivo é libertar o
monumento de algumas
construções, fazer a recuperação dos arcos, procedendo à limpeza e colocação de
iluminação a partir do solo,
bem como a recuperação da
zona envolvente com a criação de áreas de lazer e descanso, com bancos públicos
e espaços verdes.
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INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM GRANDE OPERAÇÃO
A 8.ª Esquadra de Investigação Criminal procedeu a uma Operação
Especial de Prevenção
Criminal nas Caxinas, em
concreto na Rua da Agra
Longa e na Avenida Doutor Carlos Pinto Ferreira.
Entre as cinco da tarde e a
meia-noite do passado dia
29 foram identificadas 68
pessoas, tendo sido detido
um homem de 36 anos por
tráfico de droga, incluindo
a apreensão de 49 doses de
haxixe.
A mesma subunida-

de esteve ainda envolvida
numa ação conjunta com
outras valências da PSP
(Brigadas de Fiscalização
Policial e Equipas de Intervenção Rápida), a Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica e a Sociedade Portuguesa de Autores.
Foram visados dois estabelecimentos comerciais,
nos quais foram detetadas
infrações relativamente a
jogo ilegal, resultando na
apreensão de duas máquinas de jogo e a quantia de 71
euros; um contador de bi-

lhar por falta de operações
de controlo e metrologia;
tendo sido registados dois
autos de contraordenação
por reprodução de música
sem licença.
RAPAZ DE 16 ANOS
SUSPEITO DE TRÁFICO
DE DROGA
Foi a poucos metros da
praia que a PSP deteve, na
madrugada do passado dia
2, um jovem que estava na
posse de haxixe suficiente
para ser repartida por 26

doses. Cerca da 1h10, na
praça 5 de Outubro, agentes
da Esquadra de Intervenção
e Fiscalização Policial da
Divisão de Vila do Conde
abordaram o rapaz, de apenas 16 anos de idade, tendo
detetado o estupefaciente
que originou a apreensão
do produto, por suspeita de
tráfico, assim como a detenção do portador.
Também um homem residente na Póvoa de Varzim
foi detido na Rua de Penalves, ao princípio da manhã
do passado dia 28, na posse

de haxixe suficiente para
ser repartida por 400 doses. Os elementos da 8.ª
Esquadra de Investigação
Criminal da PSP, sediada
nas Caxinas, Vila do Conde, apreenderam ainda
270 euros em dinheiro
por suspeita de que a verba esteja ligada ao tráfico
de droga, um crime que
sustentou a detenção e a
condução a tribunal do
indivíduo que, segundo
uma fonte policial, tem
26 anos e é empregado de
armazém.

PJ DETEVE HOMEM QUE TENTOU EXTORQUIR CONSTRUTOR
A Polícia Judiciária revelou, em comunicado,
que deteve na Póvoa de
Varzim um homem com
50 anos, vendedor ambulante, por estar “fortemente indiciado pela prática

do crime de extorsão agravada”.
Conta a PJ que, há cerca
de três semanas, o indivíduo abordou um construtor
civil propondo-se vigiar o
estaleiro de obras em troca

de dinheiro.
Apesar do empreiteiro ter
recusado, o arguido exigiu-lhe um pagamento “por
um serviço que nunca tinha
praticado, não estava habilitado legalmente a fazê-lo,

nem para o qual tinha sido
contratado”.
No passado dia 27, “mediante ameaça com uma
arma de fogo” o homem
exigiu “centenas de euros”
ao construtor e ontem vol-

tou a fazer o mesmo. Só
que, neste último caso, a
Polícia Judiciária interveio a tempo e deteve o
suspeito já “com antecedentes policiais por passagem de moeda falsa”.

GNR APREENDE ARMA A SUSPEITO DE AMEAÇAS DE MORTE
A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos,
apreendeu uma arma proibida no concelho da Póvoa
de Varzim. Elementos do
Posto Territorial poveiro
colaboraram na ação que
decorreu no passado dia 28
e culminou uma investigação que decorria há cerca
de três meses. Um homem
de 49 anos foi constituído
arguido, sendo suspeito de crimes de ameaças
de morte, com recurso a

plica de arma de fogo, tendo
os factos sido remetidos ao
Tribunal Judicial da Póvoa
de Varzim.
PEIXE APREENDIDO
E MESTRE DE BARCO
IDENTIFICADO
arma de fogo, provocando
medo e insegurança junto
da população. Os militares
da GNR realizaram duas
buscas, uma domiciliária e
outra em veículo, onde foi
possível apreender uma ré-

Houve uma apreensão de
pescado fresco que estava a
ser transportado na Póvoa
de Varzim. O caso aconteceu
no passado dia 2. A GNR dá
conta que militares afetos à
Unidade de Controlo Cos-

teiro de Matosinhos encontraram 394 quilos de peixe
“ilegal” em ações de fiscalização rodoviária em território poveiro e no concelho
minhoto de Caminha. Foram identificados os condutores das carrinhas e o mestre da embarcação, homens
com idades compreendidas
entre os 37 e os 64 anos. A
GNR justifica que o pescado
“não cumpria as regras referentes ao regime de primeira
venda e rastreabilidade, por
fuga a lota, com um valor es-

timável de cerca de quatro
mil euros”. Parte do peixe
foi doado a instituições de
solidariedade e o resto foi
vendido em lota e o valor
angariado ficará cativo à
ordem do processo levantado.
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REGIÃO

SÉRGIO HUMBERTO QUER LIDERAR DISTRITAL DO PSD
Sérgio Humberto já oficializou a candidatura à
liderança da distrital do
Porto do PSD, nas eleições
de 24 de setembro.
O atual presidente da
Câmara da Trofa avança com o intuito de conquistar municípios liderados por socialistas e,
em termos estratégicos

nacionais, “remar contra o
centralismo do Terreiro do
Paço” ou seja onde estão
instaladas as estruturas de
poder.
O organismo social-democrata do distrito é o
maior do país em termos de
número de militantes e, na
apresentação, Sérgio Humberto contou a presença de

diversas figuras nacionais,
mas também da região, entre as quais se encontrava o
atual presidente da distrital, Alberto Machado, que
podia concorrer a mais um
mandato, mas que apoia o
autarca trofense; e Luís Diamantino, o líder da comissão política concelhia do
PSD da Póvoa de Varzim.

REABRIU A PRAÇA D. FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES
Já reabriu ao trânsito a
Praça D. Frei Bartolomeu
dos Mártires, em Esposende. Está assim concluída a
primeira fase da empreitada naquela zona central da
cidade. Tal como prometido pelo edil Benjamim Pereira, a obra foi executada
no prazo previsto, passando a ser um espaço novamente acessível às pessoas
e à circulação automóvel,
mas agora com uma imagem mais atrativa.A segunda fase, que contempla
a intervenção no Largo
Rodrigues Sampaio, vai
começar apenas na segunda quinzena de setembro e
estará concluída em abril
de 2023, evitando criar
transtornos no atual período mais concorrido de
verão.
Toda a intervenção implica um investimento de
cerca de 1 milhão e 250
mil euros, recordando a
autarquia que o objetivo
é privilegiar a mobilidade
sustentável, pedonal e ciclável, além de contemplar
o reordenamento do trânsito e reformulação dos
espaços, procurando o de-

senvolvimento harmonioso
e a dinamização económica
e turística, eliminando barreiras arquitetónicas.
GRANDE PROBLEMA
MAIS PERTO DE
SER RESOLVIDO
Está mais perto de ser
realidade uma solução para
a barra da Esposende no
sentido de garantir condições de navegabilidade
do canal. Esta é a principal
conclusão apontada pela
autarquia após uma reunião
entre Benjamim Pereira,
o Secretário de Estado do
Mar e o da Conservação da
Natureza e Florestas, além

