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DESTAQUE

“É-AQUI-IN-ÓCIO” DESTACA MULHER E
TRAZ TEATRO À PÓVOA NO FINAL DO MÊS
Está a chegar mais um
“É-aqui-in-ócio”, festival
internacional que é organizado pela Associação
Cultural Varazim Teatro,
que este ano comemora
o 25º aniversário. A 13ª
edição vai decorrer entre 23 de setembro e 1 de
outubro, apresentando diversas peças de teatro que
colocam a mulher e a sua
importância na sociedade em plano de destaque.
O mote dos espetáculos
é ‘Uma Mesma Origem,
Um Só Ventre, A Nossa
Humanidade: Mulher’.
Além do apoio da Direção Geral das Artes, o
evento volta a ter como
parceira a Câmara da Póvoa de Varzim, cujo vice-presidente e vereador
com o pelouro da cultura,
Luís Diamantino, marcou
presença na conferência de imprensa que deu
a conhecer o programa,
tendo aproveitado para
reconhecer a vitalidade
e o empreendedorismo
da entidade promotora

nestes 25 anos de atividade
artística.
A abertura vai acontecer
com a estreia da peça ‘Veias
de Sal num Terra com Lágrimas de Mar’, pela anfitriã Companhia Certa, um
espetáculo muito especial
sobre a identidade poveira e
as gentes do mar, colocando
o foco na mulher, destacou
Joana Soares, diretora de
comunicação da associação
organizadora. Para ver nos
dias 23 e 24, às 21h30, ou
dia 25, às 17h, sempre no
Cine-Teatro Garrett.
O epicentro do festival é
precisamente o Garrett, palco da maior parte dos espetáculos, mas o certame também terá iniciativas diversas
no nº25 da Rua da Junqueira
(um pólo que acolherá mesas de reflexão e exposições,
tendo sido o local escolhido
para a apresentação), na Biblioteca Rocha Peixoto, no
Monumento de Evocação
da Lota e de Homenagem às
Mulheres do Mar e na Praça
do Almada.
O “É-aqui-in-ócio” sur-

ge no panorama cultural
como um festival ‘artivista’,
que junta a arte ao ativismo
social, sendo talvez o maior
do género no nosso país,
realçou o diretor artístico
Eduardo Faria.
O programa oficial pode
ser consultado no site da
Varazim Teatro. As entradas gerais custam 7 euros,

sendo de 5 euros para estudantes, reformados, menores de 25 anos e maiores
de 65 anos, desempregados, pessoas portadoras de
deficiência e grupos de 8
pessoas), enquanto os associados da Varazim Teatro e
da ACAPO pagam apenas
3,5 euros. Os passes gerais
estão disponíveis por 42

euros (inteiro), 30 euros
(com desconto) e 21 euros
(para associados da Varazim). Os ingressos estão
disponíveis nas lojas Fnac,
Worten e CTT, na BOL e
no balcão do Garrett.
A Rádio Onda Viva e o
Jornal Notícias Onda Viva
são parceiros oficiais do
certame.
Pub
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MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

DISCUTIDOS PROBLEMAS NA PRAIA DA LAGOA
O desaconselhamento
a banhos que vigorou na
Praia da Lagoa, na Póvoa
de Varzim, durante dois
dias em meados de agosto,
foi tema de discussão na
última reunião do executivo municipal. Recorde-se
que, na altura, a Autoridade Marítima Nacional
revelou que análises à qualidade da água indicaram
valores microbiológicos
acima dos parâmetros de
referência. Ora, o Partido
Socialista quis saber os
motivos para esta situação
ocorrer tradicionalmente
nas últimas épocas balneares naquela zona. O vereador João Trocado pediu
uma explicação e esta foi
dada por Aires Pereira. O
autarca justificou o sucedido com a sobrelotação
de uma bacia de retenção
devido à chuva intensa na
noite anterior ao dia da
análise: “Esta justificação
já foi dada, mas as pessoas
preferem lançar a dúvida. Aquela linha de água
atravessa muitos campos
agrícolas que são adubados com matéria orgânica.
Nós temos um dispositivo
de segurança, uma caixa
própria para bombar aquilo que é o caudal normal,

mas nada resiste quando
acontecem situações anormais de chuva”.
Depois de escutar o edil,
face à importância turística
daquele local e para preservar a saúde pública, João
Trocado deixou um apelo:
“Não queremos ocultar o
que se passa e temos de resolver o problema. Apresentamos uma recomendação
para que a bacia de retenção possa ser aumentada ao
nível da capacidade, para
reduzir a probabilidade de,
havendo chuva a mais, ela
não funcione e não possa
bombear para o saneamento, evitando descarregar no

mar. Esperamos que isto
seja avaliado e o investimento feito”.
Aires Pereira admitiu que
algo terá de ser feito dentro
das condições existentes naquela zona para acabar com
este problema recorrente,
mas recordou que estes fenómenos multiplicaram-se
pela costa portuguesa nas
últimas semanas.
‘GOLFINHOS’ APOIADOS
A época balnear está quase a acabar na zona norte
(termina a 11 de setembro) e para a relativa tranquilidade destes quase três

meses de atividade muito
contribuiu o trabalho dos
diversos elementos dos
Golfinhos – Associação de
Nadadores Salvadores.
A entidade viu a autarquia poveira aprovar na
última reunião do executivo um apoio financeiro
de 45 mil euros para o desenvolvimento do Plano de
Atividades para o corrente
ano. Entre estas esteve a
vigilância das praias não
concessionadas no concelho poveiro neste verão e
esse trabalho, apelidado
de notável por Aires Pereira, evitou acidentes graves,
realçou o edil.
ORÇAMENTO SOBE
A Câmara da Póvoa de
Varzim teve novamente de
proceder a uma alteração às
Grandes Opções do Plano e
Orçamento do exercício de
2022. Esta terceira modificação deveu-se ao acréscimo de fundos comunitários
que chegam de candidaturas que foram recentemente
aprovadas. Além de dinheiro proveniente da transferência de competências no
setor da educação, o edil
Aires Pereira explicou que
são verbas que chegam do

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e do
1º Direito – programa de
apoio ao acesso à habitação/COMPETE 2020,
provocando um aumento
significativo do orçamento municipal.
TRANSPORTES
A Câmara da Póvoa de
Varzim tem a expetativa
que seja brevemente concluída a transformação
no modelo de operação
dos transportes públicos
na Área Metropolitana do
Porto. O processo da unidade que também envolve Vila do Conde avança
para a assinatura do respetivo contrato e visto
do Tribunal de Contas,
revelou o autarca poveiro.
Aires Pereira reconheceu que este tem sido um
processo demorado devido a várias vicissitudes
e impugnações dos concorrentes, mas acredita
que está perto de chegar
a bom porto. O edil sublinha que uma mais-valia
será a futura substitição
dos transportes escolares
pela reformulada e redimensionada redes de
transportes urbanos.

ADESÃO À FEDERAÇÃO DE SÍTIOS CLUNIACENSES
O executivo municipal
aprovou a adesão da Póvoa de Varzim à Federação
Europeia de Sítios Cluniacenses. Isto porque foi em
São Pedro de Rates que
existiu o primeiro mosteiro cluniacense masculino
em território português.
A entidade integra vários
municípios de diferentes
países da Europa e tem por

objetivo fazer um recenseamento dos sítios cluniacenses e criar uma rede entre
eles, para valorizar a memória, a história e o património cluniacense e intervir
no quadro do turismo cultural e do desenvolvimento
cultural sustentável.
A secular ligação poveira à Ordem de Cluny sairá
reforçada com esta decisão

que foi justificada pelo edil
Aires Pereira como uma
forma de fomentar e dinamizar a história da vila de
Rates. Este assunto reuniu
o consenso na reunião realizada ao final da tarde de
ontem, tendo o porta-voz
da vereação socialista, João
Trocado, realçado a possibilidade de o monumento nacional vir a ser considerado

património mundial pela
UNESCO.
O tema vai agora ser levado à Assembleia Municipal,
mas já é certo que a Póvoa
de varzim, através de São
Pedro de Rates, vai reforçar
a posição na rede de sítios
cluniacenses da Europa, oficialmente designada como
“Grande itinerário cultural
europeu”.
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MUNICÍPIO

EXECUTIVO APROVA OFERTA DE LIVROS DE
ATIVIDADES A QUEM TEM DIFICULDADES
A Câmara da Póvoa de
Varzim vai voltar a apoiar
a aquisição gratuita do material escolar e dos livros de
atividades (complementares
aos manuais já oferecidos
pelo Estado) aos alunos
com escalão 1 do 1.º Ciclo
do Ensino Básico. O executivo também aprovou a
comparticipação em metade do preço aos alunos com
escalão 2. O apoio totaliza
cerca de 30 mil euros e foi
uma das medidas no campo da educação aprovadas
por unanimidade na última
reunião, realizada na passada semana.
No entanto, os vereadores
do Partido Socialista defenderam que a autarquia deveria ir mais além e oferecer
estes livros de atividades a
todos os estudantes do concelho sem distinguir a questão financeira das famílias.

João Trocado entende que
o município “dispõe de capacidade económica para o
fazer” e que isso iria de encontro ao que é feito com a
oferta dos livros existente a
nível nacional.
Aires Pereira considerou
que a recomendação deixada pelo PS “é injusta”. O
presidente eleito pelo PSD
acusa a oposição de apenas
estar disponível para ofertas
deste género e reitera que a
política local passa por ajudar somente “quem mais
precisa”. Este foi um dos
temas discutidos na última
sessão do mês de agosto,
que serviu ainda para aprovar o Plano de Transportes
Escolares para o ano letivo
2022/2023.
OUTRAS DECISÕES
O setor educativo bene-

ficiou ainda de mais duas
decisões que foram destacadas pelo presidente Aires
Pereira.
Uma prendeu-se com a
delegação de competências
nos diretores dos agrupamentos de escolas de Aver-o-Mar e Campo Aberto
- Beiriz para tratar das Ati-

vidades de Enriquecimento
Curricular.
Também foi aprovado um
protocolo de colaboração
com as duas escolas secundárias da cidade para a criação de dois centros tecnológicos especializados.
A propósito da recente
transferência de competên-

cias, o vereador socialista
João Trocado destacou a
mais-valia de a autarquia
poder agora contratar pessoal técnico auxiliar de
forma célere e resolver problemas crónicas de falta de
funcionários como vai suceder, por exemplo, na escola Rocha Peixoto.
Pub

Consultas de Especialidade
Clínica Geral |Cirurgia Plástica | Dermatologia
Pediatria | Otorrinolaringologia | Psiquiatria

Unidade Diferenciada Medicina Dentária
Unidade Diferenciada Saúde Mental
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Rua Patrão Lagoa 12
Póvoa de Varzim
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CAMISOLA POVEIRA: CERIMÓNIA
DE CERTIFICAÇÃO E NOVO CURSO
É já esta sexta, dia 9 de
setembro, às 21h30, que o
Palco de Pedra do Largo
do Passeio Alegre acolhe
a Cerimónia de Certificação da Camisola Poveira.
Este será o culminar de
um processo que começou
em março do ano passado,
promovido pelo Município da Póvoa de Varzim,
com vista à proteção do
património imaterial local
e preservação da qualidade histórica desta peça

tão simbólica para o concelho. O evento vai realizar-se num ambiente festivo,
animado com momentos
culturais e musicais acompanhados da presença das
artesãs poveiras certificadas
e do edil Aires Pereira.
Entretanto, se pretende
aprender a fazer camisolas
poveiras tem agora mais
uma oportunidade já que a
Câmara anunciou a abertura de inscrições para o
terceiro curso ocupacional

que vai decorrer este mês de
setembro.
O município adianta que
“vai voltar a aumentar o
número de vagas e horários, mantendo a diferenciação das turmas por níveis de aprendizagem, para
continuar a garantir uma
evolução mais gradual e especializada das nossas formandas”.
A autarquia justifica que
a aposta passa “pela transmissão a novas gerações

do saber-fazer e da importância histórica de um dos
símbolos mais marcantes
do concelho.”
Até agora já foram dadas
aulas a “centenas de pessoas” e quem quiser entrar
para os novos cursos deve

fazer a inscrição presencialmente no Centro Póvoa Empresas ou no Posto de Turismo. Também
pode consultar o site do
município onde encontra
um meio informático para
concretizar essa matrícula.

FECHOU HISTÓRICA LOJA POVEIRA
COM MEIO SÉCULO DE ATIVIDADE
O fim do passado mês
de agosto trouxe também
o fim da Casa Mandim. A
famosa loja poveira com
uma longa história dedicada à venda de CD’s, Vinis,
Cassetes e DVD’s encerrou
a atividade.
O fecho de portas deu-

-se após 55 anos de dedicação à música, tendo sido
uma das mais bem sucedidas no ramo durante as
últimas décadas do século
passado, chegando a servir
de informadora para o Top
de Vendas das rádios.
O estabelecimento co-

mercial, situado no Largo
David Alves e liderado por
Lucília Martins Coutinho,
recebeu nos últimos dias
vários clientes que fizeram
questão de se despedir e
aproveitar a liquidação total que pretendeu escoar os
stocks existentes.
Pub
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FESTA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM REGRESSOU
O passado fim de semana registou o regresso das
festas de Nosso Senhor
do Bonfim na Póvoa de
Varzim. Este ano a procissão teve uma alteração
no percurso, que permitiu
a passagem pela Praça da
República. Esse acrescento estendeu mais o cortejo de domingo, que foi o

ponto alto de um programa
que começou este sábado
num festival de folclore
com as presenças dos ranchos representativos dos
bairros Norte, Sul e Matriz.
A missa festival dominical
foi presidida pelo padre
Avelino Castro e a procissão com quatro andores
(Sr. Bonfim, Sr. Ressuscita-

do, Santo António e NS. do
Emigrante) e mais de uma
centena de figurantes animou a tarde. Junto à Capela
as ruas foram embelezadas com tapetes coloridos,
num trabalho minucioso
que foi preparado durante vários dias. O programa fechou com o beija-pé
na passada segunda-feira.

INVASÃO HARLEY-DAVIDSON
À PÓVOA DE VARZIM
Durante três dias a Póvoa
de Varzim acolheu centenas
de participantes no Encontro Nacional de Harley-Davidson, a conhecida marca
de motos. Entre sexta-feira
e domingo, a zona envolvente à Fortaleza foi o epicentro deste megaevento

que despertou a curiosidade dos transeuntes perante
o aparato de tantas potentes
máquinas que coloriram a
Avenida dos Descobrimentos e o Largo do Passeio
Alegre. Além da gastronomia poveira, os participantes tiveram oportunidade

de visitar importantes locais
do concelho, como a vila de
São Pedro de Rates, num
evento onde não faltou a
música, com destaque para
o concerto da banda GNR,
de Rui Reininho. A despedida foi feita com o tradicional desfile das bandeiras.
Pub
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OP Automóveis, Lda
Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde
TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

www.opautomoveis.com
facebook.com/opautomoveis
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e Tratamentos Espirituais
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FREGUESIAS

MORADORES DE AVER-O-MAR RECLAMAM OBRAS
Um grupo de moradores
de Aver-o-Mar entregou
uma petição a solicitar à
autarquia a realização de
obras de requalificação no
Aldeamento de Santana e
na zona envolvente. O documento conta com 78 assinaturas e foi dirigido aos
presidentes da Câmara e
da Assembleia Municipal,
sendo Ana Rita Sencadas a

primeira signatária.
Os residentes alegam a
“falta de condições e infraestruturas necessárias”.
Na informação enviada
à Onda Viva é detalhada
“a falta de sarjetas para as
águas pluviais, a alta irregularidade do piso, a falta
de pavimentação de partes
das ruas do aldeamento, a
iluminação insuficiente no

cruzamento com a Rua
do Escudeiro”, apelando à urgente necessidade
de intervenção. No texto
é sublinhado que esta é
uma “situação que ocupa
a preocupação dos moradores há bastantes anos”,
sendo recordada outra solicitação coletiva de 2011
dos moradores da Rua Nº4
com o mesmo objetivo.

MUNDIAL DE KARATE ESCOLA DE LAUNDOS (SRª SAÚDE)
VAI SER TRANFORMADA
FOI PREPARADO
EM CRECHE E BERÇÁRIO
EM AGUÇADOURA
Aguçadoura foi palco
de um estágio de preparação da seleção nacional
da LPKS que vai competir no Mundial de Karaté
Shotokan em Inglaterra. A
competição está agendada
para o próximo fim de semana e foi na vila poveira
que foram feitas as últimas
afinações do grupo. Mais
de 50 karatecas de vários
pontos do país passaram

cá o último fim de semana de agosto a treinar no
pavilhão multiusos da freguesia. 8 atletas do CKA
Póvoa de Varzim irão
competir em Liverpool segunda a convocatória que
já tinha sido divulgada:
Eva Flores, Rita Ribeiro,
João Ribeiro, Mário Silva,
Luciano Novo, Guilherme
Lopes, Ricardo Lopes e
Rodrigo Morim.

Já foi assinado o contrato
de investimento social na
área da infância que prevê
a requalificação total da Escola Básica n.º 2 de N. S.ª da
Saúde.
O acordo entre o Município da Póvoa de Varzim e
o Governo foi oficialmente estabelecido na passada
sexta-feira. Aquele equipamento situado em Laundos
terá como destino a criação
de uma creche e um berçário, com capacidade para
acolher 42 crianças.
A vereadora da Coesão
Social, Andrea Silva, representou a autarquia na formalização deste reforço de
mais valências e respostas
sociais no concelho numa
sessão presidida pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Ana Mendes Godinho, e
pelo Secretário de Estado
do Planeamento, Eduardo

Pinheiro.
Esta empreitada insere-se no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência
(PRR) e tem um custo total
de 620 mil euros, contando
com um apoio financeiro de
406 mil euros.
Além da creche e berçário, o investimento vai
permitir dotar a freguesia
lanutense de um jardim de

infância com duas salas de
atividades, com capacidade para receber 50 crianças
entre os 3 e os 6 anos, assim como criará um centro
ocupacional para idosos,
vocacionado para promover
o envelhecimento ativo e o
bem-estar na terceira idade.
A data de conclusão do
projeto foi apontada para o
final de 2023.

Pub
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FREGUESIAS

SINALIZAÇÃO NA A28
VALORIZA VILA DE RATES
A Junta de Freguesia de
S. Pedro de Rates manifestou o regozijo por finalmente ter sido colocada
sinalização na auto-estrada A28 (Porto-Viana do
Castelo), sobretudo no nó
que serve também para o
acesso à A7 (Póvoa - Famalicão), com a indicação
da existência da igreja da
vila, “um dos mais belos
exemplares do Românico
em Portugal”.
A obtenção da sinalização chega “após um pro-

cesso longo e que exigiu
muito empenho e investimento da Câmara da Povoa de Varzim” e significa

o “concretizar de um sonho
da Junta de Freguesia e da
população de Rates”, salientou o autarca Paulo João.

VIA DE D. SANCHO AVANÇA EM ARGIVAI
Em Argivai continua a
nascer a Ecovia de D. Sancho I, mesmo nos limites do
concelho poveiro e na fronteira com Vila do Conde.
A obra está a avançar a
bom ritmo, conforme mos-

tram as mais recentes imagens reveladas pela junta
da União de Freguesias que
também engloba Beiriz e a
Póvoa de Varzim.
O renovado caminho
rural fará a ligação entre o

lugar de Quintela e a Viela
das Calçadas num roteiro
interessante que passa por
várias zonas florestais e
agrícolas.
Após a conclusão dos
trabalhos será possível ca-

minhar, correr ou pedalar
num percurso que o autarca
Ricardo Silva já defendeu
ser “de uma beleza arrebatadora”, destacando-se “os
muros de pedra amontoada
e os esteios de granito”.
Pub

LAUNDOS FESTEJOU SÃO FÉLIX
A freguesia de Laundos
esteve em festa no fim de
semana passado com a
romaria a S. Félix. Depois
da missa solene na manhã
de domingo, o ponto alto
sucedeu de tarde com a
procissão. O cortejo, com 7
andores, saiu do Santuário
da Senhora da Saúde em
direção à Capela, subindo o monte com dezenas
de figurados. A abertura
esteve a cargo da fanfarra
dos Escuteiros do Agrupamento 570 e no final tocou
a Banda Velha União Sanjoanense.
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OCORRÊNCIAS

TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA ANTIGA MACONDE
A Polícia Judiciária deteve um homem de 27 anos
por ter tentado matar outro indivíduo “no interior
das instalações devolutas
da fábrica Maconde, em
Vila do Conde”, na rua 5
de outubro. Foi a própria
PJ que adiantou em comunicado o que terá ocorrido.
Cerca das quatro da tarde
do último sábado de agosto, os dois homens envolveram-se numa “altercação” por causa da compra
a crédito de droga. O agora
suspeito,conta a polícia,
“desferiu uma navalha-

da no peito da vítima, um
pescador de 34 anos, que se
encontra hospitalizado em
virtude dos ferimentos sofridos”. A investigação levou
os inspetores a proceder à
detenção, fora de flagrante
delito, do autor que “é toxicodependente e dedica-se
à venda” de droga a outros
consumidores e “tem antecedentes por trafico” e “detenção de arma proibida”.
Por decisão da autoridade
judiciária competente, o
arguido vai aguardar o julgamento em prisão preventiva, revelou a PJ.