de representantes de entidades relacionadas com a
matéria.
Foi analisado um estudo
do Instituto de Hidráulica
e Recursos Hídricos, com a
colaboração da Universidade do Minho, que apresentou uma proposta do que
deve ser feito. Em concreto,
para alcançar os objetivos
de reconstrução da restinga
e reduzir o esforço de dra-

gagem que afeta o canal de
navegação do rio Cávado,
é sugerida a construção de
um dique longitudinal, na
margem esquerda do rio,
paralelo à restinga, que
permite a fixação dos sedimentos. Já do lado do mar,
a proposta avança com a
construção de dois quebra-mar que facilitarão a acumulação de areia e a renaturalização da restinga.
O presidente da Câmara
de Esposende fica à espera
que esta solução consensual
seja oficialmente validada e
destacou a decisão de encetar as diligências necessárias com vista à execução,
para já, da primeira fase do
projeto apresentado pelo
Município.
BELINHO TEM TORRE
QUE VIGIA FOGOS

de maior visibilidade do
território com o objetivo
de fazer uma deteção precoce de incêndios. Realça
a autarquia que a torre garante melhores condições
aos operacionais que efetuam a vigilância da mancha florestal de Esposende
ao aumentar a área de visibilidade e possibilitar uma
maior eficácia nas ações de
deteção. A instalação foi
executada e suportada pelo
Município, cujo vereador
com o pelouro da Floresta,
Guilherme Emílio, juntamente com o presidente
de Junta da União das Freguesias de Belinho e Mar,
Manuel Abreu, acompanhou recentemente um
dia de trabalho da Equipa
de Sapadores Florestais de
Esposende.

O Município de Esposende instalou uma torre de vigia de incêndios rurais, no
Monte da Senhora da Guia,
em Belinho. Trata-se do
primeiro equipamento do
género criado no concelho,
tendo sido estrategicamente
colocado num dos pontos
Pub
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VILA DO CONDE

‘MAGUI’ PERTO DO SONHO
Margarida Rodrigues
terminou entre os quatro
melhores do concurso televisivo “The Voice Kids”,
emitido na RTP, que teve
a famalicense Maria Gil
como vencedora. A menina de Vila do Conde, que
teve Bárbara Tinoco como
mentora, voltou a ter um
desempenho em que ficaram patentes os seus
recursos vocais, desta vez
interpretando um tema de
Whitney Houston, “Run
to you”. Entre os vários
elogios deixados à prestação de ‘Magui’, a Câmara
de Vila do Conde fez também questão de expressar
publicamente os parabéns

“pelo excelente percurso”
no programa: “Com um talento inexplicável e uma voz
do outro mundo para nós és
uma vencedora e um orgulho para Vila do Conde”.
TESTEMUNHO
DE ‘MAGUI’
“Família, amigos e todos
os que me apoiaram. Não
me podia esquecer de vocês. Não me podia esquecer daqueles que estiveram
sempre lá para mim desde o
início até ao fim desta aventura. Não me podia esquecer
daqueles que partilharam e
passaram a mensagem, para
que toda a gente soubesse o

que estava a acontecer. Não
me podia esquecer daqueles que ligaram e votaram
em mim, para eu seguir em
frente neste programa. Vocês foram essenciais para o
meu sucesso e o meu percurso não teria sido o mesmo sem a vossa ajuda e o
vosso apoio. Foram fantásticos. Tenho os melhores ao
meu lado. Aos que sofreram
comigo, aos que se emocionaram, aos que saltaram de
alegria, aos que não saíram
do sofá em cada atuação
minha, aos que estiveram
agarrados ao telemóvel, o
meu muito obrigado a todos
vocês, do fundo do meu coração”.

LUTO PELA MORTE DO PADRE MANUEL SÁ ALVES
Em Vila do Conde chorou-se a morte do padre
Padre Manuel António Ribeiro Soares Sá Alves, que
esteve dezenas de anos à
frente da paróquias de Gião
e também de Modivas.

O sacerdote de 94 anos
de idade faleceu no passado
sábado e foi sepultado na
segunda-feira após as exéquias fúnebres que decorreram na freguesia gianense e foram presididas por

D. Manuel Linda, bispo da
Diocese do Porto.
Além da comoção que tomou conta dos responsáveis
das duas juntas, a Câmara
Municipal manifestou também “o seu profundo pesar

pelo falecimento” do padre
que, “durante muitos anos,
serviu dedicadamente” as
comunidades,
deixando
“um exemplo de entrega
e serviço no exercício das
suas funções”.

INEM CRIA MAIS UM POSTO DE EMERGÊNCIA MÉDICA
A delegação de Vila do
Conde da Cruz Vermelha Portuguesa é uma das
três entidades no Norte
do país que neste mês de
agosto receberam Postos
de Emergência Médica do
INEM.

Isso significa que a instituição vilacondense passa
a ter disponível mais uma
ambulância, embora se leia
na informação do Instituto
Nacional de Emergência
Médica que o veículo vai
operar em Matosinhos.

Seja como for, a CVP de
Vila do Conde, que está localizada na rua da Cabine,
na freguesia de Vilar, passa
agora a ter dois postos do
INEM para acudir a situações de emergência ou de
acidente.
Pub
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VILA DO CONDE

ECOVIA DO RIO AVE VAI FAZER LIGAÇÃO À TROFA
Foram dados os primeiros passos para a criação
de novas ecovias em Vila
do Conde. O tema foi discutido durante a visita ao
concelho do Secretário de
Estado da Conservação da
Natureza e das Florestas,
João Paulo Catarino.
O edil Vítor Costa pretende ver concretizada em
breve a ecovia do Rio Ave,
que ligará Vila do Conde e
a Trofa, inserindo-se numa
rede dedicada à mobilidade suave e sustentável com
trajetos longos e pouco acidentados. O desenho desta
ecovia, segundo sublinha
a autarquia, pretende oferecer condições ao passeio
recreativo de contacto com
a natureza e de fruição da
paisagem, através da criação de pontos estratégicos
que permitam a paragem e
estimulem o contacto com
as povoações, sendo aqui
de destacar a potencialidade da zona da Espinheira
e Carvalheira, que possui
um amplo espaço de lazer,

bem como a possibilidade
de promoção de desportos
náuticos.
É também intenção do
município que o vale do Rio
Onda seja valorizado com a
criação de uma ecovia capaz
de conectar os concelhos de
Vila do Conde, Maia e Matosinhos, facilitando a ligação ao metro em Modivas
sul.
ABRIU PISCINA
EXTERIOR
Foi no passado dia 1 que
a Câmara de Vila do Conde

abriu ao público a piscina
exterior do complexo citadino municipal. Vai funcionar até 4 de setembro e os
adultos pagam cinco euros,
enquanto os menores de 18
anos ou maiores de 65 anos
pagam quatro euros de entrada.A autarquia justifica
que os preços decorrem do
Regulamento e Tabela Geral
de Taxas, aprovado em 29
de setembro de 2020, que
não prevê qualquer isenção
de pagamento para crianças
com idade inferior a quatro
anos. Ainda assim, a edilidade garante que“serão

dadas indicações para não
ser cobrada taxa no caso de
menores até essa idade, de
forma a não onerar as famílias, à semelhança, aliás, do
que acontece na generalidade dos municípios quanto
aos alunos do pré-escolar”.
O executivo salienta que já
está a ser preparada “uma
alteração
regulamentar
que expressamente inclua”
a isenção para crianças de
tenra idade “bem como reduções no caso de famílias
numerosas e estudantes”. A
piscina exterior abre todos
os dias às 10 da manhã e encerra às sete da tarde.
LIVROS ANDAM
PELAS PRAIAS

delo, Vila Chã e Labruge).
Durante este mês de
agosto, jovens do grupo de
teatro Camaleões d’Alma,
devidamente identificados
com t-shirts e bonés, andam a percorrer os areais
com tabuleiros de livros
e soltam o pregão “Olha
a ooooonda das palavras”,
disponibilizando aos veraneantes a possibilidade de
requisitarem um livro para
ler na praia ou durante as
férias.
Para além da promoção
da leitura, esta iniciativa
tem como objetivo facilitar
o acesso aos livros que a
Biblioteca José Régio dispõe para empréstimo nas
Bibliotecas de Praia.