PSP APREENDE
CENTENAS DE
DOSES DE DROGA
A PSP fez mais quatro detenções relacionadas com o
combate ao crime de tráfico
de droga na região.
A mais recente sucedeu
na manhã do passado sábado, dia 3, às 11h45, na rua
Dominguez Alvarez, no

Porto, onde um homem de
55 anos, cantoneiro e residente em Vila do Conde,
foi apanhado com 54 doses
de heroína e 25 doses de
cocaína, tendo sido ainda
apreendida a quantia de 509
euros.
Outro caso divulgado aconteceu na tarde da
passada sexta-feira, pelas
15h30, altura em que um
feirante de 32 anos, residente na Póvoa de Varzim,
foi intercetado na rua da
Madeira, no Porto, na posse
de 22 doses de haxixe e 21
doses de liamba.

Outra situação surgiu
na madrugada do passado
dia 29, às 2h48, na Avenida José Régio, em Vila do
Conde, onde um homem
de 22 anos, residente no
Porto, foi apanhado na
posse de 1616 doses de
haxixe.
Já na anterior sexta-feira de manhã, pelas 9h55,
também um pescador de
49 anos, residente em Vila
do Conde, foi intercetado
na rua António Bessa Leite, no Porto, com 51 doses
de heroína e 15 doses de
cocaína.

HOMEM RESGATADO POR SURFISTA NA PRAIA DA ESTELA
Um homem com cerca
de 50 anos teve ser socorrido na manhã do passado
dia 29 na praia da Estela.
Na sequência de um alerta recebido pelas 11h17,
através do Centro de
Coordenação de Busca e
Salvamento Marítimo, foram ativados para o local
os elementos do Projeto
“SeaWatch”. O indivíduo
entrou em dificuldades na
água e foi resgatado em
estado inconsciente para
terra por um surfista, segundo revelou a Autoridade Marítima Nacional.
A vítima foi inicialmente
assistida por um nadador-salvador da praia
adjacente, com recurso
a oxigeneoterapia, até à
chegada dos elementos da
Associação “Delfins”, que
também administraram

oxigénio e estabilizaram o
homem. Este foi posteriormente levado, em estado estável, por uma ambulância
dos Bombeiros Voluntários
da Póvoa de Varzim para o
hospital. O Comando-local
da Polícia Marítima tomou
conta da ocorrência.

Póvoa de Varzim apreendeu
na passada semana quatro
artes de pesca durante uma
ação de fiscalização.
Os elementos do Comando-local detetaram quatro
“palangres” que se encontravam em situação de infração por não apresentarem a devida sinalização e
identificação.
A Autoridade Marítima
Nacional revela que foram

elaborados os respetivos
autos de notícia, tendo sido
apreendidas, como medida
cautelar, as quatro artes de
pesca, com um total de 600
metros de comprimento,
bem como diverso pescado
que, por se encontrar vivo,
foi devolvido ao habitat natural.
No decorrer desta ação
foram também fiscalizadas
quatro embarcações de recreio, três das quais com
cinco praticantes de pesca
submarina a bordo, não
tendo sido detetada qualquer infração.

conde “auxiliou na tentativa de salvamento de um
golfinho que lutou contra
as redes de pesca”.
O caso aconteceu na
Praia do Turismo, em
Vila do Conde, na passada semana, envolvendo
também, na operação de
resgate, nadadores-salvadores e banhistas.

GOLFINHO PRESO
EM REDES

APREENDIDAS ARTES
DE PESCA QUE NÃO
ESTAVAM SINALIZADAS

A equipa velocipédica
que a Polícia de Segurança Pública tem na zona da
Póvoa de Varzim / Vila do

A Polícia Marítima da

TRÊS DETIDOS EM OPERAÇÃO POLICIAL NA REGIÃO
Três pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública numa
operação que decorreu nas
cidades de Vila do Conde e
da Póvoa de Varzim.
Duas detenções estão

relacionadas com a falta de
habilitação legal para a condução de automóveis e outra
deveu-se à condução sob
efeito do álcool. Estes casos
surgiram numa ação em que
foram fiscalizados 42 condu-

tores e respetivas viaturas,
sendo que 26 foram submetidos ao teste de álcool
no sangue e foram ainda
encontradas 11 infrações ao
Código da Estrada e demais
legislação rodoviária.

A PSP também averiguou
a situação de 24 vigilantes
no âmbito da fiscalização do
exercício da atividade de segurança privada, que culminou com dois Autos de Notícia por contraordenação no

âmbito da legislação que
regula o funcionamento
dos estabelecimentos. Foi
registado ainda um auto
de ocorrência por consumo de estupefacientes.
Pub
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DIVERSOS

INQUÉRITO CONSIDERA QUE MORTE DE
BERTO VAREIRO FOI ACIDENTE DE TRABALHO

A morte de José Alberto
Novo Vareiro, enquanto
trabalhava num barco de
pesca na Irlanda, foi considerada um acidente de
trabalho num inquérito
judicial concluído na passada semana, revelou a
presidente da Associação
Portuguesa da Irlanda à
Agência Lusa. O pescador
de 53 anos, das Caxinas,

morreu afogado após cair
ao mar enquanto trabalhava a bordo do barco “Cú Na
Mara” na manhã de 1 de julho de 2016.
Maria Manuela Silva está
a prestar assistência à família da vítima e a decisão
agora tomada poderá ajudar na argumentação de um
caso cível que está previsto
começar em janeiro para

tentar obter uma indemnização. O inquérito pretendeu apurar as circunstâncias da morte, já que esta
não teve uma causa natural.

“O armador reconheceu
pela primeira vez que o barco tinha problemas porque
meses depois do acidente
foram feitas remodelações
profundas para ficar mais
seguro”, disse a dirigente à
Lusa.
O advogado que está a
assistir a família recolheu
testemunhos
indicando
que ‘Berto’ Vareiro, como

era conhecido, não tinha
colete salva-vidas nem capacete, como está previsto
nas regras de segurança,
tendo os pescadores a bordo, incluindo um irmão
da vítima, sido convencidos pelo armador a dizer
o contrário para facilitar
a indemnização pelo seguro, algo que acabou por
não suceder.

ARCEBISPO FEZ NOMEAÇÕES NO ARCIPRESTADO

O Arcebispo de Braga,
D. José Cordeiro, anunciou diversas mudanças de
sacerdotes no Arciprestado Póvoa de Varzim / Vila
do Conde devido a “novas
necessidades pastorais”.
As alterações afetam sobretudo paróquias situadas administrativamente

(na geografia civil) no concelho de Vila do Conde.
Delfim Teixeira Afonso
assume a Igreja da Junqueira (S. Simão e Judas Tadeu),
onde já se encontra em “In
solidum”, uma missão de
auxílio que desempenhou
também em Touguinhó e
Bagunte. Ainda para Jun-

queira, Manuel Vieira passa
a ter funções de Vigário Paroquial.
Para Bagunte (Santa Maria) é nomeado o padre Fernando Alberto Torres, que
já tinha a cargo Ferreiró,
Parada e Outeiro Maior,
enquanto José Figueiredo
de Sousa, pároco de Beiriz

e Argivai (na Póvoa de Varzim) e de Rio Mau (Vila do
Conde), passa também a ter
a cargo a paróquia de Touguinhó (Divino Salvador).
Dispensado da paroquialidade que desempenhava
“in solidum” em Bagunte,
Junqueira e Touguinhó fica
o padre Miguel Quissua

Quissola.
Na lista do arcebispo
emitida aparece ainda a
nomeação de Paulo César
Pereira Dias, prior de Vila
do Conde, como capelão
da Santa Casa da Misericórdia local, algo que,
neste caso, é uma formalização da função.

MANIFESTAÇÃO DE FÉ VOLTA ÀS RUAS DA ZONA NORTE
Está de regresso a Procicissão de São José às ruas
da Póvoa de Varzim. A
tarde do próximo domingo será palco de mais uma
manifestação de fé dos paroquianos de São José de
Ribamar e de quem se quiserem associar. O cortejo
terá cinco andores (N.Srª.
das Boas-Novas, N.Srª. de
Fátima, Sagrado Coração
de Jesus e São José) que
irão percorrer o centro e a
zona norte da cidade.
Pub

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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VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

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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REGIÃO

CANDIDATO À DISTRITAL DO
PSD EM PÉRIPLO REGIONAL
Sérgio Humberto é candidato à liderança da distrital do Porto do PSD e a
incursão pelas concelhias
levou-na noite da passada
terça-feira a uma paragem
em Vila do Conde. O também presidente da Câmara
da Trofa veio falar com os
sociais-democratas locais
antes das eleições de 24 de
setembro. A sessão decorreu na sede vilacondense
do partido que é localmente dirigido por Luí-

sa Maia. Com estas ações,
Sérgio Humberto pretende
estar próximo dos militantes e das populações, sendo
que o candidato à distrital
tem no horizonte as próximas eleições autárquicas em
2025. Para esse sufrágio, o
político trofense vai colocar
a fasquia elevada no sentido de recuperar algumas
autarquias que nos últimos
escrutínios fugiram ao PSD.
Um dos maiores desafios
estará precisamente em

Vila do Conde, uma terra
tradicionalmente socialista
nas votações para a Câmara
Municipal, mas na qual o
PSD tem liderado algumas
juntas de freguesias. A viagem de Sérgio Humberto
também o trará à Póvoa de
Varzim no próximo dia 14,
uma quarta-feira, também
às 21h30, para escutar os
militantes locais que neste
mandato são liderados por
Luís Diamantino.