A Câmara de Vila do
Conde lançou uma Campanha de Promoção da Leitura
na praia em paralelo com o
funcionamento das Bibliotecas instaladas por esta altura em todas as freguesias
do litoral do concelho (cidade, Azurara, Árvore, MinPub
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ACIVC FESTEJOU 116º ANIVERSÁRIO

A Associação Comercial e Industrial de Vila do
Conde festejou 116 anos
de atividade. O alvará régio de D. Carlos data de
1906 e a efeméride foi assinalada no último sábado
de julho com uma grande
festa numa unidade hoteleira de Azurara.
Foi o retomar do evento
anual de comemoração do
aniversário da centenária
instituição vilacondense
que é atualmente presidida
por Ricardo Santos, que
não escondeu o orgulho
pelo passado e presente,
mas que destacou a importância de olhar para o
futuro e defender os interesses dos mais de 600 associados nesta altura.

A ACIVC, por esta altura, tem como objetivos
estatutários promover o desenvolvimento económico,
social, cultural, científico,
tecnológico e profissional
da comunidade local, regional e nacional, através da
realização ou do patrocínio
de atividades de ensino, de
educação, de cultura, de investigação, de inovação, de
formação profissional e de
solidariedade social.
Após dois anos de interrupção devido à pandemia,
o evento reuniu dezenas
de empresas e entidades
parceiras no Hotel Santana, além de representantes
de várias entidades ligadas
ao setor empresarial e industrial. O momento foi

Y Ping Chow, presidente da Câmara de Comércio
Portugal-China PME

aproveitado para atribuir
prémios aos empresários
que celebram 25 e 75 anos
enquanto sócios da ACIVC
e também às PME líder que
estão localizadas em Vila do
Conde.
O evento teve como convidado especial o ministro
da Economia e do Mar, António Costa Silva, que recebeu o Prémio Excelência
Empresarial. Uma distinção semelhante foi atribuída ao antigo provedor da
Santa Casa da Misericórdia
de Vila do Conde, Arlindo
Maia. Ambos foram reconhecidos pela atividade
desempenhada nas últimas
décadas e foram os primeiros galardoados com esta
distinção, gesto que agrade-

ceram durante os respetivos
discursos.
A Câmara Municipal de
Vila do Conde esteve representada pela vice-presidente Sara Lobão, que endereçou os parabéns aos atuais
dirigentes, desejando as
maiores felicidades para os
desafios que se seguem.
Refira-se que a atual direção da ACIVC tem procurado ser crescentemente
representativa das empresas e dos empresários que
exercem a sua atividade
comercial ou industrial no
concelho de Vila do Conde, estimulando o desenvolvimento de uma visão
contemporânea e proativa,
apostando nas sinergias e
na melhoria da eficiência

João Vieira Lopes, líder da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal

corporativa.
A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, presidida por João
Vieira Lopes, foi uma das
presenças mais significativas na festa, que também
teve acompanhamento notado por parte da comunidade chinesa, através do
líder Y Ping Chow, que espera ver em breve concretizadas algumas parcerias.
Ao comemorar o 116.º
aniversário, a Associação
Comercial e Industrial de
Vila do Conde prestou
também uma sentida homenagem a todos os dirigentes e colaboradores já
falecidos com uma romagem da equipa diretiva ao
cemitério local.

Ricardo Santos, presidente da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 11 AGOSTO 2022 | 17

VILA DO CONDE

Arlindo Maia (Prémio Excelência)

António Costa e Silva (Prémio Excelência)

Sara Lobão, vice-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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LOBOS DO MAR EM CONTAGEM DECRESCENTE
A estreia dos Lobos do
Mar na Liga 3 está já ao
virar da esquina. Dia 19
de Agosto, em Fão, o Varzim tem como anfitrião o
SC Braga B e oxalá que a
bancada tenha capacidade
para todos os interessados em ver o jogo ao vivo.
Para trás fica praticamente um mês com uma mão
cheia de jogos amigáveis,
nos quais o novo técnico
alvinegro pôde testar um
conjunto de jogadores,
todo ele a jogar junto pela
primeira vez. As excepções são o guarda redes
Ricardo e os jogadores
Tiago Cerveira e Zé Carlos, podendo este mesmo
sair antes do início do
campeonato.
Dos 7 jogos amigáveis,
os alvinegros apenas perderam com o Amarante
(1x2) e empataram com
o Moreirense (3x3), tendo vencido a Académica
(0x2), o Paredes (2x0),
o Boavista (0x3), o Salgueiros (2x0) e o Vazim
B (2x1). A apresentação
oficial aos sócios e simpatizantes será (por força das
circunstâncias) no campo
do Laundos, no próximo

sábado, às 17h, diante do
Tirsense. Um estádio de
relva natural e que tem sido
o quartel general da equipa
para os particulares devido
à impossibilidade de utlização do Estádio Municipal e
do próprio estádio do clube,
sujeito a grandes obras, incluindo a subsistituição do
relvado. Os Lobos do Mar
vivem tempos de mudança
e, nesta nova época, o grande objetivo será atingir a subida de divisão.
PRIMEIROS HORÁRIOS
Já há horários para os jogos iniciais do Varzim na
série A da Liga 3. O primeiro será logo a abrir a com-

petição quando a equipa B
do Sporting de Braga receber os poveiros no dia 19
de agosto, uma sexta-feira
às sete da tarde. Na jornada seguinte, na Póvoa, os
alvinegros recebem o Fafe
no dia 28, um domingo, às
cinco da tarde. Na ronda 3 o
Varzim jogará na Anadia às
sete e meia da tarde do dia 4
de setembro, um domingo.
EMBLEMAS
DE OURO E PRATA
A 26 DE AGOSTO
Ainda não foi confirmado oficialmente, mas tudo
indica que os emblemas
de ouro e prata que o presidente Edgar Pinho ga-

rantiu estarem há muito
guardados para entrega aos
sócios contemplados, terão
a última sexta feira deste
mês de Agosto como a data
escolhida para a cerimónia.
Segundo o presidente do
Varzim, as razões para o
atraso deveram-se à situação pandémica que evitou
ajuntamentos.
A promessa era que acontecesse logo que possível,
sendo no tradicional Jantar
de Aniversário do Clube
que os sócios que completaram os 25 e 50 anos há 2
anos e este ano serão distinguidos.
CASO LEIXÕES
O Tribunal Arbitral do
Desporto indeferiu a providência cautelar interposta pelo Varzim tendo em
vista a não “admissão da
participação da inscrição
da Leixões nas competições
profissionais de futebol da
época 2022/2023”. Estes são
termos do despacho revelados pela Agência Lusa no
qual, por unanimidade, foi
julgada também improcedente a “exceção de legitimidade” que o clube alvine-

gro invocou. Assim sendo,
os poveiros vão jogar na
Liga 3 e os matosinhenses continuam na II Liga,
se bem que entrem com
um ponto negativo já que
a Federação Portuguesa
de Futebol decretou esse
castigo após a confirmação de irregularidades no
cumprimento de obrigações salariais.
Entretanto, “o Varzim
levará às últimas consequências o processo com o
Leixões e vai recorrer para
os tribunais administrativos” já que entende que
a tramitação está “ferida
de ilegalidades”. Foi desta
forma que o clube alvinegro, em nota enviada à
Agência Lusa, comentou
a decisão. Assim, os varzinistas vão “avançar para
recurso contra o Leixões
e contra o Revisor Oficial
de Contas que permitiu
que a equipa se inscrevesse”, sem que estivesse em
circunstâncias de o fazer.
O Varzim garante ainda
que vai avançar com pedidos das “devidas indemnizações” pelo facto de não
integrar a II Liga, mas o
escalão mais abaixo.