INICIATIVA LIBERAL ATENTA AOS PROBLEMAS LOCAIS
João Cotrim Figueiredo
escolheu a Póvoa de Varzim e Vila do Conde para
prosseguir com as Rotas
Liberais, eventos políticos
promovidos pelos núcleos
territoriais que contam com
a presença do presidente da
Iniciativa Liberal. O líder do
partido aproveitou o último
fim de semana para contactar diretamente com questões relevantes para a população dos dois concelhos
nas áreas do comércio, agricultura, pesca e indústria.
O programa englobou uma

visita aos comerciantes do
mercado da Póvoa de Varzim, uma reunião com representantes de várias associações da pesca, uma mesa
redonda sobre “Nómadas
digitais e o seu impacto na
economia local” no Centro
de Memória, uma caminhada na marginal com membros dos diversos núcleos
liberais do Vale do Ave,
uma visita à AgroSemana
com reunião de trabalho e
encontros com empresas
(NELO e Bodegão), entre
outras atividades.
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VILA DO CONDE

JOVENS COM FIM DE SEMANA EM CHEIO
A Câmara Municipal de
Vila do Conde continua
empenhada na promoção
da candidatura a Capital
Europeia da Juventude
em 2026. Além das várias
iniciativas preparatórias
em curso, no próximo fim
de semana realiza-se um
evento que pretende precisamente mobilizar os
jovens da região. O Parque da Cidade João Paulo
II, nas Caxinas, será palco
da Festa da Juventude. A
iniciativa terá como pontos altos os concertos de
Chico da Tina e da Banda
CruzaMente, o espetáculo
dos Criadores Show Tik
Tok, DJ Tiago Mendes, atividades radicais, conversas, graffiti colaborativo e
street food.
Para além da música e da
diversão, o momento será
também de partilha de
ideias e reflexão nas “Conversas à Sombra” sobre os
temas do ambientalismo e
do desporto, com as convidadas Joana Guerra Tadeu
- ambientalista imperfeita,
a ambientalista Patrícia
Azevedo, o surfista Tiago
Pires e a nadadora olímpica Catarina Monteiro.
A arte urbana tem também expressão através de
um mural de grafitti colaborativo, numa atividade
aberta a todos e dirigida
pelo graffiter vilacondense
Petrus Von Tricht. A entrada é gratuita.
10 setembro (sábado)
11h - Abertura - atividades Radicais, Graffiti Colaborativo e Street Food

17h - “Conversas à Sombra” - Ambientalismo
Convidadas: Joana Guerra Tadeu - Ambientalista
Imperfeita e Patrícia Azevedo
19h - DJ SET Tiago Mendes
21h30 - Concerto Chico
da Tina
11 setembro (domingo)
11h - Abertura - atividades Radicais, Graffiti Colaborativo e Street Food
16h - “Conversas à Sombra” - Desporto
Convidados - surfista Tiago “Saca” Pires e a nadadora
olímpica Catarina Monteiro
17h30 - Espetáculo Criadores Show Tik Tok
19h - Concerto Banda
Cruzamente
TRÂNSITO
CONDICIONADO
No âmbito das obras do
empreendimento “BELAMAR” para a execução de
redes de abastecimento de
água e águas residuais, o
trânsito está condicionado
desde o início desta semana. Na primeira fase, cer-

PRÉMIO EM ESPANHA
A Companhia de Circo
Contemporâneo e Dança
“Coração nas Mãos” conquistou o Prémio “Melhor
Espetáculo de Rua” na 25ª
edição da Feira Teatro de
Castilla Y Leon 2022, em
Ciudad Rodrigo (Salamanca, Espanha). Uma
distinção que reconheceu
a qualidade do espetáculo

intitulado “Chá das Cinco”,
uma criação e interpretação de Daniela Leite Castro,
Joana Martins, Marta Costa
e Rita Carmo Martins. Nesse certame esteve também
outra companhia localizada
em Vila do Conde, a Lafontana - Formas Animadas
com o Teatro Tuk-Tuk “O
Vaqueiro que não mentia”.

ca de 7 dias, o trânsito está
interrompido na Rotunda
dos Fundadores no acesso
à Av. Dr. Mário Soares, no
sentido Poente Nascente do
acesso à A28. Posteriormente, o trânsito será cortado na
Av. Dr. Mário Soares entre
a Rotunda do Desporto e a
Rotunda dos Fundadores,
no sentido Nascente - Poente de acesso ao centro de
Vila do Conde e Póvoa de
Varzim. a autarquia solicita
aos utentes das vias condicionadas a compreensão
pelos transtornos causados,
assim como colaboração no
respeito pela sinalética.
CIVIDADE
DE BAGUNTE
A Câmara de Vila do
Conde prossegue o trabalho
de valorização da Cividade
de Bagunte e da área envolvente. Com esse intuito
já se iniciaram os trabalhos
de pavimentação da rua da

Cividade e do parque de
estacionamento de autocarros. A autarquia considera
que esta obra terá um impacto muito positivo sobre
a gestão daquele espaço arqueológico, bem como para
quem transita no referido
arruamento.
A Cividade de Bagunte é
Monumento Nacional desde 1910 e trata-se de um
povoado fortificado construído antes da chegada dos
romanos à Península Ibérica. Se ficou curioso e ainda
não conhece o local, pode
fazer uma visita e obter mais
informações pelo email ‘arqueologia@cm-viladoconde.pt’ ou pelo telefone 252
248 468.
Refira-se que nas últimas
semanas decorreram novamente escavações num trabalho da responsabilidade
do Gabinete de Arqueologia
da Câmara, com a colaboração de alunos das licenciaturas de Arqueologia das
Universidades do Porto e de
Coimbra e um estudante do
ensino secundário. Foi feito
o alargamento de uma área
já intervencionada em anos
anteriores e que é contígua
à zona escavada nos anos 40
do século passado por Fer-

nando Russel Cortez. Foi
também intervencionado
um núcleo habitacional
que já foi datado entre os
séculos I A.C. e I d.C.
‘STREET MARKET STOCK OFF’
O ‘Street Market - Stock
Off ’ Vila do Conde voltou a ser promovido pela
Junta de Freguesia de Vila
do Conde com o apoio
da Câmara Municipal. As
duas entidades colocaram
de pé a terceira edição do
evento em parceria com
lojas do comércio tradicional, sobretudo da zona das
Caxinas e Poça da Barca. A
iniciativa decorreu durante quatro dias na Avenida
Infante D. Henrique, junto
ao Monumento ao Pescador, tendo sido visitada por
centenas de pessoas, nomeadamente o presidente
da Junta, Isaac Braga, e o
presidente da Câmara, Vítor Costa, que realçaram a
vontade de ajudar a economia vilacondense. O evento foi do agrado dos lojistas participantes, como de
resto fizeram questão de
manifestar durante a visita
dos autarcas.
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AGROSEMANA

TODOS OS CAMINHOS LEVARAM
À FEIRA AGRÍCOLA DO NORTE

Foi um sucesso o regresso da Agrosemana,
a oitava edição da Feira
Agrícola do Norte que decorreu na sede do Grupo
AGROS. Durante quatro
dias, milhares de pessoas
rumaram a Argivai para
participar neste evento de
referência para o setor, que
mais uma vez quis reforçar a promoção do leite e
valorizar a atividade agropecuária, exibindo uma
grande variedade de produtos de excelência, desde
laticínios, vinhos, azeites
e doces regionais. Profissionais do setor da fileira
do leite e o público em
geral tiveram disponível
um programa que englobou atividades diversas e
muito concorridas (como
seminários e workshops,
a caminhada solidária, a
gincana de cavalos, a cãominhada, a demonstração canina e a gincana de
tratores), sem esquecer as
dezenas de expositores e
stands (de empresas, asso-

ciações, laboratórios, entidades públicas e privadas),
espaços de restauração e
zona infantil que permitiram passar boas horas de
diversão e convívio. Destaque para a elevada adesão
registada no Concurso da
Raça Holstein-Frísia e para
o interesse demonstrado
pelos mais novos junto dos
mais de 400 animais (de espécies da quinta, de vacarias
e até cavalos e póneis) que
estiveram em exposição.
Vários elementos do
Governo e dos partidos
políticos também fizeram
questão de se associar, colocando na agenda uma
deslocação ao certame que
nasceu em 2013 e só não
decorreu nos últimos dois
anos devido à pandemia da
Covid-19. Logo na abertura, destaque para a visita
da Ministra da Coesão Territorial e dos presidentes
das Câmaras Municipais
de Vila do Conde, Póvoa
de Varzim, Esposende, Barcelos, Maia e Matosinhos.

Ana Maria Abrunhosa
afirmou que “ser agricultor
hoje não é o mesmo que era
há 10 ou 20 anos. Os desafios são muito maiores.”, em
virtude dos efeitos das alterações climáticas. Se a isto
acrescermos a pandemia,
surge também a necessidade premente de valorizar os
produtos locais e nacionais
– “nunca demos tanto valor
à nossa autossuficiência”,
frisou a governante.
Na sua intervenção, o
presidente da AGROS,
Idalino Leão, relembrou as
dificuldades pelos quais o
setor primário passa e pediu
à governante que interceda
junto do Governo para que
sejam criadas “medidas estruturantes que promovam
a fusão de cooperativas, a

soma dos seus ganhos de
escala, a sua capacitação”.
No sábado foi a vez da
Agrosemana receber o secretário de Estado da Educação, António Leite, assim
como a visita da Comissão
de Agricultura. Os líderes
do PSD (Luís Montenegro), do CDS (Nuno Melo)
e da Iniciativa Liberal (João
Cotrim Figueiredo) foram
também presenças notadas.
Finalmente, no domingo, sucedeu a vinda da
Ministra da Agricultura e
da Alimentação, Maria do
Céu Antunes. Maria do
Céu Antunes visitou os diversos stands, entre eles os
das cooperativas agrícolas e
dos municípios da Póvoa de
Varzim e de Vila do Conde,
que estiveram representados pelo vice-presidente
Luís Diamantino e pelo edil
Vítor Costa. A governante
fez questão de manifestar
o apoio estatal aos produtores de leite numa altura
difícil, tendo ouvido vários
pedidos de ajuda na região

que constitui a maior bacia
leiteira do país, sendo vital para a economia local.
Maria do Céu Antunes reiterou que o Governo tem
13 milhões de euros em
apoios a serem pagos até
ao final de setembro para
fazer frente ao aumento
dos custos de produção e
responder às necessidades
de investimento. A ministra entregou ainda o prémio à Grande Campeã do
5º Concurso Open AgroSemana da Raça Holstein-Frísia.
Em termos culturais,
nas noites dos três primeiros dias os espetáculos de
Fernando Daniel, Expensive Soul e Pedro Abrunhosa lotaram o recinto
em torno do palco principal, levando ao delírio
a multidão, que também
não quis perder o Espetáculo Folclórico no dia de
fecho. Foram quatro dias
em cheio que deixaram
saudades e que prometem
regressar em 2023 ...