RIOAVISTAS NÃO COMEÇARAM COMO QUERIAM
O Rio Ave entrou mal na
I Liga ao perder, em casa,
por 1-0 frente ao Vizela,
num jogo que contou com
mais de três mil adeptos
nas bancadas. Além disso,
o treinador Luís Freire foi
expulso por ter desrespeitado a zona que está limitada à permanência dos técnicos. A formação minhota
marcou por Nuno Moreira
aos 66 minutos e estragou os planos dos adeptos riovistas no regresso
ao escalão principal num
desafio em que o clube
de Vila do Conde até teve
maior domínio na posse
de bola. Destaque para as
estreias dos reforços Miguel Nóbrega, Paulo Vítor
(titulares), Leonardo Ruiz
e João Ferreira (suplentes
utilizados). Os vilacondenses jogam em Alvalade no

já alinhou no Vitória SC,
Atlético e Mirandela. No estrangeiro teve experiências
no Olympiacos (Grécia),
Levante (Espanha), Al-Wehda (Arábia Saudita) e
Las Palmas (Espanha). Hernâni já se juntou aos novos
companheiros, realizando o
primeiro treino esta manhã.
BANCADA AMOVÍVEL
próximo sábado, às oito e
meia da noite, numa partida frente ao Sporting que
contará com relato na Rádio Onda Viva.
REFORÇO SONANTE
Hernâni é o mais recente
reforço do Rio Ave. O extremo português de 30 anos estava livre e regressa ao nosso país para representar os

rioavistas, tendo assinado
contrato por uma temporada (mais uma de opção).
O antigo campeão nacional pelo FC Porto também

O Rio Ave vai instalar
provisoriamente uma bancada amovível no topo sul
do estádio para acolher os
adeptos das equipas forasteiras e aumentar a capacidade do recinto que está
diminuta desde a demolição
da bancada nascente. O presidente do clube, António
da Silva Campos, disse na
entrevista à Onda Viva que
a decisão está tomada e foi

bem recebida pela Liga,
embora realce que ainda
faltam alguns passos burocráticos, como pareceres de algumas entidades.
Ainda este mês o Rio Ave
recebe o FC Porto e seria
interessante o estádio ter
maior capacidade, mas o
dirigente reconhece que
vai ser complicado fazê-lo
até lá. A bancada a colocar
terá cerca de 1300 lugares
e poderá ser uma forma
de aumentar a oferta para
os adeptos adversários,
incluindo os chamados
três grandes, se bem que
nesses casos a procura
costuma ser diferente e
muito superior. Uma coisa
é certa: se todos os cerca
de 6000 sócios do Rio Ave
decidissem ir ao estádio, a
lotação atual de 5000 lugares não chegava.

20 | 11 AGOSTO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

TODA A INFORMAÇÃO
REGIONAL, COM
SERIEDADE E ISENÇÃO
RECEBA O JORNAL COMODAMENTE EM SUA CASA. ASSINE JÁ.
EDIÇÃO EM PAPEL
+
EDIÇÃO DIGITAL

EDIÇÃO EM PAPEL
+
EDIÇÃO DIGITAL

EDIÇÃO DIGITAL
PDF

(2 E D I Ç Õ E S P O R M Ê S)

(2 E D I Ç Õ E S P O R M Ê S)

(2 E D I Ç Õ E S P O R M Ê S)

€25,00
(NACIONAL)

€50,00
(INTERNACIONAL)

€15,00

FAÇA JÁ A SUA ASSINATURA
www.radioondaviva.pt
tlm. 965 060 934 - email: secretaria@radioondaviva.pt
cortar por aqui

Nome:
Morada:
Código Postal:
Telef./telm.:
Assinatura Anual:

-

Localidade:
País:
NIF:
Email:
Papel + Edição Digital (pdf) 25€ IBAN PT50 0045 1460 4029 5375 0710 7
Rádio Onda Viva
Edição Digital (pdf) 15€

Assinatura
Depois de preenchido, entregue esta ficha nas nossas instalações. Para mais informações contacte-nos pelo telemóvel 965 060 934,
ou se preferir envie-nos um e-mail para secretaria@radioondaviva.pt

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 11 AGOSTO 2022 | 21

FUTEBOL

POVEIROS CAMPEÕES NACIONAIS NO AREAL
Três jogadores poveiros festejaram no passado
domingo a conquista do
título de campeão nacional de futebol de praia ao
serviço do Sporting de
Braga. Além do experiente
capitão Bruno Torres, que
voltou a saborear o feito
com a bandeira da Póvoa
de Varzim às costas, também os jovens Hugo Ferreira e André Nunes deram o precioso contributo

para os bracarenses somarem o segundo campeonato
consecutivo e o oitavo do
historial. Devido a lesão,
Bruno Torres teve de ficar
de fora da final, no triunfo
obtido na Nazaré, diante da
Casa do Benfica de Loures,
por 3-2. Refira-se que na
equipa técnica minhota está
também António Torres
nas funções de adjunto do
irmão.
Refira-se que o Varzim

BINO INTEGRA
ESTRUTURA DA FPF
Bruno Maçães, conhecido por Bino no mundo do
futebol, passou a integrar
as estruturas técnicas da
Federação Portuguesa de
Futebol.
O antigo jogador começou no Averomar e passou
por diversos clubes até assumir a profissão de treinador na formação do FC
Porto e, posteriormente,
nas equipas seniores do
Vitória de Guimarães e da
União de Leiria. Enquanto

atleta, o poveiro cumpriu
43 internacionalizações por
vários escalões, destacando-se a conquista do Europeu
Sub-16 em 1989.

também alinhou esta
temporada pelo segundo
ano seguido no escalão
principal, tendo novamente alcançado a permanência ao terminar na
quinta posição. A época
ainda terminou dado que
ainda está a decorrer a
Taça de Portugal, tendo
os varzinistas pela frente
o Alfarim no próximo dia
15 de agosto nos oitavos
de final.

COMEÇOU NA MATRIZ, ESTEVE
NO VARZIM E NO RIO AVE
E AGORA É DO BENFICA
Leonardo Lindo Lopes
foi anunciado no início
desta semana como reforço das camadas jovens do
Sport Lisboa e Benfica.
O jovem guarda-redes
de 14 anos deixou o Rio
Ave, clube que representou nas últimas três temporadas, rumando agora à
Academia do Seixal.

O jovem natural da Póvoa
de Varzim mede 1 metro e
87 centímetros e também
jogou nos lobos do mar durante duas temporadas após
uma primeira experiência
nos escolinhas da Matriz.
Leonardo Lopes vai integrar a equipa de iniciados A
do Benfica e certamente sonha ir longe na modalidade.