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 8 SETEMBRO 2022 | 17

AGROSEMANA

18 | 8 SETEMBRO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

ESPOSENDE

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 8 SETEMBRO 2022 | 19

FUTEBOL

RESILIÊNCIA E AMBIÇÃO LEVAM VARZIM AO TOPO
Os Lobos do Mar conseguiram duas vitórias consecutivas na Liga 3, jogando
sempre fora de casa. Uma
inevitabilidade devida às
obras de requalificação do
estádio. Depois da igualdade
no jogo inaugural, os alvinegros estrearam-se em casa
emprestada pelo Município
de Barcelos e pelo Gil Vicente. Foi uma vitória sofrida
frente ao Fafe, com Gustavo
Souza a marcar o golo solitário numa assistência de Léo
Teixeira (homem do jogo),
tal como sucedera diante do
Braga B. Nos festejos, por
ter levantou a camisola com
uma mensagem religiosa, o
avançado brasileiro foi punido com suspensão, não contando para o jogo seguinte.
Nessa visita a Anadia, o jogo
realizado ao final da tarde de
domingo não afastou cerca
de 3 centenas de varzinistas
de marcarem presença para
apoiar os alvinegros. Logo
após o apito inicial do árbitro, assistiu-se a um jogo
quase de sentido único, com
os varzinistas a assumirem a
vontade de vencer e a criarem algumas oportunidades
para abrir o marcador. Joãozinho (figura do jogo) foi o
destaque até ao momento
de sair do jogo, numa fase
em que os pupilos de Tiago
Margarido tinham conseguido “dobrar o cabo da boa
esperança”, tendo merecido o prémio de melhor em
campo. A segunda parte foi
ainda mais bem conseguida
que a primeira, com os jo-

gadores poveiros a demonstrarem que as dificuldades
físicas do jogo contra o Fafe
não eram sinal menos positivo do estado de forma.
Sempre empolgados pela
massa adepta, os jogadores
procuraram, insistiram e
conseguiram o golo solitário já no cair do pano. Um
canto bem executado e a cabeçada de Bruno Bernardo
a ser coroada de êxito, com
Carlos Tovar na recarga a
rematar para o fundo das redes. Não foi à primeira, mas
os dois defesas conseguiram
“desatar” o que os avançados
não conseguiram, apesar de
algumas oportunidades. O
Varzim passou a somar 7
pontos e integra agora um
quarteto de líderes, recebendo na 4ª jornada um deles, o

FC Felgueiras 1932, sendo
os outros dois o Vilaverdense e a Sanjoanense.
TÉCNICO AGRADECE
AOS ADEPTOS
O treinador do Varzim
elogiou os adeptos do Varzim pelo apoio que deram
à equipa em Anadia. Tiago
Margarido considera que o
alento ajudou muito numa
partida difícil: “Temos de ter
consciência de que os jogos
não vão ser fáceis. Vamos
ter de ganhar muitos jogos
no crer, na vontade e raça.
Este foi um desses e graças
ao apoio dos nossos adeptos. Queremos manter esta
euforia e continuar a ganhar,
para que os nossos adeptos
nos sigam cada vez mais”.

VARZIM X VILA MEÃ
(TAÇA) EM FÃO
Vai ser no Complexo Desportivo do Clube de Futebol
de Fão que o Varzim vai fazer
a estreia na Taça de Portugal
desta temporada. O local da
receção ao Vila Meã (Amarante), da série A do Campeonato de Portugal, será às
quatro da tarde do próximo
domingo emmais um jogo
que terá de decorrer em casa
emprestada dado que o estádio varzinista continua em
obras.
De resto, o clube divulgou
imagens dessa requalificação que está a decorrer no
estádio há várias semanas.
As intervenções no relvado
(ainda por nascer), balneários, camarotes e acessos

“prosseguem a um bom
ritmo”, com o objetivo de
“proporcionar as melhores
condições aos atletas, sócios
e adeptos para que possam
desfrutar ao máximo”. Não
é, todavia, avançada uma
data para a conclusão da
empreitada, mas é deixada a
garantia que “uma nova era
está a chegar”.
No entanto, a obra sofreu
um pequeno revés no último
fim de semana, com alguns
jovens a invadirem propriedade privada durante a madrugada e a prejudicarem o
tratamento de relva a que o
retângulo de jogo está a ser
sujeito. Um caso de polícia
que possivelmente as câmaras de vigilância poderão
ajudar a identificar os prevaricadores.
ZÉ CARLOS
EMPRESTADO
O internacional sub-21 Zé
Carlos, que tem contrato até
2025, foi emprestado ao Vitória Sport Clube, da I Liga,
até ao final da presente temporada.
O emblema de Guimarães
vai pagar já 300 mil euros
pela cedência por um ano,
tendo os restantes contornos
do negócio sido explicados
em comunicado: “A Vitória
Sport Club - Futebol SAD
fica ainda com a opção de
compra por €400.000 de 50%
do passe do atleta, a exercer
até 30.04.2023, e com uma
segunda opção de compra,
por mais €400.000, de mais
25% dos direitos económicos do jogador a exercer até
30.01.2024. Caso ambas as
opções venham a ser exercidas, o Varzim Sport Club
- Futebol SDUQ assegura,
ainda assim, a manutenção
de 25% do passe do atleta
numa futura venda”.
A concretizar-se a venda,
esta será a maior da história
do clube poveiro.
Pub
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RIO AVE EM ALTA COM VITÓRIA E EMPATES
Após ter vencido o FC
Porto na passada jornada por 3x1, num jogo de
grande classe dos pupilos
de Luís Freire, o Rio Ave
deu continuidade ao bom
momento de forma iniciado com o empate no
Estoril.
Desta feita, a equipa
verde e branca logrou
arrancar uma preciosa
igualdade a uma bola no
terreno do Desportivo de
Chaves.
No jogo de fecho da 5ª
jornada da I Liga, na noite
da passada segunda-feira,
os flavienses adiantaram-se na primeira parte, mas
os rioavistas nunca desistiram e foram recompensados nos instantes finais
com um golo marcado
pelo reforço Leonardo
Ruiz, que saltou do banco
para marcar ao minuto 90.
Este resultado coloca os
vilacondenses no 13º lugar
com 5 pontos somados,
sendo o próximo desafio
a receção ao SC Braga na
noite de domingo.

nhóis do Celta de Vigo e
formado no Real Madrid; e
o internacional grego Samaris, de 33 anos, proveniente
dos neerlandeses do Fortuna Sittard e com passagem
recente de sucesso no Benfica. Para a defesa ingressou o
central Josué Sá, que jogava
no Ludogorets da Bulgária e
tem uma vasta experiência
internacional.
PRÓXIMOS JOGOS
MARCADOS

TRÊS ÚLTIMOS
REFORÇOS
O Rio Ave garantiu mais
três reforços antes do fecho

do mercado de verão. Para
o meio-campo chegaram
duas opções: o espanhol
Miguel Baeza, de 22 anos,
emprestado pelos espa-

Já estão marcados os jogos do Rio Ave para as próximas seis jornadas.
Na sexta ronda, os vilacondenses recebem o Spor-

ting de Braga no próximo
dia 11, um domingo, às
oito e meia da noite.
Depois deslocam-se a
Barcelos para defrontarem o Gil Vicente no dia
17, um sábado, às três e
meia da tarde.
A oitava jornada já será
em outubro, no dia 2, um
domingo, às três e meia da
tarde, em Vila do Conde,
frente ao Santa Clara.
A nona partida do campeonato será disputada
em Lisboa, na casa do
Benfica, no sábado, dia
8 de outrubro, às seis da
tarde.
A décima jornada, Rio
Ave x Portimonense, está
agendada para 24 de outubro, uma segunda-feira, às oito e um quarto da
noite.
Finalmente, para fechar
o calendário adiantado
pela Liga Portugal, o desafio dos vilacondenses
no reduto do Casa Pia
tem como data certa o
dia 30, um domingo, às
seis da tarde.

MÁ ESTREIA PARA EQUIPAS LOCAIS NO DISTRITAL
Não começou bem a
participação das duas
equipas poveiras nas competições organizadas pela
Associação de Futebol do
Porto.
Na primeira jornada da
série 1 da Divisão de Elite – Pró Nacional, o Var-

zim B foi goleado por 5-1
na casa do Pedras Rubras.
Os pupilos de Francisco
Tobias recebem o Rio Tinto na próxima ronda. Nesta
competição terão ainda pela
frente Canidelo, Infesta,
Padroense,
D r agõ e s
Sandinenses,
Arcozelo,

Maia Lidador, Folgosa da
Maia, Oliv. Douro, Avintes,
Foz, Pedrouços, Candal e
Coimbrões.
Na estreia na série 2 da
divisão mais abaixo, a de
Honra, também do distrital,
a outra formação poveira, o
Balasar, perdeu por 2-1 na

casa do Gondim-Maia.
O treinador Cacioli está
agora a preparar a receção
ao Grijó. Os restantes adversários serão: Pedroso,
Aldeia Nova, Leverense,
Crestuma, Grijó, Vila, Pedras Rubras B e Nogueirense.
Pub
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TORNEIO LUÍS GONÇALVES ‘SORRI’ AOS POVEIROS
O andebol está de volta à
Póvoa e o Pavilhão Municipal acolheu algumas centenas de adeptos oriundos
de várias cidades. Homenagear o “eterno capitão” é
o lema deste Torneio Luís
Gonçalves e as 8 equipas,
distribuídas por 2 grupos,
foram um exemplo de desportivismo.
Atlético de Novás, ABC
de Braga, FC Gaia e Póvoa
Andebol Clube disputaram o grupo A, tendo a
vitória sorrido aos poveiros pela primeira vez nas
5 edições. Na antevisão do
Torneio, o técnico Jorge
Carvalho tinha anunciado que esse era o objetivo,
ao invés de outros anos,
em que rodar o plantel
era prioridade. “Quando
idealizamos o torneio, já o
fizemos com a garantia de
que a equipa estaria mais
bem preparada. O resultado não poderia ser melhor,
já que realizamos 2 jogos
contra adversários que nos
obrigaram a sermos competentes para vencer. Nesta final, o Gaia provou ter
uma excelente equipa com
muitos jovens internacionais, que conseguiram ser
mais fortes na primeira
parte. Ao intervalo corrigimos algumas deficiências e

a equipa, liderada pelo nosso central Ventura, foi mais
agressiva, mais competente
a defender e a atacar. Julgo
termos sido uns vencedores
justos deste Torneio.”
Vitória Sport Clube, Gondomar Cultural, Académica de S. Mamede e Póvoa
Andebol B competiram no
grupo B, tendo a equipa vitoriana, potencial candidata
à subida de divisão, sido a
grande vencedora ao derrotar os poveiros na final por
33x28. A equipa de Guimaráes é uma aposta recente
do clube da cidade, rivalizando com o histórico Xico
Andebol. Uma vitória justa,
perante uma jovem equipa
poveira, liderada por um
não menos jovem técnico
nascido na cidade capital da

Costa Verde. Para Gabriel
Pinto “o mais importante
foi dar minutos a todos os
atletas, incluindo alguns
dos miúdos sub-18 e sub20. Esta equipa existe para
potenciar o que de melhor
se faz no nosso clube e iremos encarar esta segunda
participação no segundo
escalão com a mesma ambição e raça que nos carateriza. A manutenção é o
nosso grande objetivo, num
campeonato que será ainda
mais difícil que o anterior”.
PRÉMIOS INDIVIDUAIS

O guarda redes brasileiro
chega da Sanjoanense e nos
20m que esteve em campo,
na final, foi decisivo para a
vitória. Da mesma forma, o
angolano que chegou do 1º
de Agosto demonstrou ser
um atacante nato e capaz
de resolver na meia distância alguns dos problemas
criados por defesas aos 6
metros. Ambos mostraram-se muito contentes pelas
distinções, mas adiantaram
que o mais importante são
as vitórias da equipa e que
tudo farão para que o Póvoa

Andebol consiga realizar
uma época em conformidade com a ambição dos
responsáveis.
Presença
importante
foi a dos familiares do
saudoso Luís Gonçalves
(falecido num acidente de
viação), com o pai Cândido Gonçalves a participar
na entrega dos troféus e a
agradecer com voz emocionada que “esta é uma
dor amenizada pela consideração das gentes deste clube que sempre será
parte da nossa família.”