SENHORAS E INICIADOS VÃO REEDITAR DÉRBIS
Neste mês de agosto
vai ocorrer um Rio Ave X
Varzim logo na segunda
jornada da 1.ª fase do campeonato nacional sub15.
Foi isso que ditou o sorteio
realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol que aponta o dia 21
como a data prevista para
o encontro entre vizinhos
(na 2.ª volta, na Póvoa,
será a 13 de novembro).
No domingo anterior, dia
14, na abertura da prova,
os poveiros recebem outro

clube vizinho, o Famalicão,
e os rioavistas vão ao reduto
do Barroselas. Neste grupo
A estão ainda o Aveleda, o
Sporting de Braga, o Vianense, o Gil Vicente, o Vitória e o Palmeiras. Para a fase
de campeão só seguem os
dois primeiros classificados,
enquanto todos outros vão
lutar por não descer.
Também já está calendarizado o duelo entre o Varzim e o Rio Ave no campeonato nacional da 2.ª divisão
feminina, algo que vai acon-

tecer pela primeira vez. Vai
ocorrer à passagem da sétima jornada, em Vila do
Conde, em princípio no dia
26 de novembro. Foi isso
que ditou o sorteio realizado na Federação Portuguesa de Futebol que definiu
ainda o resto da primeira
volta. As poveiras iniciam a
competição, a 11 de setembro, na casa do Cadima,
enquanto as vilacondenses
vão ao reduto do Famalicão
B. Estão ainda no mesma
a série Norte o Romariz, o

Vitória SC, o Gil Vicente, a
Ovarense e as equipas B do
Sporting de Braga e do Vilaverdense. As quatro primei-

ras da tabela passam para
a 2.ª fase e as restantes
vão lutar pela manutenção na 2.ª divisão.
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PORTUGAL COMEÇOU QUALIFICAÇÃO NA PÓVOA
Na busca da qualificação para o Europeu 2023,
a seleção nacional de voleibol reservou para a Póvoa de Varzim a realização de dois dos seis jogos
que tem pela frente. Dois
já realizados, com a vitória da passada semana, no
Pavilhão Municipal, por
3x0 sobre a Islândia e a
derrota no Montenegro
por 3x2. Um equilíbrio já
esperado pelo selecionador João José, que depois

da vitória sobre os islandeses comentou para a Onda
Viva que “a seleção do Montenegro é de certeza o maior
desafio, sendo que o grande
objetivo é vencer o grupo.”
Já depois do fecho desta
edição do Notícias Onda
Viva, Portugal recebeu na
Póvoa o Luxemburgo e tudo
apontava para uma vitória
dos lusitanos. O jogo decisivo será na receção ao Montenegro e será disputado em
Santo Tirso.

PÓVOA ANDEBOL VAI APRESENTANDO REFORÇOS
As equipas seniores do
Póvoa Andebol Clube estão a iniciar os trabalhos
de pré-época. Esta quinta-feira, dia 11 de Agosto, os
pupilos de Jorge Carvalho
têm encontro marcado no
Pavilhão Municipal para
o primeiro treino, embora
ainda com algumas ausências. Para já, foram apresentados o guarda-redes
brasileiro Lucas Santana
(ex-Sanjoanense) e Marcos
Ribeiro, um lateral de ape-

nas 21 anos, internacional
sub-19 pelo Brasil e que
jogava no Marienses, onde
marcou 201 golos no segundo escalão. O clube também

anunciou a continuidade do
guarda-redes Carlos Moreira e dos laterais Alan Silva e
Rafael Andrade. Já a equipa
B, que continuará a ter Ga-

briel Pinto como treinador
principal, já apresentou

todo o plantel, com alguns
reforços e algumas saídas.
Nesta pré-época já está
agendado a realização de
um Torneio de Verão com
3 equipas convidadas, tanto para os seniores A como
para os seniores B. Conhecido foi já o calendário da
1ª divisão, com a equipa poveira a ter de iniciar a prova
numa deslocação ao reduto
do Avanca a 17 de setembro, sendo a estreia em casa
no dia 24 frente ao Viseu.

DESPORTO NO VERÃO É NO AREAL OU COM AERÓBICA
Até ao fim de agosto,
poveiros e veraneantes
podem continuar a participar numa panóplia de
atividades desportivas de
praia. Para quem gosta
de praticar aeróbica, tem
essa oportunidade entre
as 11h e as 12h, de segunda a sexta-feira, no Parque
Lúdico Bruno Alves, onde
também pode jogar basquetebol 3X3. As restantes
atividades de praia, como
voleibol ou futevólei, poderão ser praticadas igualmente até 31 de agosto em
todos os espaços de areia
do Verão Desportivo, ou
seja nas Praias Verde, da

Varzim com a colaboração
da Varzim Lazer. Ao longo do ano foram centenas
as pessoas a usufruir das
várias atividades desportivas ministradas no Pavilhão Municipal (ginástica)
e nas Piscinas Municipais
(natação). O encerramento do ano letivo 2021/2022
sucedeu no passado dia 29
com uma mega aula cole-

Lagoa e do Carvalhido. Esta
é uma iniciativa da responsabilidade do Pelouro do
Desporto da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
em parceria com algumas
academias locais.

tiva realizada no Parque
Bruno Alves que juntou
uma centenas de utentes.
O momento de confraternização entre professores
r alunos (reformados,
pensionistas ou pessoas
socialmente
inativas
com mais de 60 anos) foi
acompanhado de perto
pelo vice-presidente Luís
Diamantino.

SENIORES FECHAM
ANO LETIVO
Chegou ao fim mais edição do Projeto Desporto Sénior promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de
Pub
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CDP DISTINGUE ‘OS MELHORES DOS MELHORES’
Foi em jeito de Festa de
Encerramento da época
2021/2022 que a direção
do Clube Desportivo da
Póvoa promoveu um sunset para agraciar alguns
elementos da vasta família
desportiva. Desde o dirigismo ao voluntariado, dos
funcionários, aos treinadores e atletas, a entrega de
troféus marcou uma noite
de convívio. Da responsabilidade das respetivas secções, os atletas dos diversos escalões do Atletismo,
Ténis de Mesa, Futevólei,
Voleibol, Hóquei e Basquetebol foram chamados
e regressaram aos lugares
com um brilhozinho nos
olhos, espelhando a alegria
das distinções.
Os discursos da praxe refletiram um virar de
página na gestão da anterior direção, com os olhos
postos num futuro que se
deseja risonho e pleno de
êxitos desportivos. Sérgio
Duarte, o presidente que
reuniu a simpatia e o apoio

especial, até porque acredito que sem o seu apoio o
clube morreria. A todos os
treinadores e atletas, um
obrigado pelo vosso empenho e dedicação, porque é
minha convicção de que o
clube sempre terá uma dívida eterna de gratidão por
não vos poder compensar
devidamente pelos vossos
sacrifícios.”
de uma família desportiva
algo desavinda, não tem dúvidas: “Este clube está profundamente grato a todos
por tudo o que fazem em
prol do seu engrandecimento. O CDP é e sempre será
uma escola de valores onde
se formam atletas, treinadores e dirigentes, mas sobretudo ‘os homens e mulheres
do amanhã’. Com muita
entrega e sacrifício, muitos
nós conciliamos uma vivência desportiva que enobrece este clube, conseguindo
também formar cidadãos
de excelência, que também

se distinguem na sociedade.
Como presidente, encaro
esta missão como a continuação de um amor que
começou muito cedo na
minha vida e agora noutras
funções irei continuar a lutar pelo sucesso deste clube.
Sei que não estou sozinho,
e agradeço a todos os elementos da direção estarem
ao meu lado. Num contexto
mais abrangente, tenho que
agradecer a toda a comunidade poveira nunca ter
ouvido um não, sempre que
solicitada. À Câmara Municipal, um agradecimento

3X3 COM DIVERSÃO E MUITA GENTE
A secção de hóquei em
patins do CDP, juntamente com um grupo lisboeta,
promoveu 3 dias de hóquei
para todos. Um evento encarado pelos participantes
como uma forma de aliviar
as tensões da competição
de uma época bastante controversa para a modalidade
e tudo acabou no mais puro
espírito de fair-play entre
as dezenas de hoquistas
que se inscreveram. Para
os responsáveis locais foi
também uma oportunidade de “juntar o útil ao agra-

dável”, colocando ao dispor
de todos uma barraquinha
de “comes e bebes”, com a
receita a servir para equilibrar o orçamento para a
nova época. Vivem-se tempos de mudança e é pública a ambição dos poveiros
para lutar por maiores objetivos na próxima época.
Ruben Fangueiro irá continuar a acumular o cargo de
coordenador e treinador da
equipa sénior e para o final
do mês de Agosto prometeu revelar os novos reforços para 2022/2023.
Pub

DISTINGUIDOS
Parceiro: Câmara Municipal
Personalidade: Sofia Gomes (Voleibol)

Dirigente: Nuno Sousa
(Hóquei em Patins)
Treinador: José Ricardo
(Basquetebol)
Atleta: Jorge Rodrigues
(Basquetebol)
Comissão de Pais: Basquetebol
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CARLA SANTOS BRILHA NA ‘NOITE DO TÉNIS DE MESA’
A 30ª edição da ‘Noite do Ténis de Mesa’ teve
em competição 215 atletas de várias associações
poveiras e nacionais. A
Esplanada do Carvalhido voltou a ser o palco
de uma jornada cheia de
emoções no regresso do
evento após dois anos de
interrupção devido à pan-

demia da Covid-19.
Destaque para a vitória
de Carla Santos, do Regufe,
no escalão C, mas os clubes
locais também conseguiram
dois segundos lugares graças a Luana Brandão (Mariadeira) no escalão A e Isa
Braga (Regufe) no escalão
B, entre mais alguns terceiros lugares.

A competição ao ar livre
começou ao final da tarde da passada sexta-feira,
como é tradição, mas terminou já de madrugada com a
realização das finais debaixo de algum nevoeiro. A
organização deste torneio,
que continua a ser único no
país, foi do pelouro do desporto da Câmara da Póvoa.

RUI COSTA MUDA DE EQUIPA NO WORLD TOUR
Rui Costa prepara-se para
deixar a equipa UAE Emirates e em 2023 vai rumar
à formação Intermarché Wanty – Gobert, que compete igualmente no topo
da modalidade mundial, o
World Tour.
“Estou muito feliz por esta
oportunidade. Este novo
envolvimento irá oferecer-me novas oportunidades e
acredito no meu valor como
atleta. Lealdade, confiança e
respeito são valores que eu
e a Intermarché-Wanty-

-Gobert Matériaux damos
muita importância. Quero
mostrar o espírito combativo para atingir os objetivos coletivos e sonho com a
possibilidade de conquistar
novas vitórias”, disse o ex-

periente ciclista de 35 anos
de idade.
O palmarés do corredor,
que na carreira tem, entre
outros feitos, a conquista
de um Mundial, três Voltas
à Suíça e 3 etapas na Volta
a França, agradam à direção da equipa da Bélgica
que aposta na transmissão
aos corredores mais novos
dos ensinamento do aguçadourense. “Estamos contentes por Rui Costa poder
ter um papel importante
como capitão nas corridas

mais difíceis e nas clássicas
das Ardenas. Construiu um
grande palmarés ao combinar talento, trabalho duro e
inteligência de corrida”, explicou o diretor de performance, Aike Visbeek.
GONÇALO COSTA
NO PÓDIO NACIONAL
Gonçalo Costa, do Póvoa
Cycling Academy / CDC
Navais alcançou o terceiro
lugar no campeonato nacional (o primeiro de sempre)

de juvenis, disputado no
Bombarral. O título foi discutido ao sprint, tendo a vitória caído para Rui Sabino
(UC Trofa). Gonçalo Costa, recorde-se, é o campeão
nacional de ciclocrosse na
sua faixa etária.
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ATLÉTICO VITORIOSO NO 10º ANIVERSÁRIO
Depois da paragem de
dois anos devido à pandemia da Covid-19, o Atlético voltou a organizar
a tradicional milha com
que festeja publicamente o
aniversário.
Desta feita foram comemorados 10 anos de
atividade no esperado regresso da Sunset Mile que

deliciou quem participou e
esteve a assistir.
Na marginal da Póvoa de
Varzim competiram perto
de 200 atletas de vários escalões em representação de
uma dezena de clubes.
Além de algumas vitórias
individuais protagonizadas
por atletas poveiros do CDP
(pela infantil Vitória Silva e

pela veterana Ana Neves) e
o do clube anfitrião (pelo
pinguim Rafael Trocado
e pelos seniores Patrícia
Oliveira e André Regufe),
destaque para o triunfo coletivo festejado pelos ‘verdinhos’, que superaram a
forte concorrência do Núcleo Barrosas Amador e da
Associação de Lustosa.

CAMPEÕES
DA II DIVISÃO

No fim de semana anterior tinha chegado a desejada prenda de aniversário.
O Atlético dsagrou-se campeão nacional masculino
da II Divisão em pista ao ar
livre. O clube trouxe de Leiria mais um troféu histórico

para enriquecer o palmarés após totalizar 115
pontos em duas jornadas,
mais 5 que o Maia e mais
7 que o Seia. A equipa
feminina também se exibiu a nível elevado e terminou na quarta posição
com 104 pontos, sendo a
melhor equipa do Porto e
ficado perto do pódio.

Pub

Póvoa de Varzim e Vila do Conde
O Bolos do Folheta tem características
diferentes do convencional: bolos, chocolates e
bolachas com cunho pessoal e sem quaisquer
imitações. Assim como o nosso espaço em Vila
do Conde e Póvoa de Varzim, onde as pessoas
se sentem bem e confortáveis.

Rua 27 de Fevereiro, Praceta da Lagoa 192 - 4490-452 Póvoa de Varzim
Bairro dos pescadores, 53 - 4480-683, Vila do Conde,
Horários: 9h30 - 00h00 Seg- Dom
Telemóvel: 913 390 477 * Telefone: 252 178 551
Email: geral@bolosdofolheta.pt
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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

SILVA CAMPOS E LINO ARAÚJO NA GRANDE ENTREVISTA
António da Silva Campos foi o convidado da
última semana do Grande Entrevista, programa
de informação da Rádio
Onda Viva que é emitido
ao sábado à uma e às sete
da tarde e no domingo ao
meio dia. O presidente
do Rio Ave Futebol Clube abordou o regresso
do emblema de Vila do
Conde ao escalão principal após a conquista da II
Liga.
Anteriormente
tinha

sido Lino Araújo o convidado do diretor José Gomes Alves. O candidato ao
título europeu de aquabike
protagonizou a última edição de julho. O piloto poveiro está a lutar para alcançar esse feito e contou
tudo sobre uma carreira
recheada de títulos na motonáutica.
Os dois programas estão
disponíveis para serem ouvidos a qualquer momento
no podcast no site da Rádio
Onda Viva.