Lucas Santana e Declerck Sibo foram distinguidos
como “o melhor guarda-redes” e “o melhor jogador do
Torneio”, respetivamente.

PÓVOA FUTSAL / VARZIM COM MUITAS MUDANÇAS
A equipa sénior do Póvoa
Futsal / Varzim já iniciou
a preparação para a época que se avizinha. Há um
novo técnico e uma meia
dúzia de reforços, sendo o
restante plantel resultante
do trabalho de alguns anos
de formação. André Crud é
um timoneiro que regressa
a um clube, como o próprio refere, “de gente boa e

amiga, que me tratou muito
bem da primeira passagem.
Estamos a preparar um grupo com uma mescla de experiência e juventude, com
o denominador comum
que é a qualidade. Estamos
ainda no começo da preparação e até à estreia no
campeonato iremos realizar
alguns jogos de preparação.
Sinto o grupo com vonta-

de de triunfar e espero que
os poveiros nos venham
apoiar”.
CARAS NOVAS
Os reforços para a nova
época são para já meia dúzia, alguns bem conhecidos
dos adeptos porque já vestiram a camisola poveira. Do
Dínamo Sanjoanense che-

gam Felipe Simas e Zé Pedro, do Modicus de Sandim
veio o guarda-redes Rui
Pedro, César Ribeiro vem
do Portimonense; Nuno
Barbosa estava em Itália e
Paulo Ferreira jogava na
Eslovénia. Para completar
a equipa técnica, o preparador físico é o professor João
Paulo Loureiro.
Pub
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QUALIDADE E IDENTIDADE ENCHEM PAVILHÃO
A equipa de basquetebol sénior do Desportivo
da Póvoa apresentou-se
num primeiro amigável
com apenas um reforço
para a nova temporada.
Federico Uclés, um espanhol que chega do Chartres (França), já marcou
os primeiros pontos e já
vivenciou o calor humano dos fervorosos adeptos poveiros. Anunciados
também já foram os americanos Sherwood Brown
e Cameron Oluyitan, que
não chegaram a Portugal
a tempo do jogo, faltando
ainda mais duas aquisições. Na foto de grupo, dos
14 presentes apenas Jorge
Rodrigues e Nuno Oliveira não jogaram, devido a
questões de ordem física.
O experiente Nuno vem

de uma longa paragem devido a uma grave lesão, mas
a vontade do atleta, aliada
ao enorme carinho que sente dos adeptos, certamente
proporcionará o regresso a
curto prazo. O jovem Jorge teve uma época longa
e desgastante com a ida ao
Europeu sub-20 e o descanso dar-lhe-á o timing certo
para que volte a encantar os
amantes da modalidade. Em
14 atletas, apenas Paulo Sereno não jogou nos escalões
de formação dos poveiros,
mas na terceira época por cá
diz que já se sente poveiro.
No staff, Pedro Maio chega
ao clube que sempre foi a

sua casa. Um treinador que
ficou conhecido pelo excelente trabalho no basquetebol feminino do CDP, tanto
na formação como na equipa sénior, que agora regressa para ser o responsável
pela parte física dos atletas,
acumulando também o cargo de treinador dos sub-16.

Contra o Vasco da Gama,
que competirá na Proliga, a exibição dos poveiros
foi à imagem do seu ADN.
Qualidade, irreverência e
uma simbiose com a massa
adepta, deveras emocionante, mesmo para um jogo
amigável. O resultado final
de 78x60 foi o espelho das
performances de ambas as
equipas e acabou por agradar à quase bancada repleta do Pavilhão Linhares de
Castro.

ventude e esperança estiveram em jogo, sendo
difícil individualizar os
méritos de cada um. Desta feita, a referência vai
para Bernardo Bergman,
um jovem brasileiro que
chegou ao clube na época
anterior e logo conquistou
o “olhar cirúrgico” do professor. Mais um menino
a juntar a muitos outros,
que tem a oportunidade para trabalhar com os
mais conceituados. Na sua
primeira entrevista para
uma rádio (Onda Viva),
o extremo foi dizendo que
está “muito feliz pela confiança do coach Ricardo”,
prometendo “muito empenho para retribuir no
futuro, ajudando sempre a
equipa a conseguir os seus
objetivos.”

TALENTOS EMERGEM
E GARANTEM FUTURO
Duas mãos cheias de ju-

HÓQUEI APRESENTA 3 REFORÇOS E MOSTRA AMBIÇÃO
Ruben Fangueiro continua a liderar a equipa sénior de hóquei em patins
do CDP e esta época acumulará a liderança técnica dos sub-23.
Iniciada a pré-época e
já com todo o plantel disponível, o poveiro projeta
um campeonato em que
a equipa consiga “entrar
melhor do que no anterior e manter-se no nível
com que acabou a época passada. Julgo termos
conseguido colmatar algumas lacunas com os
reforços. Agora há que
trabalhar e honrar esta
camisola e este clube que
tudo merece de nós”.
Ao clube chegam Carlos Oliveira do Óquei de
Barcelos e Serafim Silva
do HC Carvalhos. Para a
posição de guarda-redes,
o poveiro Vítor Braga
junta-se a Rodolfo Sobral
depois de estar sem jogar

duas épocas. João Bettencourt abandonou a carreira
e junta-se à equipa técnica.
A aposta na continuidade
é um dado adquirido, com
Diogo Fernandes, Cristiano Fangueiro, Tiago Pereira, Ziga, Melo, Gonçalo
Aznar e Rodolfo Sobral a
continuarem com o emblema poveiro ao peito.
O mote da ambição está
em cima da mesa e esta
poderá ser uma época de
grandes conquistas para
o hóquei local, que se vai
reestruturando ano após
ano. A secção tem ganho alguma dinâmica na coordenação de Ruben Fangueiro,
que tem sabido reunir-se
de gente com capacidade
de trabalho.
Até à estreia no campeonato, que decorrerá na primeira semana de Outubro,
na Póvoa, contra o CA Feira, os poveiros realizarão
alguns jogos amigáveis.

FUTEVÓLEI
O CDP teve duas duplas
no pódio nas mais recentes
etapas do Campeonato Nacional de Futevólei. Miguel

Pinheiro e Beto Correia ficaram no segundo lugar da
competição disputada em
Moura. Filipe Santos e Jorge Gamboa foram terceiros
na prova de Portimão. A

ronda seguinte, já no próximo fim de semana, vai
ocorrer na Póvoa de Varzim, devendo contar com
várias dupla locais em
busca do sucesso caseiro.
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CNP DOMINOU CAMPEONATO LUSO-GALAICO
O Naval Povoense dominou a 23ª edição do
Campeonato Luso-Galaico de Bodyboard. A competição decorreu na praia
da Arda, em Afife, Viana
do Castelo, envolvendo 16
atletas da equipa poveira.
Às finais chegaram seis
elementos do clube, tendo o pleno sido atingido
com brilhantismo pelos
pupilos de Rui Campos.
No setor feminino, Luana
Dourado sagrou-se campeã, Constança Silva foi

segunda classificada e Inês
Castro fechou o pódio. No
lado masculino, Ricardo
Rosmaninho arrebatou o
primeiro posto, Fábio Ferreira conseguiu a segunda
posição e Joel Rodrigues foi
terceiro classificado.
7 NO MUNDIAL
Entretanto, 7 atletas do
CNP estão já em ação na penúltima etapa do Mundial
de Bodyboard que decorre
em Sintra. Na Praia Gran-

de está um número recorde
de participantes poveiros:
Ricardo Rosmaninho e Joel
Rodrigues competem na
categoria Open Men; Constança Silva, Inês Castro e
Luana Dourado estão inscritas na categoria Junior
Women e Joel Rodrigues,
Eduardo Macedo e Frederico Branco participam no
escalão Junior Men. Rui
Campos assume a liderança
técnica da comitiva que não
esconde a ambição de obter
bons resultados.

CICLISTAS LOCAIS VITORIOSOS EM PORTO DE AVE
Vários atletas da região
destacaram-se no 5º BTT
XCO Tesouros do Ave que
decorreu em Porto de Ave
(Póvoa de Lanhoso). Entre
os vários pódios registados,
aqui fica o registo de quem
subiu ao lugar mais alto.
José Miguel Simões, da
equipa Grupo CCR - AP
Motors - Lobos Averomar
Cycling Team venceu a
corrida sub-23 e sagrou-se
campeão do Minho nesse
escalão, ajudando ainda o

clube a ser terceiro classificado coletivamente na prova que teve outros atletas
em ação.
A formação Póvoa Cycling Academy - CDC Navais também participou
com vários ciclistas e teve
igualmente um vencedor, o
cadete David Ferreira, tendo alcançado o quinto lugar
coletivo. Melhor foi conseguido em escolas ao arrecadar o primeiro lugar por
equipas e um triunfo em

infantis por Rafaela Torrão
Finalmente, a formação
AXPO - FirstBike Team Vila do Conde esteve em
destaque ao triunfar coletivamente e obter vitórias
individuais com Catarina
Lopes na prova feminina e
Margarida Vasconcelos em
cadetes.
Em evidência esteve
igualmente a poveira Virgínia Moreira (SAERTEX
Portugal/Edaetech) ao vencer o escalão master 40.
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ADRIANO NIZ NADOU
PARA O OURO EUROPEU
Adriano Niz conquistou
três medalhas no Campeonato Europeu Master
que decorreu em Itália, na
cidade de Roma.
O poveiro venceu as
provas de 100 e 200 metros costas no escalão 3539 anos com novos recordes nacionais em ambas as
distâncias. Na mais curta
cumpriu o percurso em
1m00s94c e na mais longa completou o trajeto em
2m12s20c.
Além desta duas medalhas de ouro, o atleta
que representa o Grupo
Desportivo de Famalicão
obteve ainda medalha de
bronze na prova dos 400
metros livres, também
com obtenção do recorde
nacional, agora fixado em
4m18s63c.
Niz regressa a casa feliz
pela missão cumprida.