DISCOS
‘MIÚDOS E GRAÚDOS’ VOLTARAM À ONDA VIVA
PEDIDOS
COM NOVO
HORÁRIO
Há mudanças nos horários dos Discos Pedidos da
Rádio Onda Viva, a cargo
do locutor Joaquim Senra.
Desde a passada terça-feira que o habitual programa
da hora de almoço começa
uma hora mais cedo, logo
às 11h, mantendo-se até
às 14h, ou seja passa a ter
a duração de três horas.
Esse passa a ser também o
período de tempo em que
decorre a edição do final da
tarde, que continua a começar às 18h, mas que passa a
terminar às 21h. Contas feitas, continuam as seis horas
diárias de emissão do programa favorito de muitos
ouvintes. No que toca ao
fim de semana tudo fica na
mesmo, com os pedidos a
poderem ser feitos entre as
8h e as 13h de sábado, mantendo-se também o horário
de domingo, das 9 da manhã ao meio-dia.

É uma tradição de há
vários anos e voltou a repetir-se ontem à tarde. Um
grupo de crianças e jovens
que frequentam o programa de férias de verão do
ATL ‘Miúdos e Graúdos’

visitou a Onda Viva.
Para muitos foi mesmo a
primeira vez que estiveram
na estação de rádio da Póvoa
de Varzim. A vinda inseriu-se na Semana da Ciência e
Tecnologia e permitiu aos

mais novos terem contacto
com a atividade desenvolvida nos nossos estúdios,
onde também funciona a
redação do jornal Notícias
Onda Viva, por sinal em
hora de fecho desta edição.

SORTEIO DE PRÉMIOS NA ONDA VIVA
A PATRIPOVE vai levar a efeito, entre 16 de
setembro e 21 de outubro,
uma venda de bilhetes com
atribuição de prémios por
sorteio.

A Rádio Onda Viva apoia
esta iniciativa que é pomovida pela Associação de
Defesa e Consolidação do
Património Poveiro, entidade sem fins lucrativos que é

liderada por Odete Costa.
O sorteio será feito nas
instalações da ROV e mais
pormenores sobre o mesmo
serão divulgados muito em
breve.

Os entusiastas pequenos
ouvintes tiveram oportunidade de ver a paginação
das últimas notícias e ficaram a conhecer um pouco
do funcionamento da rádio. Até para o ano!
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OPINIÃO

(ENGIE)NHARIA JURÍDICA
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

“No sub judice, está em
causa (entre os mais) o crime
de fraude fiscal, para (indiciariamente, claro), como
ainda se assinala na mesma
resposta do Ministério Público à motivação do recurso,
“execução do qual a EDP e
o consórcio internacional liderado pela francesa ENGIE
prepararam, planearam e
edificaram uma engenhosa
construção jurídica que envolveu uma teia de sucessivas
operações de criação e fusão
de empresas para a concretização e dissimulação de um
negócio de compra e venda
de ativos (6 barragens), com
o único objetivo de não pagar
ao Estado os impostos que lhe
seriam devidos por esse negócio de compra e venda(…)”.
Quem escreveu estas linhas? Desta vez não fui eu,
não foi o Movimento Cultural da Terra de Miranda,
não foi o José Maria Pires.
Está plasmado no Acórdão
do Tribunal da Relação de
Lisboa, de 31 de Maio de
2022, que nega provimento
ao recurso interposto pela
empresa “M.-, S.A”, no pro-

cesso relativo ao negócio da
venda das Barragens da EDP
ao Grupo ENGIE, no Despacho proferido pelo Mm.
Juiz de Instrução Criminal.
Desde o início deste negócio, a venda das 6 Barragens da EDP à ENGIE, que
o Movimento Cultural da
Terra de Miranda e várias
personalidades chamaram
à atenção para o facto, incompreendido, de o mesmo
ter sido, vá-la saber-se porquê, isento do pagamento
dos respectivos impostos.
Em outros artigos expliquei, de forma simples,
porque entendo que são
devidos impostos, ou seja:
se a empresa A compra a
empresa B, ou se a Empresa A compra parte da Empresa B, este negócio está
sujeito ao pagamento de
impostos. Qual a razão para
este negócio ficar isento
dos mesmos?!!! Mas, agora
é a Justiça Portuguesa que
vem dizer, inequivocamente, que “o único objectivo,
das empresas, é não pagar
ao Estado os impostos que
lhe seriam devidos por esse

negócio de compra e venda”. A postura das empresas em questão e de alguns
intervenientes remete-nos,
infelizmente, para tempos
passados, nos quais as multinacionais tinham péssima
imagem junto das populações. Eram vistas como
empresas que se instalavam
nos países com o único objectivo de sugar as suas riquezas, explorar a mão de
obra barata e não deixar
nenhuma mais-valia nesses
países e, em alguns países,
até decidiam o rumo da política económica, mandando mais que os respectivos
Governos. Ao longos dos
anos, ao nível das instituições internacionais, foram
assinados vários acordos
de modo a “regulamentar”
o Investimento Directo Estrangeiro, protegendo os
investimentos, mas também
obrigando as empresas a
contribuir para o desenvolvimento sustentado desses
países, garantindo, de igual
modo, um conjunto de
direitos sociais aos trabalhadores. Confesso que, a

primeira vez ouvi falar deste negócio EDP/ENGIE, o
meu pensamento levou-me
para esses anos longínquos
e dei comigo a pensar, será
que passados estes anos todos estas empresas ainda
não aprenderam nada? Será
possível, em pleno Séc. XXI,
isto acontecer em países da
União Europeia? Estas empresas, pensam que podem
chegar aos países e fazer o
que bem entenderem. Acreditam que, por contratarem grandes escritórios de
advogados, intimidam as
pessoas. Claro que a culpa
não é delas, mas da incompetência da classe política
que se verga, vá - se lá saber
porquê, a seus pés. Desta
vez, pelos vistos, parece que
vai correr mal. Da leitura
dos autos ressalta aquilo
que sempre se defendeu, o
negócio em questão deverá pagar os impostos, que
são devidos, tal como os
demais negócios. Muitos
poderão pensar o contrário,
mas, nem as águas profundas, por mais profundas
que sejam, escapam à lei…

PELOSI
DANIEL SÁ FERREIRA

A situação internacional
parece degradar-se de dia
para dia. Não bastava o impasse que se vive na Ucrânia,
com o lento mas aparentemente ininterrupto avanço
russo, que se regista desde
que Putin abandonou a miragem da vitória total e de
Kiev e se concentrou na zona
leste da Ucrânia, o impacto
económico da guerra começou a ser sentido com todo o
seu peso no Ocidente.
Se, inicialmente, os tambores da guerra foram seguidos por todos de forma
entusiástica, o impacto da
crise energética e da inflação que, já estando no
horizonte antes da guerra,
foram por esta muito agravadas, está agora a ser sentido de tal forma que os ânimos começaram a serenar e
tudo a ser posto em causa.
A juntar a esta conjuntura já de si muito compli-

cada, houve recentemente
um episódio que contribuiu
para aumentar as nuvens
que já se encastelavam e escureciam o céu.
A viagem de Nancy Pelosi, “speaker” da Câmara de
Representantes dos EUA,
a Taiwan, foi de tal forma
num momento inoportuno,
por agudizar a relação entre os EUA e a China, que
até poderia ser um possível
parceiro na contenção da
Rússia, uma vez que se tem
mantido neutral na questão
da Ucrânia, que quase pareceu sabotagem da política
externa do próprio partido
e da administração Biden.
O presidente dos EUA
esclareceu imediatamente
que a viagem de Pelosi não
alterava a política externa
americana de “uma só China”, ou seja, de que nunca
reconheceria abertamente
a independência de Taiwan