DIOGO BRITO AJUDA
PORTUGAL A VENCER
Diogo Brito entrou no
5 inicial e contribuiu para
Portugal somar dois triunfos em partidas de pré-qualificação para o Europeu
de Basquetebol de 2025. O
poveiro marcou 10 pontos
em cerca de 25 minutos de
utilização na vitória sobre
o Chipre por 102x69, tendo
ainda registado 5 assistências e 4 ressaltos. O extremo
obteve 9 pontos em apenas
15 minutos no êxito na Roménia por 75x59, juntando
2 roubos de bola, 2 assistências e 1 ressalto. Diogo
Brito e a comitiva nacional
voltam a entrar em campo
em Novembro com duas
partidas em casa diante da
Bulgária e a Roménia.
POVEIRO
NO BENFICA
Hugo Matos revelou esta
tarde o futuro profissional. O antigo treinador e
coordenador da secção de

basquetebol do Desportivo
da Póvoa tem novo clube.
O Sport Lisboa e Benfica
contratou o poveiro para
assumir funções de Coordenador da Formação e Minibasquete e Treinador da
Equipa Sénior B Masculina.
“Nova época, nova realidade, novo desafio... A paixão
e dedicação de sempre!”,
prometeu já o técnico de 40
anos que este verão voltou a
ser um dos adjuntos da seleção nacional de sub-18.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paula Gauzzi
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

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

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

Quiosk K
Av. Engenheiro Losa Faria, 102
4740-268 Esposende
Tel: 966 754 312
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EDUARDO FARIA E ISAAC BRAGA NA GRANDE ENTREVISTA
Eduardo Faria 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 da Associação
Cultural Varazim Teatro
e diretor da Companhia
Certa deu a conhecer os
detalhes da 13º edição do
“É-aqui-in-ócio” e falou
sobre o 25º aniversário da
entidade.

Anteriormente tinha sido
Isaac Braga o convidado do
diretor José Gomes Alves.
O presidente da Junta de
Freguesia de Vila do Conde
protagonizou a última edição de agosto, tendo feito
um balanço da atividade
autárquica e revelado o que
está pensado para o futuro
a curto e médio prazo.
Os dois programas estão
disponíveis para serem ouvidos a qualquer momento
no podcast no site da Rádio
Onda Viva.
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O INTERIOR TAMBÉM É PORTUGAL
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Todos nós ouvimos, vezes
sem conta, que o interior do
país está a ficar despovoado e assistimos, impávidos
e serenos, ao encerramento de muitos serviços. Da
parte dos sucessivos Governos assistimos a discursos e
mais discursos, ao elencar
de um conjunto de pseudo
medidas que supostamente
deveriam contribuir para
inverter a situação, mas que,
na realidade, em nada contribuem para esse objectivo.
Não vale a pena andarmos
com retóricas, a questão é

simples, o Governo quer,
ou não quer, desenvolver
o interior de Portugal. Ou
prefere, como até aqui, investir apenas no litoral e
nas grandes cidades, apenas
e só, porque é aí que se ganham as eleições, devido ao
elevado número de eleitores
dessas áreas? Claro está que,
se os sucessivos governos
tivessem tido como prioridade o desenvolvimento
do interior, este estaria hoje
muito melhor. O problema
é que, para além nada terem feito que contribuísse
para esse desenvolvimento,
ainda contribuíram para
agravar a sua desertificação
com o encerramento de um
conjunto de serviços aí existentes. Sem dúvida que são
várias as condições necessárias para que as pessoas se
instalem no interior do país.
Todavia, julgo que a mais
importante é a existência de
postos de trabalho. Se não
houver empregos ninguém

vem para o interior. As Câmaras têm, e bem, ao longo
dos anos criado um conjunto de condições com essa
finalidade. Infelizmente só
isso não é suficiente. Torna-se, pois, necessário o que
Governo crie as condições
para que haja maior apetência para que os trabalhadores e as empresas se instalem no interior do nosso
País. Mas mesmo assim há
quem arrisque, quem, por
amor à terra, decida investir
no interior e aí criar postos de trabalho que contribuíram para fixar pessoas.
Foi isso que fez, e bem, a
Cooperativa Agro-pecuária
Mirandesa, quando decidiu
instalar-se na zona industrial de Vimioso, no distrito
de Bragança. A Cooperativa
Agro-pecuária Mirandesa
é a maior empresa do concelho de Vimioso, uma das
maiores do Distrito de Bragança e uma verdadeira embaixadora desta região, ao

exportar a carne Mirandesa
(DOP) para os quatro cantos do mundo. O problema
é a interioridade com que
diariamente se debate, coisas que os que vivem no litoral, nem sequer imaginam.
Cada vez que precisam de
encomendar, por exemplo,
caixas para embalar a carne,
a empresa diz logo que só cá
vem se trouxer um camião
de caixas, o que implica,
disponibilidade de tesouraria para pagar e capacidade
de armazenamento. No século XXI e num distrito que
tanta energia produz, a cooperativa debate-se com um
grave problema de corrente
eléctrica, apenas e só por má
vontade da EDP, E-redes ou
lá como se chamam isso e
incompetência de quem governa. Os sucessivos cortes
de corrente a que está sujeita, faz com que as máquinas
avariem constantemente,
provocando avultados prejuízos à empresa, que a co-

locaram na lista negra das
seguradoras, sem culpa alguma. É urgente que a EDP
/ E-redes tratem o interior
do mesmo modo que o litoral. É urgente que o interior
tenha as mesmas condições
que o litoral. É urgente que
a EDP instale em Vimioso
a estrutura necessária para
que as empresas possam
desenvolver a sua actividade com normalidade e
potenciem o seu crescimento. Mas também é urgente
que os autarcas do distrito,
a CIM-TTM a Corane, a
terra fria transmontana, a
terra quente transmontana,
e todos os Deputados eleitos pelo distrito se unam
nesta luta, nesta exigência,
esquecendo as partidarites
e lutando sempre pelo bem-estar da nossa população.
Hoje é Vimioso, amanhã
será um outro concelho
qualquer. Para aqueles que
possam andar mais distraídos, Portugal começou aqui.

SANNA MARIN E MARTA TEMIDO;
EXISTE UM DUPLO PADRÃO?
DANIEL SÁ FERREIRA

Sanna Marin é a primeira-ministra da Finlândia desde Dezembro de 2019. Foi
“apanhada” recentemente a
dançar num vídeo gravado
numa festa privada. A polémica que se levantou em
volta desse evento foi de tal
ordem que a própria se viu
forçada a fazer um teste de
despiste de presença de drogas, pedido até por líderes
da oposição.
A intensidade do escrutínio que sofreu gerou uma
onda de solidariedade em

volta de dois pressupostos:
primeiro, que um político
também tem direito a divertir-se na sua vida privada
sem que sofra represália ou
escrutínio especial por isso;
segundo, que o facto de ser
mulher tornou essa devassa
mais intensa, que a condenação foi maior por isso.
Ninguém questiona que
quem exerce cargos públicos deve estar habituado a
ver a sua vida pública acompanhada de forma intensa,
é um dos “ossos do ofício”.
A vida privada, na medida
em que esta não colide com
o bom exercício do cargo público, merece maior
resguardo, desde que não
estejam em causa condutas
ilícitas, ou que façam perigar, neste caso, a segurança
do país.
Dançar numa festa com
amigas não parece atingir
de todo esses patamares.
Pode parecer inoportuno,

num momento em que se
vive uma crise económica e
energética no país, mas nem
se pode falar em hipocrisia,
porque nunca se ouviu a
primeira-ministra finlandesa verberar aqueles que se
divertem ou dançam, bem
pelo contrário.
O caso é diferente do de
Boris Johnson, que se viu
envolvido num escândalo
por causa de festas feitas na
residência oficial do primeiro-ministro enquanto vigorava o isolamento no Reino
Unido e era proibido fazer
reuniões de pessoas de casas diferentes.
Resta então essa ideia de
duplo padrão, de que Sanna
Marin foi mais atingida por
todo este caso por ser jovem
e mulher e estar a divertir-se
sem fazer mal a ninguém.
Quanto a Marta Temido,
temos um caso completamente diferente. Tendo
sido durante longo tempo

a ministra mais popular do
governo, pela forma como
lidou com a pandemia, mas
também pela coragem com
que enfrentou as forças
vivas (para não lhes chamar lobbies) do seu sector
e defendeu uma ideia de
Serviço Nacional de Saúde
público, era uma ministra
cada vez mais isolada no
sector da saúde, contestada
e mesmo odiada por médicos e enfermeiros, pressionada pelo crescimento dos
grupos de saúde privada
e pelo golpe de misericórdia que foi a saída de cada
vez mais médicos do SNS.
Acabou por cair por causa
da morte trágica de uma
mulher grávida transferida entre hospitais, sem ser
absolutamente claro que o
desfecho foi provocado ou
tornado mais provável por
esse facto. Com maternidades encerradas e urgências
condicionadas pela falta de

profissionais de saúde, com
o sector em pé de guerra,
a demissão tornou-se uma
inevitabilidade.
O caso de Marta Temido
fez lembrar o de outra ministra socialista: Maria de
Lurdes Rodrigues. Ministras que eram inicialmente
apoiadas pela população,
mas que sofreram tal oposição por parte dos profissionais do seu sector que
acabaram demasiadamente
desgastadas para prosseguir
com qualquer reforma que
tenham iniciado. Temido
sofreu também com o subfinanciamento do SNS face
às necessidades correntes.
Acabou por sair com uma
imagem vitoriosa da guerra da pandemia, mas rapidamente a perdeu com a
aparente paz que se instalou
subsequentemente.
É difícil dizer que neste
caso existiu o tal duplo padrão sobre que escrevíamos.
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A IMPORTÂNCIA DO SONO
O sono tem uma função muito importante no
funcionamento do nosso
organismo. Atualmente
a teoria mais aceite sobre
a função do sono explica
que o sono permite mudanças na estrutura e organização cerebral a que
se chama plasticidade cerebral. É conhecido o papel do sono no desenvolvimento do cérebro dos
bebés e das crianças.
O padrão de sono é variável de pessoa para pessoa e é regulado por um
“relógio” interno variável
de pessoa para pessoa.
Alguns de nós poderão
ter necessidade de dormir
mais cedo, outros mais
tarde. Também o despertar natural é variável de
pessoa para pessoa.
Uns gostam de acordar
cedo, outros têm necessidade de dormir até mais
tarde.
Os seres humanos têm
este “relógio” programado para estarem acordados durante o dia, quando
existe luminosidade e dormir de noite, quando a luminosidade está reduzida
ou inexistente.
O cérebro tem um ciclo
de sono e um ciclo de vigília (estar acordado) que alternam entre si nas 24 horas. A este ritmo de sono/
vigília de cada pessoa chama-se ritmo circadiano.
Uma boa noite de sono
pode melhorar o seu bem
estar mental e ajudá-lo a
lidar com as circunstância
do dia-a-dia.
Existem várias estratégias que o podem ajudar a
melhorar o seu sono:
- Realize actividades
que sejam relaxantes para

si antes de ir para a cama.
- Assegure-se que o seu
quarto fica silencioso, escuro e com uma temperatura
adequada, e que o colchão
e a cama são confortáveis.
Para um sono de qualidade
é importante que tenha um
ambiente sossegado e confortável.
- Mantenha um horário
de sono regular e tente estabelecer rotinas nos horários
de deitar e acordar (mesmo
ao fim-de-semana), bem
como nas actividades que
antecedem a ida para a
cama.
- Tente expor-se diariamente à luz solar natural
nas horas após acordar para
reforçar os ciclos de sono/
despertar.
- Evite olhar ou ter relógios visíveis no quarto
quando está na cama.
- Evite “forçar” o sono, vá
apenas para a cama quando se sentir sonolento, evitando actividades na cama
que mantêm a mente activa
como ler, ver televisão, trabalhar ou estudar.
- Se não conseguir dormir após 20 ou 30 minutos
depois de se deitar, saia da
cama e realize uma actividade que seja relaxante ou
aborrecida para si. Volte
para a cama quando se voltar a sentir sonolento.
- Evite refeições pesadas
antes de dormir, preferindo
refeições leves com alimentos pouco açucarados ou
condimentados.
- Evite cafeína e outras
substâncias estimulantes
(café, chocolate, cacau, refrigerantes e alguns chás).
- Evite o consumo de álcool nas horas antes de dormir.
- Evite fumar antes de se

deitar.
- Evite as sestas pois podem interferir com os ciclos
de sono normais.
- Realize exercício físico
(como caminhar ou correr),
de preferência a meio do dia
ou ao fim da tarde, pois é
período que mais melhorias
trás ao sono.

- Deixe as preocupações
para o tempo e locais devidos, ou seja, fora do quarto.
Não valorize a sua convicção que precisa de dormir
x horas para funcionar, pois
preocupar-se com não conseguir dormir só piora a situação.
Tente implementar estas

medidas nas suas rotinas
progressivamente,
seja
consistente e paciente na
sua aplicação, monitorizando os progressos ao
longo do tempo.
Os problemas de sono
são bastante comuns – estima-se que uma em cada
quatro pessoas experiencie
problemas com o sono. Estes problemas podem incluir dificuldade em adormecer, despertares a meio
da noite, acordar mais
cedo do que a hora necessária, dormir demasiado
ou ter um sono agitado ou
não reparador.
Marque uma consulta
com o seu médico de Medicina Geral e Familiar se
considera que a dificuldade em adormecer e manter
o sono está a afetar o seu
dia-a-dia, em particular se
durante o último mês ou
mais as medidas propostas
não o ajudaram.
Poderá ser-lhe proposto
que faça um diário dobre
as questões que influenciam o sono de forma a
obter uma melhor compreensão dos seus padrões
de sono e dificuldades.
Acrescente também o seu
horário de adormecer, o
tempo que demora até
adormecer, as vezes que
acorda de noite.
Após identificar e tratar as situações de saúde
que poderão estar a criar
problemas, irá certamente
aconselhar e propor algumas medidas que podem
melhorar o seu sono.
Fonte:
www.saudemental.pt

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.

30
SETEMBRO2022
2022| |NOTÍCIAS
NOTÍCIASONDA
ONDAVIVA
VIVA
2 | |88SETEMBRO

LAZER
SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

PARA RIR

NOTÍCIAS
NOTÍCIASONDA
ONDAVIVA
VIVA| 8
| 8SETEMBRO
SETEMBRO2022
2022| |31
3

LAZER
www.noticiasondaviva.pt

ANEDOTAS
A professora pergunta a um aluno:
- Diga um verbo.
- Bicireta... - responde o aluno.
- Não é bicicreta. É bicicleta. E bicicleta não é um verbo.
A professora torna a perguntar ao aluno.
- Diz lá um verbo.
- Prástico...
- Não é prástico. É plástico. E plástico também não é um verbo.
Desesperada, a professora insiste:
- Diz lá um verbo.
- Hospedar...
- Muito bem! Estava difícil. Agora diz uma frase com o verbo
“hospedar”.
- Hospedar da bicicreta são de prástico - responde o aluno.
No final do exame, duas loiras conversam...
- Correu-te bem o exame?
- Muito mal... deixei as folhas em branco...
- Eu também... espero que não pensem que copiamos...
O marido vira-se para a mulher e pergunta:
- Hoje à noite podiamos tentar uma posição diferente? Que
dizes?
A mulher responde:
- Boa ideia, tu ficas na cozinha a lavar a louça e eu sento-me no
sofá a ver televisão.
Um homem estava sempre a gozar a mulher em frente os
amigos, por esta ser loira. Certo dia passa em casa dos amigos
e pede para que eles o acompanhem ao aeroporto por que
a mulher tem que viajar. Como sempre goza com ela, e diz
virando-se para os amigos a rir:
- Amor, trazes uma francesinha de Paris para mim?
Ela baixa a cabeça e embarca muito envergonhada.
Quinze dias depois a mulher está de regresso de França. E,
claro, o marido torna a pedir aos amigos que o acompanhem ao
aeroporto. Ao chegar lá, ele pergunta à mulher:
- Amor, trouxeste a minha francesinha?
Ela respomnde:
- Eu fiz os possíveis. Agora é só torcer para que seja menina!
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O TEMPO NA REGIÃO - 8 A 14 DE SETEMBRO

ÚLTIMAS

V.CONDE COMEÇA A OFERECER CHEQUES
A Câmara de Vila do
Conde já começou o processo de atribuição do
cheque-creche e do cheque-educação. A medida
ficou acessível aos pais e
encarregados de educação
desde ontem (dia 7) e até
dia 31 de outubro.
Para usufruir basta aceder ao site da autarquia
na internet e seguir os
passos lá indicados. Será
necessário preencher um
formulário e juntar alguns
comprovativos (identificação, morada e frequência
escolar), podendo estes
documentos serem entregues presencialmente na
Câmara ou submetidos
para apreciação através
do endereço eletrónico
‘cheque.creche.educacao@
cm-viladoconde.pt’. Cada
caso será analisado em 8
dias úteis e se for deferido
será dada indicação para
o levantamento presencial
de um vale nos serviços
municipais.

A autarquia recorda que
as famílias vilacondenses
irão beneficiar de uma verba aproximada de um milhão e duzentos mil euros,
que por sua vez será injetada em entidades e lojas do
comércio local.
Recorde-se que 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,
sendo que a verba só pode
ser utilizada para fins de pagamento da mensalidade.
Já 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 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
estudante a descontar na
aquisição de material escolar/didático ou outros bens/
produtos relacionados com
a educação em livrarias/
papelarias que tenham aderido.
Mais informações podem
ser obtidas através do site
do município ou em balcões
de atendimento disponíveis
nos Paços do Concelho (entre as 9h e as 16h30).

assistentes operacionais
para a área da educação.
A sessão de entrega dos
contratos de trabalho
em funções públicas por
tempo indeterminado foi
assinado na passada segunda-feira, no Auditório
Municipal. Estes colaboradores estão a prestar
serviço na área funcional
de auxiliar de ação educativa desde o início deste mês nos agrupamentos
de escolas do concelho.
O momento contou com
a presença do edil Vítor
Costa, que salientou a importância do trabalho de
cada um dos trabalhadores municipais em prol de
um ensino de qualidade
em Vila do Conde.

72 TRABALHADORES

‘Perante o teu rosto’,
Cineclube Octopus, no
Garrett, às 21h45

9 setembro, sexta
‘Flagrante Delitro’,
teatro solidário, no
Garrett, às 21h30
‘Cerimónia de Certificação da Camisola
Poveira’, no Largo
do Passeio Alegre,
às 21h30

10 setembro, sábado
‘Sábados a Jogar’, na
Biblioteca Rocha Peixoto, das 15h às 17h

‘Ervilha na Vila’, espetáculo de improviso,
no Auditório Municipal
de V.Conde, às 21h30

A CÀmara contratou 72

pios que integram a LIPOR,
foi ultrapassada a barreira
de 100 kg por habitante/ano
na meta das retomas de recolha seletiva.
Considerado o total recolhido de embalagens, papel
e vidro, a capitação atinge

‘Precisamos de salas
de aula no século XXI?’,
Jornadas Educativas,
no Cine-Teatro Garrett,
das 9h às 17h

‘Festa da Juventude’
em Vila do Conde, no
Parque João Paulo II,
abertura às 11h

ATINGIDOS NÚMEROS HISTÓRICOS NA RECICLAGEM
O Município da Póvoa de
Varzim anunciou ter atingido em agosto um marco
de reconhecimento em matéria de separação de resíduos.
Pela primeira vez no universo de todos os municí-

8 setembro, quinta

agora os 103,7 kg por habitante/ano. Estes são números que a autarquia vinha
perseguindo nos últimos
anos e que vão de encontro
às metas exigidas pelo Plano Estratégico dos Resíduos
Urbanos 2030.

11 setembro, domingo
‘Tudo em todo o lado
ao mesmo tempo’,
cinema, no Teatro
Municipal de V.Conde,
às 16h e 21h30
‘Procissão de São
José’, Igreja de S. José
de Ribamar, às 16h