no caso de esta ser declarada nestes termos, e que
se manteria o statu quo, ou
seja, apoio e diálogo não
oficial com as autoridades
sedeadas na ilha Formosa
e que continuam a se considerar a “China”, e diálogo
oficial com a Republica Popular da China (RPC), considerada único interlocutor
no cenário internacional.
Eventualmente, do lado da
RPC a ideia será integrar
Taiwan com base na fórmula “um país, dois sistemas”, mas essa ideia acabou
por redundar em fracasso
em Hong Kong. Do lado
de Taiwan, existem várias
tendências internas: uns
preferem declarar imediatamente a independência
como Taiwan, outros preferem manter o statu quo
e não provocar o gigante
do outro lado do estreito,
e existem também partidá-

rios da integração na China
Continental.
Convém esclarecer que a
quase totalidade dos países
do mundo (incluindo Portugal) reconhece a existência de uma só China, sendo
que esse é requisito para
se manter relações oficiais
com a China. Aliás, nas últimas décadas, desde que
a China se tornou uma superpotência, muitos foram
os países que, também por
pressão económica e diplomática, deixaram de reconhecer Taiwan e receberam
os benefícios da relação
diplomática direta com a
China.
Por tudo isso, a visita de
Nancy Pelosi neste momento parece profundamente
desavisada, por muito que
emocionalmente nos faça
sentir bem de momento.
A RPC não se deve esquecer.
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DIVERSOS

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 a ter
com a eletricidade!
É preciso estar atento e ter cautela na hora
de mexer com a eletricidade em nossa casa.
Qualquer desatenção ou falta de cuidado
pode gerar graves acidentes. Separamos
algumas dicas para te ajudar a evitar possíveis
incidentes:
1. Quando realizares qualquer conserto na
parte elétrica, desliga o disjuntor ou o “geral”
no quadro eletrico.
2. Nunca ligues ou uses aparelhos elétricos
com as mãos molhadas ou junto a espaços
humidos.
3. Retire a ficha da tomada dos aparelhos
eletrodomésticos quando os limpar e se
ficarem molhados secar muito bem antes de
os voltar a ligar.
4. Conserve os fios dos aparelhos elétricos em
perfeita condições de uso para evitar curtocircuito e choques.
5. Utilize protetores nas tomadas que ficam
ao alcance de crianças e ensinem-nas a não
mexer nelas.
6. Nunca apague fogo de curto-circuito
com água, pois ela é condutora de
eletricidade e pode colocar em perigo
quem entrar em contato com ela.

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS
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LAZER
ANEDOTAS
O Joãozinho chega a casa e diz ao pai:
– Pai, hoje recebi as notas!
– Então, onde estão elas? — disse o pai.
– Emprestei-as!
– Mas porquê?
– Porque o meu amigo queria assustar o pai dele.
A professora pergunta:
– Porque é que estás a coçar tanto a cabeça, Joãozinho?
O rapaz responde:
– É por causa de um piolho morto, professora!
– Tudo isso por causa de um piolho morto?
Ele responde:
– É que os parentes dele vieram ao velório!
O Joãozinho foi com o seu amigo ao médico e este perguntou-lhe:
– O que querem?
O Joãozinho respondeu:
– Senhor doutor, eu engoli um berlinde!
– E o teu amigo, o que quer?
– Está só à espera do berlinde. Era dele!
A mãe pergunta ao filho:
– Joãozinho, o que é que estás a estudar?
– Geografia, mãe.
– Então diz-me: onde fica a Inglaterra?
– Está na página 83, mãe.
Pergunta a professora na sala de aula:
– Joãozinho, cinquenta vacas passam por uma cidade. Morre
uma, quantas ficam?
– Fica uma. As outras seguem viagem.
A professora pede aos alunos que digam regras de bomcomportamento em restaurantes que já tivessem ouvido dos
pais.
– Portar-me bem! – disse um miúdo.
– Comer de boca fechada. -respondeu outra aluna.
Todos os alunos falaram, menos o Joãozinho. Então a
professora pergunta-lhe:
– O que que os pais dizem quando vais ao restaurante,
Joãozinho?
– Dizem para pedir algo barato!
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O TEMPO NA REGIÃO - 11 A 17 DE AGOSTO

ÚLTIMAS

JOVENS VILACONDENSES VÃO RECEBER
1,2 MILHÕES EM CHEQUES ‘EDUCAÇÃO’ E ‘CRECHE’
A Câmara Municipal de
Vila do Conde anunciou
ontem que vai avançar com
a atribuição do cheque-creche e do cheque-educação.
A medida vai entrar em vigor logo no início do ano letivo 2022-2023 e representará, segundo a autarquia,
“a disponibilização para as
famílias vilacondenses de
uma verba de, aproximadamente, um milhão e duzentos mil euros”. Este era
um dos compromissos assumidos pelo presidente Vítor Costa e “contribui para
ajudar a minorar as dificuldades com que as famílias
se vêm progressivamente
deparando”, independentemente da condição económico-social do agregado,
visando ainda ajudar o comércio local.
O Cheque-Creche apoiará todas as crianças a residir

e a frequentar creches ou
amas no concelho vilacondense, que não beneficiem
da medida de gratuidade prevista na Lei. Serão
abrangidas cerca de 760
crianças que terão direito a
250 euros cada uma.
O
Cheque-Educação
apoiará os alunos que frequentem a escolaridade
obrigatória em estabelecimentos de ensino público
do município e todas as
crianças que frequentem
os Jardins de Infância (setor público, solidário ou
privado) e residam em Vila
do Conde. O universo estimado é de cerca de 10.050
alunos (2.050 em idade pré-escolar e 8.000 dos ensinos
básico e secundário), sendo
o valor a atribuir de 100
euros por aluno. O apoio
visa a aquisição de material
escolar/didático ou outros

a candidatura à liderança
da Distrital do PSD e esse
é o mote para uma conversa que poderá ouvir no sábado às 13h e às 19h e no
domingo às 12h, ficando o
programa depois disponível
para escutar a qualquer momento no podcast no site da
Rádio Onda Viva.

‘Ave Lunae’, teatro de
marionetas, na Cividade de Terroso, às 14h30

12 agosto, sexta
‘Festa da Sardinha’,
pelo CDC Juvenorte,
junto ao Auditório da
Lota, até dia 15
‘O criado’, cinema,
Solar - Galeria de Arte
Cinemática, às 21h30

13 agosto, sábado
‘Pap’Arroz’, Festival
Gastronómico, no Largo da Igreja – Beiriz,
até dia 14

bens/produtos relacionados com a educação, tendo
a aquisição de ser feita em
livrarias/papelarias de Vila
do Conde.
O acesso ao Cheque-Creche e ao Cheque-Educação

será feito através de candidatura no site do Município de Vila do Conde, em
formulário próprio, com o
levantamento presencial do
cheque-oferta nos serviços
municipais.

ENTREVISTA AO CANDIDATO À DISTRITAL DO PSD
No próximo fim de semana a Onda Viva terá
Sérgio Humberto como
convidado do diretor José
Gomes Alves. O presidente da Câmara da Trofa é
o protagonista de mais
uma edição da Grande Entrevista. O autarca
apresentou recentemente

11 agosto, quinta

‘Olhó Boneco!’, Festival de Marionetas, no
Parque João Paulo II,
até dia 15
‘Com 2 paus se faz
uma jangada’, oficina,
Centro Ciência Viva de
V.Conde, às 15h30

15 agosto, domingo
Festas d’Assunção,
missa às 10h, procissão às 16h, espetáculo
com Zé Amaro às 22h

16 agosto, terça

‘Elvis’, cinema ao ar
livre, no Parque João
Paulo II, 21h
‘Mergulhe de cabeça
ou aterre de pé’, atelier,
praia de Mindelo, às
10h30

